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Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos, e um desfilar de todos eles, 
as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos 
apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das cousas. Tal era 
o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. [...] Aí vinham a cobiça que 
devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena, 
úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, 
o amor, e todos agitavam o homem, como um chocalho, até destruí-lo, 
como um farrapo. 

                                           Machado de Assis (s/d, p. 25) 
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RESUMO 
 
 
A preocupação com a questão ambiental emerge no contexto contemporâneo, após a 
constatação de que a política neoliberal estava se valendo dos recursos naturais de 
forma indiscriminada, comprometendo, assim, o futuro da própria humanidade. Diante 
de tal cenário, há uma tentativa de inversão paradigmática, a partir da implementação de 
políticas públicas educativas que objetivam promover a ‘conscientização’ da população 
por meio de uma Educação Ambiental (BRASIL, 1996). A partir de tal perspectiva, 
confere-se à esfera educacional a responsabilidade pelo desenvolvimento da ‘ética 
ecológica’ (ROSSI, 2012). Com efeito, a Educação Ambiental é integrada às várias 
disciplinas de modo transversal, multidisciplinar, contínuo e permanente.  Neste estudo, 
nosso olhar se volta para a inserção da referida temática no ensino de Língua 
Portuguesa, a fim de observarmos como essas duas vertentes – Educação Ambiental e 
língua materna – se alinham para a efetiva formação dos sujeitos. Nesse sentido, 
objetivamos investigar, a partir de uma perspectiva discursiva, a maneira como o 
discurso ecológico é abordado no interior do livro didático de Cereja & Magalhães 
(2010), e, se de fato, ele contribui para o desenvolvimento da capacidade crítica do 
aluno – objetivo almejado pelos PCNs de Língua Portuguesa (1998) –, mediante a 
observação dos efeitos de sentido produzidos e dos diferentes gestos de interpretação 
presentes no interior do livro didático. Para isso, recorremos aos postulados teóricos da 
Análise do Discurso de linha francesa, a fim de compreendermos categorias discursivas 
como sujeito, discurso, Formação Ideológica (FI), Formação Discursiva (FD), 
interdiscurso, intradiscurso, abordados a partir dos postulados de Orlandi (2001b, 2007, 
2012). Ressaltamos ainda que as análises acerca do discurso ecológico são conduzidas 
por uma metodologia qualitativa dos dados, a partir da qual buscamos observar quais as 
ideologias subjazem o discurso ecológico; de que maneira os sentidos são instaurados, a 
partir da circularidade de discursos acerca do meio ambiente. As análises apontam para 
o papel do livro didático enquanto instrumento ideológico nas aulas de língua materna, 
subsidiando, assim, novas reflexões acerca do ensino de Língua Portuguesa e, 
consequentemente, dos instrumentos que são utilizados para a sua aplicação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Livro Didático; Discurso Ecológico; Análise do Discurso. 
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RESUMEN 

La preocupación con la cuestión ambiental se encuentra en el contexto contemporáneo, 
después de la constatación de que la política neoliberal estuvo valiéndose de los 
recursos naturales de manera indiscriminada, comprometiendo, así, el futuro de la 
propia humanidad. Delante de este senario, hay una inversión paradigmática, a partir de 
la implementación de políticas públicas educativas que objetivan promover la 
‘concientización’ de la población por medio de una Educación Ambiental (BRASIL, 
1996). A partir de esa expectativa, tenemos la esfera educacional la responsabilidad por 
el desarrollo de la ‘ética ecológica’ (ROSSI, 2012). Con efecto, la Educación Ambiental 
es integrada a varias asignaturas de manera transversal, multidisciplinar, continua y 
permanente. En este estudio, nuestra mirada se vuelve para la inserción de la referida 
temática en la enseñanza de Lengua Portuguesa, con el objetivo de observarnos como 
esas dos vertientes – Educación Ambiental y lengua materna – se unen para la efectiva 
formación de los sujetos. En este sentido, objetivamos investigar, a partir de una 
perspectiva discursiva, la manera como el discurso ecológico es abordado en el libro 
didáctico de Cereja & Magalhães (2010), y se contribuye para el desarrollo de la 
capacidad crítica del alumno – objetivo deseado por los PCNs de Lengua Portuguesa 
(1998) –, mediante la observación de los efectos de sentido producidos y de las distintas 
maneras de interpretar el libro didáctico. Para eso, recorremos a los postulados teóricos 
del Análisis del Discurso de línea francesa, con el objetivo de comprender categorías 
discursivas como sujeto, discurso, Formación ideológica (FI), Formación Discursiva 
(FD), interdiscurso, intradiscurso, abordados a partir de los postulados de Orlandi 
(2001b, 2007, 2012). Resaltamos aún que los análisis del discurso ideológico son 
conducidas por una metodología cualitativa de los datos, a partir de la cual buscamos 
observar cuales ideologías traen el discurso ecológico; de que manera los sentidos son 
instaurados, a partir de la circularidad de discursos sobre el medio ambiente. Los 
análisis apuntan para el papel del libro didáctico como instrumento ideológico en las 
clases de lengua materna, buscando, así, nuevas expectativas sobre la enseñanza de 
Lengua Portuguesa y, consecuentemente, dos instrumentos que son utilizados para su 
aplicación. 
 
PALABRAS-CLAVE: Libro Didáctico; Discurso Ecológico; Análisis del Discurso. 
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 INTRODUÇÃO 

A educação ambiental para uma sustentabilidade equitativa é um processo de 
aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal 
educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação 
humana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula a formação de 
sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam 
entre si relação de interdependência e diversidade. Isto requer 
responsabilidade individual e coletiva em nível local, nacional e planetário 
(TRATADO, 2013). 

 
Discursos como o que abre este estudo têm sido propagados na nossa sociedade 

com vistas à preservação do meio ambiente, os quais buscam minimizar os impactos 

ambientais decorrentes da relação entre o homem e o meio em que ele vive (sociedade e 

natureza). A preocupação com a questão ambiental bem como as discussões que a 

cercam surgem no cenário mundial1 após a constatação de que a política neoliberal, 

baseada na lógica do mercado, estava se valendo dos recursos naturais de forma 

indiscriminada, comprometendo, assim, o futuro da própria humanidade. Centrada nas 

empresas multinacionais, no mercado financeiro e nos megablocos econômicos, a 

conformação socioeconômica vigente elege as inovações tecnológicas e a expansão do 

mercado como os grandes motores do capitalismo. Motiva, assim, a competição e a 

diminuição do senso de responsabilidade e solidariedade entre as sociedades (SPENCE, 

2001). 

Diante de tal cenário, há um revés paradigmático, uma vez que os problemas 

ambientais que sempre estiveram à margem das esferas públicas entram no rol dos 

interesses das grandes nações. Estas, por sua vez, objetivam, a partir de políticas 

educativas, conscientizar a população acerca da necessidade de se buscar um equilíbrio 

entre desenvolvimento econômico e meio ambiente, equilíbrio esse denominado de 

sustentabilidade (BRASIL, 1997; 2008). Isto é, se a expansão do setor econômico 

depende essencialmente dos recursos disponibilizados pela natureza, significa dizer que 

a utilização irresponsável desses recursos levará a sua escassez e, por conseguinte, ao 

enfraquecimento da economia mundial. Portanto, não é apenas a preocupação com o 

futuro da vida na terra que está em jogo, mas a garantia da manutenção do crescimento 

econômico. 

                                                           
1 Conferência de Estocolmo (1972). 
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A disseminação dessa nova perspectiva ecológica configura-se como algo 

necessário e urgente. Entra em cena a importância da constituição de uma sociedade 

ambientalmente crítica, a partir da formação de cidadãos que possam intervir por meio 

de ações que visem à proteção do meio ambiente, à sustentabilidade do planeta. Essa 

nova perspectiva ocorre com “[...] a conformação de uma política educacional 

específica para Educação Ambiental, que no Brasil deu seu passo mais importante no 

final da década de 1990, atribuindo, então, ao Estado o dever de fazer deste campo 

educativo um direito de todo cidadão” (ROSSI, 2012, p.19). Em outras palavras, a crise 

ecológica ganha contornos políticos, provocando, destarte, uma reforma educacional.  

Dentro desse contexto, são publicados diversos documentos que buscam inserir a 

Educação Ambiental na grade curricular das escolas brasileiras. Entre eles destacamos a 

Lei de n. 6938/81 da Política Nacional do Meio Ambiente2 (BRASIL, 20013b), art. 2º, 

inciso X, segundo a qual o Estado tem a obrigação de inserir a “[...] educação ambiental 

em todos os níveis de ensino [...]” (BRASIL, 2013b). Tal postura provoca uma revisão 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os quais devem articular o 

conhecimento específico de cada disciplina com a questão ambiental. A partir de tal 

perspectiva, confere-se à esfera educacional a responsabilidade pelo desenvolvimento 

da ‘ética ecológica’. Por conseguinte, a Educação passa a ser o discurso que 

possibilitará um novo paradigma, cujo ‘slogan’ é o desenvolvimento sustentável. Assim, 

a Educação Ambiental integra-se a outras disciplinas de modo transversal, 

multidisciplinar, contínuo e permanente. É inserida em todas as práticas pedagógica que 

permeiam o espaço escolar. Eis uma citação dos PCNs: 

 [...] para que os alunos possam compreender a complexidade e a amplitude 
das questões ambientais, é fundamental oferecer-lhes, além da maior 
diversidade possível de experiências, uma visão abrangente que englobe 
diversas realidades e, ao mesmo tempo, uma visão contextualizada da 
realidade ambiental, o que inclui, além do ambiente físico, as suas condições 
sociais e culturais.  
Os conteúdos de Meio Ambiente serão integrados ao currículo através da 
transversalidade, pois serão tratados nas diversas áreas do conhecimento, de 
modo a impregnar toda a prática educativa e, ao mesmo tempo, criar uma 
visão global e abrangente da questão ambiental (BRASIL, 1997, p.34). 

    

Neste estudo, nosso olhar se volta para a inserção da referida temática no ensino 

de Língua Portuguesa, a fim de observarmos como essas duas vertentes – Educação 

                                                           
2 A referida lei “tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 
segurança nacional e à proteção da dignidade humana” (2013b). 
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Ambiental e língua materna – se alinham para a efetiva formação dos sujeitos. Para isso, 

recorremos às orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) – documento 

que rege as práticas educacionais no espaço escolar –, as quais alertam “[...] para a 

necessidade de se construir uma escola voltada para a formação de cidadãos” (BRASIL, 

1998, p.5). Para alcançar tal intuito, são apontados, no interior do referido documento, 

alguns objetivos específicos que se ajustam a depender da disciplina em questão. No 

que tange especificamente ao ensino de Língua Portuguesa, um dos caminhos para que 

tal objetivo seja alcançado é proporcionar ao estudante o desenvolvimento de 

habilidades que lhe permitam “[...] analisar criticamente os diferentes discursos, 

inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos” (BRASIL, 

1998, p. 33). Nesse sentido, as atividades educacionais realizadas no decorrer do ensino 

de língua materna devem fazer com que o aluno3:  

� seja capaz de aderir ou recusar as posições ideológicas que reconheça 
nos textos que lê (p. 51); 
� considere possíveis efeitos de sentido produzidos pela utilização de 
elementos não-verbais; (p. 53) 
� identifique marcas discursivas para o reconhecimento de intenções, 
valores, preconceitos veiculados no discurso (55); 
� analise indicadores linguísticos e extralinguísticos presentes no texto 
para identificar as várias vozes do discurso e o ponto de vista que 
determina o tratamento dado ao conteúdo, com a finalidade de: 
confrontá-lo com o de outros textos; confrontá-lo com outras opiniões; 
posicionar-se criticamente diante dele (p.57). 
 

Considerando a necessidade da abordagem do meio ambiente como tema 

transversal e obrigatório nos oito primeiros ciclos4 da vida escolar (Ensino 

Fundamental) e as orientações mencionadas que norteiam as práticas pedagógicas 

concernentes ao ensino de Língua Portuguesa, interessa-nos investigar – como 

mencionamos – de que maneira essas propostas se articulam. Para tanto, recortamos 

como objeto de estudo o discurso ecológico inserido no livro didático de Língua 

Portuguesa, o qual é veiculado com vistas a promover/propagar a Educação Ambiental. 

O interesse pelo livro didático (doravante LD) deve-se ao fato de ele constituir-

se, no cenário educacional, enquanto um instrumento de propagação discursiva, 

regulador das práticas pedagógicas. Consideramo-lo dessa forma porque entendemos 

que todo discurso inserido no LD passa a ser também um discurso pedagógico, 

constituinte (MAINGUENEAU, 2008; ORLANDI, 2001a). E, como tal, atua como uma 

                                                           
3 Os objetivos listados referem-se especificamente ao trabalho com o discurso. 
4 Nesta pesquisa, interessa-nos os quatro últimos ciclos, a segunda etapa do ensino fundamental (do 6º ao 
9º anos, mais especificamente o 7º, 8º e o 9º anos). 
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norma que deve ser aderida por uma coletividade pertencente a um determinado espaço 

institucional: a escola. A legitimidade que lhe é conferida faz com que este aja sobre os 

sujeitos, fazendo-os aderir às posições ideológicas que lhes são impostas. Como bem 

argumenta Coracini (2011, p. 37): “[...] cede-se ao livro a autoridade de ditar as regras 

do jogo, de delimitar os conteúdos e as metodologias a serem adotadas, em 

conformidade, é claro, com a ideologia vigente”. 

 Diante do exposto, percebemos que, ciente das problemáticas ambientais 

advindas da exploração dos recursos naturais e das suas prováveis consequências, a 

atual conformação socioeconômica engendra o discurso ecológico no âmbito do ensino, 

na tentativa de fazer com que os alunos tornem-se cidadãos ‘conscientemente’ 

ecológicos. Para tanto, vale-se do LD como ferramenta útil para a propagação desse 

discurso. Isso nos leva a crer que a ausência do conteúdo ecológico, por exemplo, no 

ensino de Língua Portuguesa, durante décadas5 não se deve aos agentes do ensino 

(autores, professores, etc.), mas às condições sócio históricas às quais ele foi submetido. 

São essas determinações que modelam e impõem o discurso que deve ser inserido no 

ambiente pedagógico. Nesse compasso, questionamos: será que o LD, como um 

mecanismo de imposições ideológicas, historicamente determinadas, consegue, ainda 

assim, promover a construção do ponto de vista crítico do aluno, a partir dos discursos 

por ele veiculados, atendendo às exigências dos PCNs? 

 O presente estudo pretende apresentar um viés discursivo, haja vista este 

trabalho se circunscrever nas bases teóricas da Análise do Discurso de linha francesa 

(mais adiante AD). Por conta dessa perspectiva teórica, argumentamos que a construção 

do senso crítico está relacionada à constituição do processo de formação dos sentidos. 

Essa formação, por seu turno, estabelece-se na intersecção entre a linguagem e a 

história, concretizando-se, portanto, no discurso. Sendo assim, o discurso configura-se 

como estrutura e acontecimento, no sentido de que toda materialidade discursiva é 

atravessada pela história (PÊCHEX, 2008). É esse entrecruzamento que gera os 

diferentes efeitos de sentido produzidos no/pelo discurso, possibilitando a abertura das 

múltiplas possibilidades de significação.  

Pensar a inserção do componente histórico nas análises linguísticas, ou seja, 

inscrever os efeitos da língua na história significa, concomitantemente, analisar os 

dispositivos ideológicos que agem sobre o discurso a partir do seu contexto histórico-

                                                           
5
 Só a partir do final da década de 1970 que ele começa a ganhar dimensões mais significativas. 
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social. Esse contexto histórico significa a necessidade de um olhar para as práticas 

discursivas ritualizadas, selecionadas e impostas pelos sistemas de poder (as instituições 

na concepção foucaultiana, ou aparelhos ideológicos, segundo Althusser). Essas 

práticas, por sua vez, são reproduzidas nas sociedades a partir de mecanismos de 

controle. A manutenção e a circularidade dessas práticas é que garantem a reprodução 

das relações hierárquicas (FOUCAULT, 1987; 1996). 

A partir da perspectiva apresentada, entende-se o sujeito enquanto função 

discursiva, constitutivamente histórico e, consequentemente, ideológico. Sendo assim, 

para produzir sentido, o sujeito é interpelado pela ideologia, caso contrário, ele não 

significa.  Cada vez que produz discurso, o sujeito situa-se em uma determinada 

formação ideológica (FI), ou seja, em uma dada posição dentro de uma conjuntura sócio 

histórica específica, determinada pelo estado, a qual delimita aquilo que se pode ou não 

dizer: a formação discursiva (FD) (PÊCHEX, 2008; FLORÊNCIO et al, 2009). 

Conclui-se, assim, que os efeitos de sentido são construídos nas FDs, nas quais se 

inserem os sujeitos, refletindo, pois, as (FIs) que os atravessam.  

É pelo caminho da análise discursiva que seguimos neste estudo, uma vez que 

objetivamos investigar a maneira como o discurso ecológico é abordado no interior do 

livro didático de Língua Portuguesa, e, se de fato, ele contribui para o desenvolvimento 

da capacidade crítica do aluno – objetivo almejado pelos PCNs de Língua Portuguesa 

(BRASIL, 1998). Ora, constituir-se enquanto cidadão, na perspectiva proposta, é atuar 

criticamente nos diversos contextos de funcionamento da língua (e, esse funcionamento 

é entendido não só do ponto de vista da estrutura, mas, sobretudo, dos efeitos de sentido 

que são produzidos nas diferentes condições de produção); é ter a habilidade de 

compreender não só o que as palavras “dizem”, mas também aquilo que elas não 

enunciam, porém, estão, de alguma forma, presentes no ato da enunciação; é saber 

relacionar a realidade que os cerca com as bases ideológicas e históricas que a 

sustentam.  

Para alcançarmos tal propósito, faz-se necessário traçarmos alguns objetivos 

específicos, quais sejam: analisar quais imagens os autores (locutores) fazem dos/as 

estudantes (interlocutores/as); por quais Formações Ideológicas (FIs) os autores 

(locutores) são interpelados; o lugar (FDs) de onde os locutores enunciam, quais 
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posições assumem6; selecionar pistas que evidenciem as múltiplas vozes do/sobre o 

discurso ecológico, estabelecendo um paralelo entre a memória discursiva 

(interdiscurso) e a sua articulação com o contexto atual (intradiscurso); analisar os 

gestos de produção de sentido acerca do discurso ecológico no interior do LD, 

observando o papel deste no ensino de Língua Portuguesa, a fim de articulá-lo com as 

propostas dos PCNs acerca da referida disciplina. 

Nesse contexto, algumas questões norteiam esta pesquisa: a quais formações 

ideológicas (FIs) são expostos/as os/as estudantes ao assumirem a posição de 

interlocutores do LD? Quais vozes (memória discursiva) perpassam o discurso em 

análise? De que forma as vozes presentes no LD se articulam com as vozes do/sobre o 

discurso ecológico contemporâneo? Afinal, o que está em jogo: a produção dos sentidos 

(a polissemia) ou a circularidade discursiva (a paráfrase), por meio de sentidos prontos 

que bloqueiam qualquer possibilidade de interpretação que não seja aquela empreendida 

pelo LD, silenciando assim os sujeitos-estudantes? Tendo em vista que os corpora 

selecionados integram o PNLD (Programa Nacional do Livro Didático)7, estes de fato 

corroboram a perspectiva exposta pelos PCNs para o ensino de língua materna ao 

propor a articulação entre esta e a Educação Ambiental?  

As análises empreendidas nesta pesquisa nos ajudarão a compreender se o LD 

traz reflexões acerca dos diferentes efeitos de sentido produzidos pelo discurso 

ecológico, possibilitando ao/à estudante ir além da mera decodificação da estrutura 

linguística e perceber os múltiplos sentidos que atravessam tal discurso. Com efeito, os 

resultados obtidos poderão subsidiar novas reflexões acerca do ensino de Língua 

Portuguesa, e, consequentemente, dos instrumentos que são utilizados para a sua 

aplicação. 

Metodologicamente, procederemos à análise do discurso ecológico no interior 

do Livro Didático do 7º, 8º e 9º anos de Cereja & Magalhães (2010), veiculado por 

diferentes gêneros textuais, submetendo-o às categorias analíticas propostas pela 

Análise do Discurso de linha francesa, as quais são detalhadas no segundo capítulo 

deste trabalho. Tais categorias nos conduzirão às conclusões acerca deste estudo, 

ajudando-nos a entender a maneira como o discurso em questão vem sendo trabalhado 
                                                           
6 É importante notificarmos que os sujeitos enunciam de um lugar (instituição) e de uma posição 
(imaginária). 
7 Programa integrado ao MEC (Ministério da Educação) cuja função é avaliar as coleções de livros 
didáticos que estão de acordo com os critérios norteadores do ensino de Língua Portuguesa (BRASIL, 
2008). 
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no decorrer do processo educativo. Para tal fim, organizamos este estudo em três 

capítulos. 

No Capítulo I – O discurso ecológico na sociedade disciplinar – fazemos uma 

abordagem acerca da Educação Ambiental, bem como da sua institucionalização no 

contexto brasileiro. Em seguida, expomos os pressupostos teóricos foucaultianos quanto 

à disciplina, aos métodos de controle do corpo dentro das sociedades, bem como os 

mecanismos de controle dos discursos para que assim se mantenham as relações de 

poder nelas instauradas. Logo após, discorremos acerca do discurso religioso referente 

ao meio ambiente, fazendo um paralelo com a Carta de Caminha, a fim de destacarmos 

a construção de uma memória discursiva acerca desse discurso para então 

compreendermos de que forma ele controla os sentidos que perpassam o LD. Nessa 

perspectiva, depois de abordarmos a historicidade e sentido acerca do meio ambiente, 

buscamos situá-lo no âmbito da sociedade contemporânea, a fim de desvendarmos as 

forças motrizes que os impulsionam, fazendo-os agir sobre os sujeitos como um 

dispositivo de controle discursivo.  

No Capítulo II – O discurso ecológico sob uma ótica discursiva: uma 

abordagem teórico-metodológica – apresentamos as categorias analíticas que norteiam 

esta pesquisa, são elas: discurso, sujeito, ideologia, Formação Discursiva (FD), 

Formação Ideologia (FI), interdiscurso, intradiscurso, esquecimento nº1 e nº2, silêncio, 

para que possamos analisar os sentidos que se instauram na sociedade e o modo como 

circulam a partir da mídia e do LD. Esse percurso dará respaldo à afirmação que 

sustentamos neste estudo: mais que um suporte de gênero, como destaca Marcuschi 

(s/d), o LD consiste em um suporte de discursos, e que, na base da discursividade 

ecológica, atuam outros discursos que tendem a normatizá-lo, segundo as regras de 

controle do poder. 

No Capítulo III – O homem e o meio no livro didático – situamos os 

procedimentos metodológicos adotados para a análise do discurso ecológico no interior 

do Livro Didático de Língua Portuguesa, bem como as nossas análises discursivas dos 

livros do 7º, 8º e 9º anos. 

Após as devidas considerações, iniciamos as discussões propostas por esta 

pesquisa. 
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CAPÍTULO I: O DISCURSO ECOLÓGICO NA SOCIEDADE DISCIPLINAR 

Em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito 
apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações 
(FOUCAULT, 1975, p. 132). 

 
 
Neste capítulo, discorremos acerca da origem da Educação Ambiental no 

contexto global, bem como a sua institucionalização no âmbito nacional, ressaltando a 

sua atuação no espaço pedagógico. Em seguida, apresentamos as teorias postuladas por 

Michel Foucault (1987; 1996) acerca dos mecanismos de controle dos discursos que 

agem sobre os sujeitos, docilizando seus corpos conforme os comandos impostos pelos 

aparelhos disciplinares (as instituições). Utilizamos tais teorias como fundamentação 

para entendermos se essas instituições se valem do discurso ecológico como mais um 

instrumento de imposição ideológica, a qual tem como veículos de propagação a mídia e 

o LD. Para isso, retomamos os discursos da Carta de Caminha, da religião acerca da 

natureza, para que possamos analisar os efeitos de sentido por eles provocados na 

sociedade contemporânea. E, a partir dessa relação, tentamos compreender a abordagem 

desses discursos na esfera educacional. 

1.1 Educação Ambiental: um novo paradigma 

 

O modelo de desenvolvimento vigente na sociedade moderna que prima pela 

desigualdade e exclusão social, pelo esgotamento dos recursos naturais – apropriando-se 

deles como produtos de exploração e consumo – tem provocado a degradação das 

condições da vida humana. Esse padrão econômico predatório despreza as limitações da 

natureza. Por conseguinte, todas as práticas sociais voltadas para preservação ambiental, 

sustentabilidade, ou qualquer outro conceito cujo objetivo seja a prática de valores 

socioculturais divergentes daqueles conduzidos pelo atual sistema político-ideológico 

são ignoradas.  

A busca acelerada pelos imperativos tecnológicos para a manutenção do poder de 

mercado, motivada pela recorrência desenfreada aos recursos naturais e pela prática de 

atividades que proporcionam o seu desequilíbrio, desenhou um quadro alarmante na 

sociedade contemporânea. Frequentemente, deparamo-nos com informações 

quantitativas, veiculadas, sobretudo, pela mídia, que alertam para os impactos 
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ambientais provocados pela dinâmica do mercado financeiro. Entre eles estão o 

aumento da poluição do ar, e assim as mudanças climáticas, as quais, por sua vez, 

ocasionam o aquecimento global; a produção e acúmulo de lixos industriais, muitas 

vezes em contato com os rios e mares, e do lixo doméstico, intensificado pelos padrões 

de consumo estabelecidos; o desmatamento, para suprir a necessidade da construção 

civil, crescente consideravelmente em todo o mundo; a extinção da fauna, enfim, a 

destruição contínua de amostras representativas do ecossistema em prol do aumento da 

economia em escala mundial. Esse contexto gerou uma crise ecológica jamais vista na 

história da humanidade; provocou consequências e efeitos colaterais que comprometem 

não só a sociedade atual, mas também as gerações futuras. 

Diante do quadro apresentado, os problemas ecológicos passam a se configurar 

como o desafio mais urgente que se encontra na contemporaneidade, isto é, a meta a ser 

alcançada não é mais de cunho financeiro, mas social. Nas palavras de Furtado (1998, p. 

80-81), “[...] o crescimento econômico deve ser visto como um meio de aumentar o 

bem-estar da população e de reduzir o grau de miséria que pune parte dela. [...] a fome e 

a exclusão seriam adequadamente tratados e os efeitos da globalização, explicitamente 

aferidos”. Essa perspectiva inaugura um viés paradigmático que pretende a articulação 

entre geração de renda e responsabilidade ambiental; entra em cena a busca pelo 

desenvolvimento sustentável. 

A partir de tal perspectiva, no início da década de 1970, o meio ambiente ganha 

um tratamento multilateral ao integrar a agenda internacional das Nações Unidas; a 

temática passa a ser discutida nas Conferências Internacionais da ONU sobre Meio 

Ambiente, na qual se reúnem as grandes lideranças do cenário político-econômico a fim 

de traçar estratégias que propiciem a equidade ecológica por meio de uma Educação 

Ambiental, são elas: 

� Conferência de Estocolmo (1972): marco inicial para tal empreendimento8, 

mediante a elaboração do Plano de Ação Mundial e a Declaração sobre o 

Ambiente Humano, que orientam os governos acerca da importância da 

mudança de conduta concernente à natureza a partir da implementação de uma 

política pública ambiental. Enfatiza-se, portanto, a inter-relação entre 

                                                           
8 Embora muito antes a essa data várias manifestações ambientais tenham ocorrido por parte de grupos 
isolados, estudantes etc., foi a partir deste ano que o tema ganhou contornos institucionais, e se 
estabeleceram as orientações necessárias para o início de um novo viés acerca da utilização dos recursos 
naturais. 
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desenvolvimento econômico e social e a propagação dessa nova ótica para o 

bem-estar da humanidade mediante o reconhecimento do caráter plural e 

interdisciplinar do meio ambiente. Embora o termo Educação Ambiental não 

apareça de forma explícita, já podemos inferi-lo, como mostra a citação abaixo: 

É indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, dirigida 
tanto às gerações jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao 
setor da população menos privilegiado, para fundamentar as bases de uma 
opinião pública bem informada, e de uma conduta dos indivíduos, das 
empresas e das coletividades inspirada no sentido de sua responsabilidade 
sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em toda sua dimensão 
humana. É igualmente essencial que os meios de comunicação de massas 
evitem contribuir para a deterioração do meio ambiente humano e, ao 
contrário, difundam informação de caráter educativo sobre a necessidade de 
protegê-lo e melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se em 
todos os aspectos (NAÇÕES UNIDAS, 2013). 

 
� Conferência de Belgrado (1975): volta-se para a necessidade de ações 

educativas que visem a uma nova postura planetária relativa às questões 

ecológicas, por meio da criação e consolidação do Programa Internacional de 

Educação Ambiental – PIEA; 

� Conferência de Tbilisi (1977): considerada a mais significativa, visto que foram 

definidos os objetivos e as estratégias referentes à Educação Ambiental, a qual 

teria como eixo primordial para a sua efetivação a educação formal, por meio de 

uma abordagem interdisciplinar e da participação individual e coletiva da 

população; 

�  Conferência de Moscou (1987): destacou-se a importância da inserção da 

Educação Ambiental no sistema de ensino dos países. Destina-se ao Estado a 

responsabilidade pela formação de cidadãos ambientalmente críticos. Nesse 

mesmo ano foi apresentado o “Relatório de Brundtland”, conhecido também 

como “Nosso Futuro Comum”, o qual propõe de forma contundente o 

desenvolvimento sustentável (abordaremos essa temática na subseção 1.4.1) O 

relatório ressalta a importância de uma nova dinâmica entre homem e meio 

ambiente, mostrando a incompatibilidade entre a sustentabilidade e os padrões 

de consumo e produção que conduzem o sistema capitalista. Contudo, não se 

propõe a estagnação da economia, mas a sua articulação com as questões 

socioambientais; o equilíbrio entre meio ambiente e crescimento econômico. 

� Conferência do Rio de Janeiro – Rio 92 – (1992): objetivou-se a elaboração de 

medidas que atuassem na reversão da degradação do meio ambiente em contexto 
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nacional e internacional, conduzidas pela concepção do desenvolvimento 

sustentável. Tais medidas integraram a Agenda 21 e deveriam ser efetivadas o 

quanto antes. Foram formulados vários tratados destinados a cada setor de 

atuação, os quais ressaltavam a importância do despertar da conscientização 

ecológica, concepção que deveria se estender a todas as esferas sociais. Dentre 

os tratados destaca-se o “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global”, um plano de ação destinado aos 

educadores ambientais, a partir de um elo entre Educação Ambiental e 

desenvolvimento sustentável. Segundo o referido documento, 

[...] a educação ambiental deve envolver uma perspectiva holística, 
enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma 
interdisciplinar. A educação ambiental deve estimular a solidariedade, a 
igualdade e o respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias 
democráticas e da interação entre as culturas. [...] deve tratar as questões 
globais críticas, suas causas e inter-relações em uma perspectiva sistêmica, 
em seu contexto social e histórico. Aspectos primordiais relacionados a 
desenvolvimento e ao meio ambiente, tais como população, saúde, paz, 
direitos humanos, democracia, fome, degradação da flora e fauna, devem ser 
abordados dessa maneira (TRATADO, 2013). 

. 
� Conferência de Johanesburgo (2002): realizada na África, teve como um dos 

objetivos ratificar os compromissos políticos firmados dez anos antes no Rio de 

Janeiro, bem como a revisão da agenda 21, já que havia constatado um lento 

progresso concernente à efetivação da política internacional do meio ambiente 

em oposição à intensificação da crise ambiental. Além disso, foram foco de 

debate a erradicação da pobreza, a modificação dos modelos de produção e 

consumo instaurados, a gestão e proteção dos bens naturais para o 

desenvolvimento socioeconômico, o desenvolvimento sustentável no âmbito da 

globalização e da saúde, assim como as formas de implementação e de 

governabilidade (BRASIL, 1997; BRASIL, 2007).  

 

Os acontecimentos internacionais listados acima instituíram a Educação 

Ambiental no cenário sociopolítico, fazendo dela um direito de cada cidadão e a sua 

propagação um dever do Estado. Seus reflexos ainda são visíveis no contexto atual, 

como pudemos constatar na Conferência Rio+20, realizada em 2012 no Rio de Janeiro, 

a qual propôs renovar os compromissos políticos acerca da proposta sustentável.  

Frente a esse novo desafio da sociedade contemporânea, assim como outras áreas 

do conhecimento, a Educação Ambiental se ramifica em várias vertentes que buscam 
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atender diferentes esferas da sociedade. Nesse sentido, pensá-la como uma corrente 

teórica compacta e homogênea é incorrer no erro das simplificações. Contudo, embora 

reconheçamos as diferentes abordagens e definições acerca da Educação Ambiental, não 

nos interessa, por ora, fazer nenhum tipo de levantamento ou confronto teórico acerca 

da temática em questão. Por isso, neste estudo, aderimos à definição de Educação 

Ambiental proposta no Congresso de Belgrado em 1975, que a definiu como um 

processo que objetiva,  

[...] formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente 
e com os problemas que lhe dizem respeito, uma população que tenha os 
conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as motivações e o 
sentido de participação e engajamento que lhe permita trabalhar 
individualmente e coletivamente para resolver os problemas atuais e impedir 
que se repitam (citado por MARCATTO, 2002, p. 14).  

 

Nossa atenção recai, especificadamente, na Educação Ambiental formal, aquela 

inserida no âmbito escolar por meio de instrumentos pedagógicos, visto que temos 

como objeto de estudo o discurso ecológico difundido por diferentes gêneros textuais 

no interior do LD de Língua Portuguesa do 7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental. 

Dessa forma, à luz da citação acima, entendemos a Educação Ambiental como uma 

prática social ininterrupta que proporciona a conscientização por parte dos sujeitos 

quanto às ferramentas necessárias para a articulação responsável entre homem e 

natureza. Um processo que deve contribuir para o aprimoramento do atual sistema 

educativo sob um viés holístico, a partir de métodos que prezem pela pluralidade do 

conhecimento. 

Pelo o exposto, percebe-se que a inserção da Educação Ambiental na esfera 

pedagógica deve substituir a concepção educacional pautada apenas na formação de 

pessoas aptas para o mercado de trabalho – visão que confere à educação uma dimensão 

capitalista – pela noção de educação enquanto instrumento de transformação social, a 

partir do qual se formam cidadãos capazes de conhecerem e exercerem seus direitos e 

deveres em todas as esferas da vida social, percebendo, inclusive, as modificações 

ambientais não apenas físicas, mas também sociais que os rodeiam, de forma 

contextualizada. Inseridos nesse contexto, os estudantes perceberão que as questões 

ecológicas estão imersas no seu cotidiano e que os afetam diretamente, proporcionando-

lhes uma visão crítica acerca das práticas e dos procedimentos que são utilizados na 

sociedade moderna, sob o pretexto de um suposto desenvolvimento; perceberão que 

“por trás da degradação ambiental há uma lógica de um sistema econômico, que induz 
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as pessoas ao consumismo e ao desperdício dos recursos naturais” (SILVA, 2013b, p. 4-

5).   

Os debates e as decisões tomadas ao longo das mencionadas conferências 

atribuíram legitimidade ao discurso ecológico, trazendo à tona a necessidade de um 

olhar mais consciente relativo às problemáticas ambientais e, consequentemente, à 

revisão dos padrões e valores socioeconômicos praticados na sociedade moderna. Tal 

concepção reflete-se no cenário brasileiro mediante a instauração de políticas públicas 

direcionadas à divulgação e à prática da Educação Ambiental, como veremos na 

subseção 1.1.1.    

1.1.1 A Institucionalização da Educação Ambiental no Brasil9  

A influência dos órgãos internacionais no que tange à Educação Ambiental no 

Brasil pode ser verificada por meio do estabelecimento de aspectos legislativos, os quais 

fizeram deste campo uma política educativa do governo.  

A conformação da política ambiental no contexto brasileiro tem início em 1973, 

a partir da criação da SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, mediante o 

decreto de nº 73.030/17 cujo objetivo era promover o esclarecimento e a educação a 

todo os brasileiros, através de programas governamentais, quanto ao uso adequado do 

meio ambiente e a sua preservação.  

Em 1985, a Lei de nº 6.938/81 institui o Programa Nacional de Meio Ambiente – 

PNMA –, decisiva para o campo educacional, já que tem como objetivo primordial a 

inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino. Ela ganha conformações 

institucionais, passando a ser um compromisso político, sem, contudo, estabelecer as 

metas e as responsabilidades para a sua consolidação, isto é, não se definiu a quem 

exatamente se destinaria a execução de tal empreendimento. 

Com a Constitucionalização da República Federativa do Brasil, no ano de 1988, 

a difusão da Educação Ambiental passa a ser uma obrigação estatal e um direito de 

todos os cidadãos brasileiros; o Estado deve elaborar programas educacionais que 

despertem a consciência ecológica em todos os níveis da educação formal e não formal 

(em outros espaços que não o pedagógico) em busca da ética ambiental.   

                                                           
9
 As informações acerca dos decretos e leis referentes a institucionalização da Educação Ambiental no 

contexto brasileiro, foram extraídas do trabalho de Rossi, 2012.  
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Em 1991, a Comissão interministerial que compunha a organização da Rio 92 

elegeu a Educação Ambiental como uma das principais ferramentas da política 

ambiental no contexto brasileiro. Criaram-se, portanto,  

[...] duas instâncias no Poder Executivo, destinadas a lidar exclusivamente 
com esse aspecto: o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental do MEC, 
que em 1993 se transformou na Coordenação-Geral de Educação Ambiental 
(Coea/MEC), e a Divisão de Educação Ambiental do Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), cujas 
competências institucionais foram definidas no sentido de representar um 
marco para a institucionalização da política de Educação Ambiental no 
âmbito do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama). 
No ano seguinte, foi criado o Ministério do Meio Ambiente (MMA). Além 
disso, o Ibama instituiu os Núcleos de Educação Ambiental em todas as suas 
superintendências estaduais, visando operacionalizar as ações educativas no 
processo de gestão ambiental na esfera estadual (BRASIL, 2007, p. 13-14). 

 

No decorrer da Rio 92, com a colaboração do Ministério da Educação (MEC), 

foi elaborada a Carta Brasileira para Educação Ambiental, a qual a reconhece como o 

instrumento de execução mais eficaz para a implementação da sustentabilidade. Além 

disso, destacava a falta de compromisso por parte do poder político no tocante à 

concretização da legislação ambiental nos diferentes níveis educacionais, fortalecendo 

assim, uma política educativa divergente da realidade social brasileira. 

Em 1997, ocorre a concretização das ações conjuntas realizadas pelo MEC e 

pela MMA – Ministério do Meio Ambiente. Aprovam-se os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) que deverão ser utilizados pelos atores da educação como subsídio 

para a elaboração de projetos educativos que abordem os seguintes temas transversais: 

ética, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural (BRASIL, 1997). Dentre 

os seus objetivos está o de fazer com que o aluno perceba-se “integrante, dependente e 

agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre 

eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente” (BRASIL, 1997, p. 5). 

Embora alguns avanços já fossem perceptíveis no contexto brasileiro no que 

tange à Educação Ambiental, foi no ano de 1999 que assistimos à sua eclosão, com a 

sanção da Lei nº 9.795/99, a qual dispõe acerca da Política Nacional de Educação 

Ambiental. A referida lei aprova a inclusão da referida disciplina em todos os níveis e 

modalidades de ensino; dispõe a articulação entre ela e as demais disciplinas em caráter 

formal e não formal. 

Ao longo desta seção, traçamos um panorama concernente à aparição da 

Educação Ambiental no contexto global, bem como o reflexo das organizações 
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internacionais no cenário político brasileiro acerca da preservação do meio ambiente e 

das estratégias legislativas utilizadas pelo Estado para tal fim. Observamos que a ótica 

institucional sobre as questões ecológicas começa a mudar quando o progresso 

econômico e humano é ameaçado pelo possível esgotamento dos recursos naturais, 

propiciando uma nova postura por parte dos governantes. Estes, por sua vez, procuram 

desenvolver políticas públicas interventivas na tentativa de amenizar os impactos 

ambientais. Sendo assim, o discurso ecológico passa a integra a lista dos discursos 

legitimados pelo Estado; ele ganha crédito estatal, autoridade discursiva, e deve ser 

aderido por uma parcela significativa da população. Legitimá-lo é um dos mecanismos 

utilizados para controlar a conduta dos cidadãos frente às catástrofes que se apresentam 

na contemporaneidade. Portanto, é imprescindível uma atenção para o fato de, mesmo 

aqueles discursos proponentes de uma nova perspectiva paradigmática para o bem 

comum da humanidade, sub-repticiamente, visam ao controle dos sujeitos, dos corpos, 

das condutas, para que atendam aos padrões de sobrevivência e aos valores morais que 

norteiam as sociedades, os quais são desenhados segundo os sistemas de poder. E qual o 

melhor caminho para dominar os sujeitos senão controlando seus discursos? É o que 

veremos na seção seguinte: os mecanismos de controle discursivos como forma de 

dominação dos corpos, à luz das teorias foucaultianas. 

1.2 A normatização do discurso como mecanismo de controle dos corpos 

Toda conjuntura social instaura-se mediante relações hierárquicas, a partir das 

quais são estabelecidos os lugares de cada sujeito, assim como os papéis sociais a eles 

atribuídos. A organização das sociedades, portanto, centra-se em um jogo de dominação 

que norteia as atividades nelas desenvolvidas. O poder, nesse sentido, pode ser 

entendido como uma prática social determinada pelos sistemas de poder – as 

instituições; são eles que delineiam, a partir de procedimentos disciplinares, o tipo de 

comportamento dos sujeitos frente às questões sociais.  

Segundo Foucault (1987, p. 164), tais procedimentos se estabelecem por meio 

das disciplinas, isto é, “[...] métodos que permitem o controle minucioso das operações 

do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação 

de docilidade-utilidade”.  
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Os mecanismos disciplinares são delimitados e aplicados com vistas a 

determinar as ações dos sujeitos, não só seus gestos e comportamentos, mas, sobretudo, 

seus dizeres, seus discursos, visto que, é por meio da circularidade discursiva que as 

posições ideológicas se disseminam e se firmam nas diferentes sociedades. Nessa 

configuração, é necessário salientar a estreita ligação entre o poder e a verdade, no 

sentido de que, sendo as instituições – sistemas de poder – as responsáveis pelos 

contornos ideológicos em vigência, estas modelam a verdade dos discursos, ou seja, 

selecionam quais dizeres se normatizam, tornam-se verdadeiros, determinando, 

portanto, os discursos aos quais são atribuídos o rótulo do ‘politicamente correto’. 

Nesse caminho, podemos afirmar que o discurso é a ferramenta utilizada para a 

naturalização da ordem, ou que a naturalização do discurso, da palavra, instaura a 

ordem, o poder, silenciando os sujeitos e fazendo-os replicar um padrão discursivo que 

tem por finalidade fortalecer as engrenagens institucionais. Como bem argumenta 

Foucault (1996, p. 6-7):  

[...] em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função, conjurar seus poderes e perigos, dominar 
seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade.  

 
Desta forma, segundo Foucault (1996), a sociedade ocidental é regida por 

procedimentos externos e internos de controle dos discursos. Os primeiros se realizam 

por meio da exclusão, responsável por excluir/banir ‘a palavra não desejada’, 

marginalizando-a por não corresponder aos padrões discursivos fixados em certos 

espaços enunciativos. São três os sistemas de exclusão: a interdição, separação e 

rejeição e a oposição entre verdadeiro e falso. 

A interdição diz respeito aos discursos monitorados, aqueles que não se 

adéquam às normas. Desta forma, tal procedimento restringe o discurso a partir do 

estabelecimento de tabus, ou seja, existem discursos que, por alguma razão, devem ser 

ocultados, já que não se pode enunciar qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer 

momento. Esse procedimento se dá a partir da articulação de outros três tipos de 

interdição: o tabu do objeto – não se permite falar de tudo, os assuntos são limitados 

pelos sistemas de poder; ritual da circunstância – o contexto enunciativo refreia a 

abordagem de certos assuntos; direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala – os 

sujeitos não podem falar sobre qualquer coisa. Ainda segundo o autor (1996), as 

interdições que atingem o discurso evidenciam a relação destas com o desejo e o poder, 
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uma vez que o discurso não é apenas a manifestação do desejo, mas também é objeto de 

desejo. Ou seja, o discurso não serve apenas para verbalizar ou ocultar o que se deseja, 

ele também é um sinalizador de poder e, nesse sentido, torna-se alvo do desejo. A partir 

desse raciocínio, Foucault (1996, p. 10) defende o seguinte postulado: “[...] o discurso 

não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo 

por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar”.    

O segundo procedimento de exclusão é a separação e a rejeição. A fim de 

explicar tal princípio, Foucault (1996) traz à baila a oposição entre razão e loucura. 

Fazendo referência à Idade Média, ele ressalta que o louco era aquele cujo discurso era 

ofuscado, ou seja, não podia se propagar na sociedade; sua palavra era anulada e 

rejeitada, sendo-lhe negada a participação em qualquer segmento institucional.  Era na 

manifestação da palavra que se identificava o louco, “[...] elas eram o lugar onde se 

exercia a separação” (1996, p. 11). O discurso do louco é aquele que contradiz a 

verdade discursiva estabelecida, que não pode circular entre os outros discursos, visto 

que não enuncia aquilo que é esperado pelas instituições. A loucura, portanto, não tem 

uma conotação psíquica, mas institucional, já que se dá mediante a inversão das práticas 

discursivas normatizadas, na medida em que se enuncia um curso discursivo inverso ao 

que fora instituído e circulado na sociedade.  

O terceiro procedimento de exclusão baseia-se na dicotomia verdadeiro e falso. 

Foucault (1996) afirma que a vontade de verdade, assim como os outros mecanismos de 

exclusão, centra-se em um suporte institucional. Essa vontade de verdade é fortalecida e 

direcionada por uma série de práticas que encontram respaldo no sistema educacional 

(na práxis pedagógica, nos sistemas de livros, nas bibliotecas); trata-se dos discursos 

que regulam as atividades cotidianas, os quais são delimitados pelos sistemas de poder – 

discursos sancionados – e que, por isso, são aceitos como verdadeiros. Com efeito, 

agem sobre todas as outras formas enunciativas de maneira coercitiva. 

 Além dos princípios de controle do discurso elencados, existem aqueles que 

atuam internamente, uma vez que são os próprios discursos que desempenham seu 

controle, limitando os discursos que são postos em circulação: o comentário, o autor e a 

disciplina. 

O comentário insere-se no escopo dos discursos ritualizados. Estes se conservam 

ao longo da história, sustentando outros dizeres com novos sentidos; são discursos que 

estão na origem de novos atos rotinizados, os quais os retomam e os reformulam 
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conforme certas exigências contextuais (discurso religioso, jurídico, pedagógico): “[...] 

são ditos, permanecem ditos e estão ainda por dizer (1996, p. 22, grifos do autor). 

Ainda de acordo com o autor, o comentário trata-se de um desnível entre o texto 

primeiro e o texto segundo, o qual possibilita a construção de novos dizeres e a 

constituição de novos sentidos. O “comentário não tem outro papel [...] senão o de dizer 

enfim o que estava articulado silenciosamente no texto primeiro” (1996, p. 25). Diante 

disso, ele nos permite formular dizeres que transcendem o primeiro dito – estabelecem 

novos significados a depender das suas determinações sócio históricas – sob a condição 

de que esses novos sentidos sejam formulados a partir do já-dito. Para Foucault (1996, 

p. 26)10, o comentário não corresponde ao mesmo, segundo ele: “[...] o novo não está no 

que é dito, mas no acontecimento de sua volta”.  

O outro mecanismo de rarefação proposto por Foucault (1996) é o da autoria. 

Este, segundo ele, complementa o comentário. O autor é entendido “[...] como um 

princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, 

como foco de sua coerência” (1996, p. 26); ele presta contas das unidades textuais que 

carregam seu nome.  

As disciplinas são outro princípio de controle de produção dos discursos. Ele 

difere da autoria devido ao fato de serem formadas por um conjunto de métodos, regras, 

definições e instrumentos que formam um sistema que se coloca à disposição da 

sociedade de forma anônima; sua constituição não está ligada a qualquer inventor/autor. 

Tal procedimento também diverge do comentário, uma vez que se busca a partir delas a 

formulação/construção indefinida de novas proposições, novos enunciados e não a 

descoberta de sentidos ocultos ou mesmo a repetição de uma identidade discursiva. Esse 

mecanismo de controle discursivo seleciona as verdades que a compõem. Nesse turno, a 

verdade deve estar no ‘verdadeiro do discurso’, ou seja, por mais contundente que uma 

descoberta, uma afirmação sejam, se não estiverem condizentes com os princípios que 

regem tal disciplina, o seu valor de verdade é anulado. Em relação a esse princípio, 

Foucault (1996, p. 35) defende o seguinte ponto de vista: “[...] não nos encontramos no 

verdadeiro senão obedecendo às regras de uma ‘polícia’ discursiva que devemos 

reativar em cada um de nossos discursos”.  

                                                           
10 A noção de comentário exposta pelo autor converge com as categorias de análise da (AD): o 
interdiscurso e o intradiscurso. 
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Pelo exposto, nota-se que a disciplina delimita as fronteiras dos discursos por 

meio da constante repetição de regras, configurando-se como mais um princípio de 

coerção que age sobre os discursos, cujas determinações dão conta da separação entre o 

verdadeiro e o falso. Por conseguinte, esse verdadeiro é constantemente retomado e se 

perpetua pelos diferentes segmentos sociais. Diante de tais constatações, afirmamos que 

a Educação Ambiental constitui-se enquanto disciplina, uma vez que integra atualmente 

a grade curricular de outras disciplinas que permeiam o espaço escolar, 

institucionalizando, assim, o discurso ecológico (este se torna verdadeiro). Logo, 

mediante as mesmas normas, novos enunciados são constantemente formulados com a 

mesma finalidade – a de veicular o desenvolvimento sustentável. Nesse compasso, o 

discurso ecológico passa a integrar a ordem do discurso, já que as forças políticas se 

encarregaram da sua ritualização. Nesse sentido, ele se propaga por toda esfera 

educacional.  

A partir dessas considerações teóricas, entendemos que, à medida que tal 

discurso passa a circular no espaço pedagógico, ele busca difundir um saber discursivo 

institucionalizado, passando a atuar como um mecanismo de controle discursivo que 

visa propagar a cultura da sustentabilidade, monitorando, para isso, as atitudes dos 

partícipes que integram o processo educativo. Ao se articular com o ensino de Língua 

Portuguesa, a Educação Ambiental parece impor ainda outro saber discursivo, o da 

norma-padrão, uma vez que percebemos a inserção do conteúdo ecológico como 

pretexto para a fixação de normas do bem dizer (retornaremos a essa discussão no 

decorrer das nossas análises). 

Além das formas de controle elencadas acima, existe ainda um terceiro grupo 

que visa ao controle discursivo baseado nas condições de funcionamentos dos discursos, 

as quais impõem aos sujeitos certas normas, não permitindo o acesso a elas por todos 

aqueles que integram um determinado espaço enunciativo. Seleciona-se, portanto, o 

sujeito que fala. Consoante Foucault (1996, p. 37), essa seleção ocorre pelo seguinte 

motivo: 

“[...] ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas 
exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo. Mais 
precisamente: nem todas as regiões do discurso são igualmente abertas e 
penetráveis; algumas são altamente proibidas [diferenciadas e diferenciantes], 
enquanto outras parecem quase abertas a todos os ventos e postas, sem 
restrição prévia, à disposição de cada sujeito que fala”. 
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Foucault (1996) argumenta ainda que o ritual determina o comportamento dos 

sujeitos frente a determinados enunciados, definindo seus gestos assim como as formas 

linguísticas que podem ser usadas. Há, nessa perspectiva, o fechamento de certos 

discursos. A prática do ritual determina os sujeitos que falam, e aquilo que estes devem 

enunciar, a partir de funções preestabelecidas. Se com o ritual há a rarefação do sujeito 

e dos discursos, as sociedades dos discursos tendem a conservar e/ou produzir discursos 

ritualizados, fazendo-os circular em ambientes fechados a partir do estabelecimento de 

regras. De acordo com esse filósofo, a prática da escrita – e, a nosso ver, também o da 

leitura, já que são processos mútuos – tal como se institucionalizou nos livros didáticos, 

nos sistemas de edição, e na escrita do próprio autor, tem respaldo em uma sociedade do 

discurso totalmente coercitiva. A doutrina também determina a criação dos discursos, 

porém, ao contrário das sociedades dos discursos, deve haver entre os sujeitos o 

reconhecimento e aceitação dos enunciados legitimados, e, apenas entre eles, os 

discursos poderiam circular. Conforme Foucault (1996, p. 43):  

[...] a doutrina liga os indivíduos a certos tipos de enunciações e lhes proíbe, 
consequentemente, todos os outros [...]. A doutrina realiza uma dupla 
sujeição: dos sujeitos que falam aos discursos e dos discursos ao grupo, ao 
menos virtual, dos indivíduos que falam. 

 
Tais sistemas de restrição visam à apropriação social dos discursos.  A educação 

não foge a essa regra.  Tal como Foucault (1996, p. 44) explicita: “[...] todo sistema de 

educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, 

com saberes e os poderes que eles trazem consigo”. De acordo com o referido filósofo, 

a escola é o espaço onde os discursos normatizados/ritualizados se propagam segundo 

as regras instituídas pelos sistemas de poder, estabelecendo, assim, a ordem discursiva. 

Tal perspectiva justifica o fato de a difusão da Educação Ambiental ter ficado a cargo 

do setor educacional – como mencionado na Introdução deste trabalho. Toda 

materialidade discursiva enunciada no domínio pedagógico (sociedade do discurso) é 

um saber instituído; ele seleciona não só os discursos, mas também aqueles que estão 

qualificados para enunciá-los, neste caso, os professores, partícipes da sociedade. Aos 

alunos cabe apenas a tarefa de aderir às ideias colocadas a respeito do conteúdo 

ecológico. O discurso docente – extensão do discurso veiculado pelo LD –, nesse turno, 

é o reflexo das verdades que se pretende engendrar por aqueles que determinam as 

relações de poder estabelecidas na sociedade. 
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Mediante as políticas de coerção, como aquelas exercidas pelos discursos, 

garantem-se a vigilância e, consequentemente, o controle do corpo. No caso do discurso 

ecológico, a Educação Ambiental é a via pela qual as instituições fixam a sua verdade 

acerca do meio ambiente – formação de pessoas ecologicamente ‘conscientes’ – 

valendo-se deste discurso como mecanismo de vigilância e controle sobre os educandos 

a partir do policiamento das suas próprias atitudes. Essa sociedade disciplinar, na qual 

estamos imersos, tem como propósito instituir a disciplina sobre os sujeitos, conforme 

os posicionamentos ideológicos11 vigentes, a predeterminação de uma verdade, eleita 

por essa mesma sociedade (FOUCAULT, 1975). 

Atualmente, aderir à proposta ecológica é sinônimo de comprometimento social 

e político que agrega status àqueles que o replica. Sob essa ótica, vemos a repetição 

desse discurso por parte de empresas e instituições que buscam imprimir uma imagem 

em que o interesse ambiental é posto em primeiro plano. Essa imagem cria a ilusão de 

que o desenvolvimento econômico é apenas uma consequência da preservação dos bens 

naturais, quando, na verdade, o contínuo é outro: o cuidado ambiental é a condição para 

que se mantenha o fortalecimento da economia global.     

Não é de hoje que o meio ambiente é alvo de dominação por parte do homem, 

visto como meio de enriquecimento, como veículo (‘trampolim’) para a elevação da 

economia e para o fortalecimento das instituições. Veremos, na seção 1.3, que a 

veiculação da preservação ambiental é acionada por uma memória discursiva, já que, 

desde o surgimento do mundo (na perspectiva bíblica), a soberania do homem sobre o 

meio ambiente é posta em evidência, reforçando o seu descaso em relação à natureza. É 

a partir dessa concepção que o homem se vê no direito de utilizar os recursos naturais a 

seu favor, em busca do poder econômico. No Brasil, especificamente, tal perspectiva se 

instaurou a partir do seu descobrimento, como mostra a carta de Pero Vaz de Caminha, 

a partir da repetição do discurso religioso. 

 

                                                           
11 Entendemos por ideologia “a naturalização dos sentidos em circulação”, tal como postula Orlandi 
(2012). Consequentemente, a ideologia não é a ocultação da verdade, mas a naturalização do sentido 
eleito pela classe dominante. No caso da perspectiva foucaultiana, o sentido instituído por uma sociedade 
disciplinar. Dessa forma, nega-se o caráter dialógico da linguagem, a possibilidade de existência de 
produção de múltiplos sentidos.  
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1.3 Historicidade e sentido 

Nesta seção, recorremos à historicidade acerca do discurso ecológico a fim de 

compreendemos a maneira como os sentidos sobre o meio ambiente se perpetuam na 

sociedade contemporânea. Tal percurso justifica-se pelo fato de estarmos trabalhando 

com os efeitos de sentido produzidos pelo discurso, o que envolve não só as 

determinações históricas em que o discurso é produzido (as condições de produção 

atuais), mas, sobretudo, os dizeres que serviram de fio discursivo para a manutenção 

dos sentidos que se cristalizaram nas sociedades; são dizeres que já foram ditos e 

esquecidos, mas que se fixaram na memória de um determinado povo a ponto de se 

tornarem referenciais imaginários para a constituição da identidade, dos sentidos e que, 

por isso, regem as práticas sociais, os discursos (ORLANDI, 2007). Em outras palavras, 

argumentamos que os sentidos / os discursos que são produzidos na atualidade são fruto 

de constantes retomadas discursivas acionadas por uma memória discursiva.  

A história na ótica discursiva não se estabelece a partir da cronologia, não se 

trata de uma evolução, mas da produção dos sentidos; é mediante o discurso que a 

história deixa de ser cronologia e passa a ser sentido. Nos termos de Orlandi (2008, p. 

42): 

A história está ligada a práticas e não ao tempo em si. Ela se organiza tendo 
como parâmetro as relações de poder e de sentidos, e não a cronologia: não é 
o tempo cronológico que organiza a história, mas a relação com o poder (a 
política). Assim, a relação da análise de discurso com o texto não é extrair o 
sentido, mas apreender a sua historicidade, o que significa se colocar no 
interior de uma relação de confronto de sentidos.  

 

Com base na citação referida, entendemos que para compreendermos os 

processos de significação referentes ao discurso ecológico, é preciso conhecermos quais 

dizeres dão sustentação a sua formulação no contexto atual, ou seja, quais discursos 

constituem o imaginário da nossa sociedade no que concerne ao meio ambiente. Dito de 

outra forma, é necessário remetermos a materialidade discursiva ao interdiscurso, “[...] 

lugar de constituição dos sentidos, a verticalidade (domínio da memória) do dizer, que 

retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito” (ORLANDI, 2008, p. 49). 
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Diante dos argumentos arrolados, destacamos dois discursos acerca do meio 

ambiente: o discurso religioso, perpassado pela Bíblia12; e o discurso do descobrimento 

do Brasil, registrado na carta que Pero Vaz de Caminha enviou ao Rei de Portugal, a 

fim de informar-lhe o paraíso que fora descoberto. Como bem argumenta Orlandi 

(2008), os discursos das descobertas – e argumentamos que também os discursos da 

criação do mundo – são discursos que norteiam a nossa existência; eles se estendem por 

toda nossa vida, em um constante processo de produção e absorção de sentidos; são eles 

que constituem o imaginário da sociedade mediante o estabelecimento de imagens 

sociais. Com base no exposto, acreditamos que, por meio da trajetória de constituição 

do discurso ecológico, teremos consistência para argumentar, mais adiante, que a 

memória discursiva é o dispositivo que, ao ser acionado pelo sujeito, estabelece as 

relações de sentido instauradas na sociedade contemporânea sobre o meio ambiente e 

tudo que se encontra no seu entorno.  

1.3.1 A gênesis 

O discurso da criação do mundo já anunciava a dependência do homem em 

relação aos bens naturais, assim como a exuberância e a abundância desses recursos. Tal 

concepção se expandiu nas diversas sociedades ocidentais por intermédio da religião. 

Sendo a Bíblia considerada um livro sagrado, a cultura cristã se constitui a partir dos 

seus preceitos, das suas orientações, as quais são passadas para as futuras gerações 

cristãs. Suas premissas visam levar os ensinamentos postulados por Cristo, orientando, 

assim, a conduta social dos seus seguidores. Diante disso, interessa-nos, neste estudo, 

especificamente, o capítulo da Gênesis (da criação), para observarmos de que forma 

surge o discurso sobre/do meio ambiente.  

Observemos as seguintes passagens bíblicas: 

[...] disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente; árvore 
frutífera que dê fruto segundo sua espécie, que tenha em si sua semente, 
sobre a terra. A terra, pois, produziu erva verde, ervas que davam semente 
segundo sua natureza, e árvores frutíferas, cuja semente estava nela, segundo 
sua espécie (GÊNEIS, Cap. 1, vers. 11-12).  

 

                                                           
12

 Entendemos que o discurso Bíblico também compõe a memória discursiva do Ocidente, 
especificamente, do povo brasileiro, haja vista a colonização do Brasil (e demais países do hemisfério sul) 
ter se dado sob o ponto de vista da Igreja Católica (ZEA, 2005). Consequentemente, o discurso Bíblico 
constitui as bases do pensamento ocidental (FOUCAULT, 1987; 2010) 
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Disse Deus: Produzam as águas seres viventes e voem as aves acima da terra, 
na expansão dos céus. Criou, pois, Deus os grandes monstros marinhos, e 
todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas produziram 
segundo sua espécie, e toda a ave que voa segundo sua espécie (GÊNEIS, 
Cap. 1, vers. 20-21).  

 
E Deus abençoou, dizendo: Frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei as águas 
nos mares sobre a Terra. Disse também Deus: Produza a terra seres viventes 
segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens 
segundo sua espécie (GÊNEIS, Cap. 1, vers. 28). 

 

Após a criação do céu e da terra, o Senhor cria a vegetação que deverá se 

espalhar por toda a terra, multiplicando-se conforme suas espécies. Em seguida, há o 

surgimento dos animais terrestres, marinhos, domésticos, selvagens, os quais, assim 

como as plantas, devem se expandir por todo o espaço criado. Nota-se que a fauna e a 

flora aparecem como os alicerces para a construção do mundo. Só depois dessas 

criações, é que se surge o homem, como podemos perceber nos trechos que seguem: 

Então, disse Deus: Façamos o homem à Nossa imagem, conforme Nossa 
semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e 
sobre todo réptil que se move sobre a terra (GÊNEIS, Cap. 1, vers. 26, grifos 
meus). 

 
E Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai-vos e multiplicai-vos; enchei a 
terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, 
e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. (GÊNEIS, Cap. 1, 
vers. 22, grifos meus) 

 
E disse Deus: Eis que vos tenho dado todas as plantas que dão sementes, as 
quais estão sobre a terra, e todas as árvores em que há frutos e que deem 
sementes; isso vos será para mantimento (GÊNEIS, Cap. 1, vers. 28, grifos 
meus). 

 
A todos os animais selvagens e a todas as aves do céu e a tudo que se arrasta 
sobre a terra, em que há vida, todas as ervas verdes lhes servirão de 
mantimentos (GÊNEIS, Cap. 1, vers. 30, grifos meus) 

  
  A partir das passagens, podemos inferir que, embora haja claramente uma 

relação de dependência do ser humano em relação à natureza (apenas depois da criação 

das plantas e dos animais é que se cria o homem, tal como ser), esta é subvertida, visto 

que a relação de dominância se firma numa ordem inversa: o homem é o dominador, 

enquanto as riquezas naturais são os elementos dominados. Na hierarquia da criação do 

mundo, é ao homem que se delega a tarefa do controle, sendo assim, ele pode agir como 

bem entender sobre o meio em que ele vive, extraindo dele aquilo que lhe convém, já 

que não há nenhuma menção quanto ao esgotamento dos bens naturais; o que está em 

foco é a sua abundância e a sua utilização para saciar as necessidades humanas. 

Algumas pistas discursivas corroboram essa afirmação. Nos dois primeiros trechos que 
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descrevem a aparição do homem, percebemos a incidência do verbo dominar, isto é, 

submeter, subjugar, comandar, controlar, prevalecer sobre algo ou alguém. Já nas 

últimas passagens, fica claro que às plantas e aos animais cabe a tarefa de fornecer os 

alimentos e satisfazer todas as necessidades do homem, como podemos comprovar no 

uso dos verbos dar (ceder, oferecer) e servir (prestar serviço, ser útil). À luz dessas 

citações, entendemos que a ilusão da abundância se sobrepôs à dependência e o respeito 

dos homens em relação à natureza, visão esta que reafirma a soberania do ser humano 

em relação às demais espécies; o homem deverá reinar soberano sobre a terra e manter 

sob jugo toda a biodiversidade que o rodeia.  

Outra passagem bíblica relacionada ao meio ambiente é aquela em que se 

descreve o Jardim do Éden, como podemos constatar no fragmento abaixo:  

 
Plantou o SENHOR Deus um jardim no Éden, ao Oriente; e pôs ali o homem 
que havia formado (GÊNEIS, Cap. 2, vers. 8). 

 
E o SENHOR Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa 
para comer; e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do 
conhecimento do bem e do mal (GÊNEIS, Cap. 2, vers. 9). 

 
E saía do Éden um rio para regar o jardim, e dali se repartia em quatro braços 
(GÊNEIS, Cap. 2, vers. 10). 

 
O nome do primeiro era Pisom; este é o que rodeia toda a terra de Havilã, 
onde há ouro; e o ouro daquela terra é bom; ali também há o bdélio e a 
pedra de ônix (GÊNEIS, Cap. 2, vers. 11, grifos meus).  

 

Percebe-se a exuberância do Jardim que fora criado para o homem, árvores belas 

enaltecendo a paisagem, as quais podem ser ingeridas, além da abundância das águas 

que saíam do Éden, a perfeita ordenação das espécies e o seu equilíbrio. Além disso, 

notamos a maneira como alguns minerais – o ouro e a pedra de ônix – já são citados, 

atraindo ainda mais a atenção para o paraíso terrestre. Essa visão da natureza se fixou no 

imaginário da sociedade ocidental; as belezas naturais são utilizadas como meio de 

atração turística; é vista como farta e inesgotável, logo, pode-se retirar dela os 

elementos indispensáveis para a sobrevivência humana; ela nos fornece produtos muito 

preciosos, os quais têm servido para impulsionar o setor econômico.      

O cristianismo é ainda, no mundo, em termos estatísticos, a religião que possui 

maior número de adeptos. Seus preceitos visam levar os ensinamentos postulados por 

Cristo, orientando, assim, a conduta social dos seus seguidores. Pensemos nas missas. 

Uma aglomeração de pessoas de diferentes idades, raças, posição social; é o espaço 



33 

 

onde milhares de pessoas, independente das suas diferenças, reúnem-se para ouvir a 

palavra sagrada, aquela que fora enunciada por Jesus Cristo e que deve ser aderida e 

propagada pelos seus fiéis.  Este é o discurso que herdamos dos nossos antepassados e 

que é transmitido de geração para geração. Afinal, se foi Deus quem criou o mundo, 

quem possibilitou a criação da espécie humana e de todas as outras necessárias à sua 

sobrevivência na terra, é natural colocá-lo como ser supremo; o seu discurso, como um 

dogma, e, portanto, uma discursividade legítima, uma “autoridade religiosa”. Esta 

autoridade é assim entendida: 

[uma] concepção teológico-confessional onde as lideranças religiosas são 
impostadas de certa autoridade que seriam instituídas por uma instância 
divinatória de proporções transcendentais, denominadas: ora como o sagrado 
ora como o divino. Nesse contexto simbólico, estas autoridades religiosas 
teriam o direito e o dever de falarem e agirem em nome do sagrado ou divino 
(SILVA, 2013a, p. 5). 

 

Nesse sentido, dizemos que o discurso religioso se dá a partir de símbolos que 

remetem ao sagrado e divino, ao pecaminoso, proibido. O ato litúrgico-religioso 

promove o encontro entre o humano e o sagrado – o simbólico –. É dessa forma que a 

instituição igreja garante o controle dos seus adeptos, mantendo-os sob vigilância 

constante: aquele que não segue o que prega a Bíblia será subjugado, tachado de 

pecador e até excomungado. O discurso religioso, ao qual fizemos referência – o da 

Gênesis acerca do meio ambiente –, atua como um saber discursivo, legítimo e 

autoritário. Trata-se de um dizer já dito e convencionalizado pela religião cristã, logo, 

ele pode ser recuperado e transmitido em qualquer época. Se a natureza, desde o 

começo dos tempos, é colocada como farta, inesgotável, destinada ao usufruto do 

homem, é essa ótica que continuará sendo perpetuada e imposta aos cristãos por meio 

da religião. Por conseguinte, podemos afirmar que a discursividade religiosa ratifica as 

atitudes do sistema capitalista em relação à natureza, perpetuando um modo de ser 

dominante: o homem sobre todos os animais e todas as espécies. Ao reproduzir esse 

discurso, os sujeitos13 (re)ativam a memória discursiva/interdiscurso. Eles recuperam 

um dizer que já fora enunciado e o articulam com o momento atual – o intradiscurso –, 

produzindo sentido. 
                                                           
13 Chamamos a atenção para o fato de que, para a AD, o sujeito é uma função discursiva. Dessa forma, os 
indivíduos, para se constituírem sujeitos dos seus discursos, passam de um estado de S1 para S2. Ou seja, o 
S1 (sujeito empírico) é interpelado pela Formação Ideológica (FI), pela Formação Discursiva (FD), pelo 
interdiscurso, pelos esquecimentos 1 e 2 e, então, passa para o estado de S2. É a esse estado que nos 
referimos aqui. 
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Na subseção que segue, observamos que, no Brasil, esse discurso se firma a 

partir do descobrimento da nova terra pelos portugueses. 

1.3.2 Brasil: um paraíso tropical! 

Segundo um discurso escolar, a descoberta do Brasil ocorreu em 1500; deu-se 

devido à expansão marítima conduzida pelos portugueses, os quais objetivavam 

encontrar o caminho das Índias para que pudessem comercializar as especiarias que lá 

estavam. Tal empreendimento contou com o apoio da igreja católica, a qual queria 

expandir o catolicismo por todas as regiões descobertas, aumentando seus adeptos. 

Contudo, a rota que seguiram os levou a uma terra desconhecida, mas cheia de belezas 

naturais, um verdadeiro paraíso compostos por muita vegetação, espécies de animais 

variadas, muita água, extenso litoral, além dos índios que já habitavam a terra 

descoberta, como bem revela a carta do escrivão Caminha. 

Diante do achado, Pero Vaz de Caminha, capitão-mor da expedição, viu-se no 

dever de informar ao Rei de Portugal, D. Manuel, o que haviam encontrado. Com esse 

intuito, ele escreveu uma carta descrevendo, minuciosamente, tudo que havia na nova 

terra, batizada de Terra de Santa Cruz. Registrou-se, na referida carta, os hábitos 

indígenas – já que os índios já habitavam a terra quando fora descoberta –, tais como: a 

vestimenta, seus ornamentos, a amistosidade com que foram recebidos, a ingenuidade 

dos índios diante da completa nudez, sem qualquer pudor. Também foram descritas, 

com riquezas de detalhe, as belezas naturais da terra recém-descoberta, isto é, a 

natureza: a fauna e a flora, a possibilidade de se encontrarem reservas minerais, e as 

cores que tão bem se distribuem, embelezando ainda mais o ambiente. Tais afirmações 

são ratificadas pelos fragmentos abaixo: 

E passaram um rio que por ali corre, de água doce, de muita água que lhes dava pela 
braga; e outros muitos com eles (BRASIL, 2013a, p.4). 

 
Andamos por aí vendo a ribeira, a qual é de muita água e muito boa. Ao longo dela há 
muitas palmas, não muito altas, em que há muito bons palmitos. Colhemos e 
comemos deles muitos (BRASIL, 2013a, p.8). 

 
Fomos até uma lagoa grande de água doce, que está junto com a praia, porque toda 
aquela ribeira do mar é apaulada por cima e sai a água por muitos lugares (BRASIL, 
2013a, p.8). 

 
Foi o Capitão com alguns de nós um pedaço por este arvoredo até uma ribeira grande 
e de muita água que, a nosso parecer, era esta mesma, que vem ter à praia, e em que 
nós tomamos água (BRASIL, 2013a, p.11).  
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Nem comem senão desse inhame, que aqui há muito, e dessa semente e frutos, que a 
terra e as árvores de si lançam. E com isto andam tais e tão rijos e tão nédios, que o 
não somos nós tanto, com quanto trigo e legumes comemos (BRASIL, 2013a, p.14). 

 
[...] topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas 
compridas, a que os mareantes chamam botelho, assim como outras a que dão o nome 
de rabo-de-asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam 
fura-buxos (BRASIL, 2013a, p.14). 

 
Neste dia [...] houvemos vista de terra! Primeiramente dum grande monte, mui alto e 
redondo; e doutras serras mais baixas ao sul dele; e de terra chã, com grandes 
arvoredos: ao monte alto o capitão pôs nome – o Monte Pascoal e à terra – a Terra da 
Vera Cruz (BRASIL, 2013a, p.14). 

 
Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns papagaios por 
essas árvores, deles verdes e outros pardos, grandes e pequenos, de maneira que me 
parece que haverá muitos nesta terra. [...] Outras aves então não vimos, somente 
algumas pombas-seixas, e pareceram-me bastante maiores que as de Portugal. Alguns 
diziam que viram rolas; eu não as vi. Mas, segundo os arvoredos são mui muitos e 
grandes, e de infindas maneiras, não duvido que por esse sertão haja muitas aves! 
(BRASIL, 2013a, p.14). 

 

Tem, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas 
brancas; e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a 
ponta, é toda praia parma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista 
do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra com 
arvoredos, que nos parecia muito longa. E passaram um rio que por ali corre, de água 
doce, de muita água que lhes dava pela braga; e outros muitos com eles (BRASIL, 
2013a, p.14). 

 

Alguns traziam uns ouriços verdes, de árvores, que, na cor, queriam parecer de 
castanheiros, embora mais pequenos. E eram cheios duns grãos vermelhos pequenos, 
que, esmagando-os entre os dedos, faziam tintura muito vermelha, de que eles 
andavam tintos. E quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam 
(BRASIL, 2013a, p.14). 

 

Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, 
dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem (BRASIL, 2013a, p.14). 

 

Vemos que, sendo os portugueses um povo cristão, e a igreja católica uma das 

interessadas pela expansão do território e, consequentemente, do catolicismo, o discurso 

encontrado na carta de Caminha acerca do meio ambiente é um prolongamento daquele 

enunciado na Bíblia, ao qual referimos na subseção anterior. Tomando-se os dois 

documentos lado a lado, podemos chegar à seguinte conclusão:   

[...] fazendo-se um comparativo com o texto bíblico, há uma remissão à 
descrição do jardim do Éden, conotando a abundância imensurável da 
biodiversidade brasileira. Pode-se, então, questionar se os portugueses 
descobriram uma nova terra ou se encontraram o prolongamento do jardim 
do Éden (BARROS, 2004, p. 73). 

  

Barros (2004.), ao desenvolver um estudo em que analisa a recorrência ao meio 

ambiente como estratégia para a promoção de peças publicitárias promovidas pela 

Natura, alerta-nos que, para muitos estudiosos, a carta de Pero Vaz de Caminha é a 
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primeira publicidade que revela o potencial econômico do Brasil, despertando o 

interesse das demais nações, como Holanda e França, as quais invadiram as terras 

brasileiras roubando delas as suas riquezas naturais. Sob essa ótica já podemos inferir 

que, desde o descobrimento do Brasil, a natureza é utilizada como fonte de crescimento 

financeiro. 

Há, como mencionado, a repetição clara do discurso religioso, o qual se 

consolida na nova terra, já que esta fora colonizada pelos portugueses; seus nativos 

catequizados pela igreja católica. A memória discursiva que se firmou no imaginário do 

povo brasileiro traz à tona esse discurso que é modelado conforme o contexto no qual é 

enunciado (o intradiscurso); ele está presente tanto na poesia – A Canção do Exílio 

(Gonçalves Dias) –, quanto na letra de diversas músicas atuais que tendem a perpetuar 

esse imaginário nacional – País Tropical (Jorge Benjor); Eu Te Amo, Meu Brasil (Don e 

Ravel) –. Todos buscam caracterizar o Brasil a partir do seu tropicalismo (BARROS, 

2004). 

A exuberância e a fartura dos elementos naturais presentes no Brasil 

compuseram a imagem que se fixou na memória discursiva do brasileiro, a qual 

constitui a formação da identidade desse povo. Em qualquer parte do mundo, o Brasil é 

conhecido pelas suas belas e extensas praias, grandes arvoredos, montanhas – como o 

Rio de Janeiro, o cartão-postal do país –, pela sua diversidade animal e vegetal. 

Entendemos, destarte, que a natureza é fundamental para a formação da imagem dos 

brasileiros. Nesse sentido, homem e natureza se fundem em um único símbolo que 

demarca a beleza, a fartura natural e a exuberância de um país tropical chamado Brasil. 

É sob essa perspectiva que as riquezas naturais brasileiras tornam-se uma atração à parte 

e se firmam como a principal estratégia para o crescimento da economia do país. A 

percepção do seu potencial econômico faz dela uma das moedas do mercado financeiro, 

e, por isso, a recorrência ao ecossistema passa a ser cada vez mais frequente e predatória 

por parte do atual padrão de desenvolvimento. Verifica-se a utilização da natureza como 

geradora de riquezas, visão intensificada por uma nova conformação política, a 

globalização, conforme veremos na seção 1.4.     
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1.4 O fenômeno da globalização e o meio ambiente  

Abordar a temática ambiental nos obriga a fazer um breve percurso acerca das 

práticas da globalização hegemônica que se impõem na sociedade contemporânea. 

Essas são impulsionadas pela lógica do consumo e da produção em nível mundial, o que 

gera uma competitividade e uma busca incansável e insensata aos recursos naturais que 

garantem a manutenção desse modelo de desenvolvimento capitalista.   

O mundo contemporâneo reflete a ideologia neoliberal que imperava no período 

industrial, fincada prioritariamente no desenvolvimento econômico subsidiado pelos 

avanços tecnológicos que visam ao aumento da produtividade e do consumo de bens 

materiais. Contudo, a partir do século XX, as práticas neoliberais são impulsionadas 

pelo aparecimento de instrumentos sofisticados, como o computador, desenvolvidos 

pela técnica da informação e difundido em escala mundial. A intensificação dessa 

prática global fica patente quando observamos a ampliação dos sistemas de produção 

em nível mundial, os deslocamentos financeiros, a difusão de informações e imagens, 

mediante as novas tecnologias de comunicação, a migração de pessoas, o intenso poder 

das empresas multinacionais que expande cada vez mais suas fronteiras e seu poderio 

econômico. Este é o mundo contemporâneo, governado pelo fenômeno da globalização. 

Para Santos (2001, p. 23), “[...] a globalização é o ápice do processo de 

internacionalização do mundo capitalista”. Na concepção de Santos (2002), trata-se de 

conjuntos de relações sociais variadas que geram fenômenos globalizantes dotados de 

efeitos, estratégias e intencionalidades distintas, portanto, o termo deve ser pluralizado. 

Tais relações “[...] se traduzem na intensificação das interacções transnacionais, sejam 

elas práticas interestatais, práticas capitalistas globais ou práticas sociais e culturais 

transnacionais” (SANTOS, 2002, p. 85). Assim, ela tende a ultrapassar as suas barreiras 

nacionais, incorporando-se e impondo-se a outras culturas, o que provoca um impacto 

não só político e econômico, mas também identitário, cultural. Seu modo de produção 

diz respeito a um 

conjunto de trocas desiguais pelo qual um determinado artefacto, condição, 
entidade ou identidade local estende sua influência para além das fronteiras 
nacionais e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local 
outro artefacto, condição, entidade ou identidade rival (op. cit, p. 63). 

 

Para entendermos a globalização, é necessário atentarmos para a relação 

existente entre a emergência de inovações tecnológicas e seus usos políticos, já que não 
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basta um sistema de técnicas, é preciso legitimá-lo mediante estratégias hegemônicas 

para que se garanta o surgimento de um mercado financeiro global – é a ciência a 

serviço do setor econômico. Trata-se de uma relação mútua, pois os agentes da política 

necessitam da tecnologia para ampliar o seu poder de mercado, enquanto as técnicas 

emergentes prescindem do campo político para que sejam normatizadas perante o 

mundo. Sendo assim, a emergência do sistema de informação faz emergir também uma 

nova conformação socioeconômica, que legitima e assegura a adesão do processo 

globalizado. Baseia-se, sobretudo, em um regime internacional do trabalho, cujo vetor é 

a expansão do mercado que se dá mediante a popularização do crédito e do consumo, a 

abertura das fronteiras nacionais para a entrada de empresas e produtos internacionais. 

Essa expansão é governada por uma coligação transnacional que faz das agências 

financeiras internacionais, das empresas multinacionais e dos megablocos econômicos, 

os grandes condutores político, econômico e ideológico da contemporaneidade. 

Devido às interferências políticas, a concepção de globalização, na maioria das 

vezes, ganha contornos positivos a partir da ideia de unificação entre as nações. Esta é 

concebida como uma ‘aldeia global’, em referência à instantaneidade com que as 

notícias são divulgadas pelo mundo. Além disso, ocorre o estreitamento do tempo e do 

espaço, propiciado pelo fenômeno global. Tal como explicitado anteriormente, essa 

ideologia, necessária para a intensificação da política internacional, torna-se senso 

comum e é difundida nas diversas sociedades. E, na medida em que há essa 

naturalização/difusão de sentido, há a promoção de um sentido positivo de globalização. 

Com efeito, outros sentidos desse processo global não são levados em conta. Na 

verdade, subjacentes a esse discurso, há mecanismos que servem para demarcar ainda 

mais o poder das organizações hegemônicas, acentuando, por conseguinte, as 

disparidades sociais, tais quais, desemprego, pobreza, fome, o aparecimento de 

enfermidades, a falta de qualidade no setor educacional etc. Isso se dá devido às 

prioridades políticas, que prezam exclusivamente pelo desenvolvimento econômico. 

Com efeito, os subsídios financeiros destinados aos setores sociais se mostram 

insuficientes; esse é o real papel da globalização: a fabricação de perversidades 

(SANTOS, 2001). 

A perversidade sistêmica que está na raiz dessa evolução negativa da 
humanidade tem relação com a adesão desenfreada aos comportamentos 
competitivos que atualmente caracterizam as ações hegemônicas. Todas essas 
mazelas são direta ou indiretamente imputáveis ao presente processo de 
globalização (SANTOS, 2010, p. 20). 
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É um engano pensarmos que a globalização está ao alcance de todos, pois a sua 

finalidade, as suas diretrizes são fixadas pelos atores hegemônicos; suas normas 

atendem à demanda de uma minoria, que é exatamente aquela detentora do poder. Os 

principais fatores que a constituem são a maneira violenta como a informação é 

gerenciada e manipulada pelas forças hegemônicas e a concepção do dinheiro em 

‘estado puro’, concebido como o motor do progresso econômico e social. Esses dois 

fatores sustentam um sistema ideológico que justifica o despotismo das práticas 

dominantes e as desigualdades por elas provocadas. Dessa forma, 

[...] quando o sistema político formado pelos governos e pelas empresas 
utiliza os sistemas técnicos contemporâneos e seu imaginário para produzir a 
atual globalização, aponta-nos para formas de relações econômicas 
implacáveis, que não aceitam discussão e exigem obediência imediata, sem a 
qual os atores são expulsos da cena ou permanecem escravos de uma lógica 
indispensável ao funcionamento do sistema como um todo (SANTOS, 2010, 
p. 45). 

  

A concentração das ferramentas técnicas da informação e o seu uso com vistas 

exclusivamente ao crescimento econômico desencadeiam ações hegemônicas 

ideologizadas. Essas ações tendem a destituir qualquer outro processo contrário às 

normas impostas pela globalização. Já que são as grandes potências mundiais que 

legitimam e detêm as ferramentas técnicas produtoras do fenômeno global, aos países 

emergentes e subdesenvolvidos cabe a adesão de tais padrões de desenvolvimento. 

Consequentemente, as práticas não hegemônicas desaparecem ou continuam de forma 

subalterna, adaptando-se aos processos dominantes dos imperativos globais. 

A concepção de globalização como perversidade converge com o que Santos 

(2002) denominou de globalização hegemônica, baseada em um processo capitalista, 

competitivo, que prioriza o mercado financeiro em detrimento dos valores humanos, 

sociais. A partir dele, constroem-se redes de subordinação, à medida que os países 

menos desenvolvidos tendem a se subordinar aos interesses das empresas 

transnacionais, sediadas pelos países ricos. De forma irresponsável, essas empresas 

exploram os benefícios oferecidos pelos países periféricos, subperiféricos e investem os 

lucros adquiridos nos países centrais, aumentando ainda mais seu poder de mercado, 

consequentemente, a concentração de renda e as diferenças sociais. Ela é norteada, 

segundo o autor, por dois processos globalizantes: localismo globalizado e globalismo 

localizado. 
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O primeiro diz respeito à globalização bem sucedida de fenômenos locais; 

determinado produto ultrapassa as barreiras nacionais, expande-se para diversas 

localidades. É o caso, por exemplo, das multinacionais (Coca-Cola, Sony, Volkswagen, 

Mc’ Donald, Heineken e tantas outras), da instituição da língua inglesa enquanto língua 

franca, a difusão da comida rápida (fast food americano) em escala mundial, ou mesmo 

pela adesão dos padrões musicais, jurídicos no tocante às propriedades intelectuais, ou 

de telecomunicações impostos pelos Estados Unidos. Como bem salienta Santos (2002), 

nesse tipo de produção da globalização, o que se torna globalizado são os arquétipos 

socioculturais dos países hegemônicos, os quais se tornam universais. 

O globalismo localizado, por seu turno, refere-se aos impactos que o local sofre 

ao integrar o fenômeno global. Em outras palavras, o globalismo localizado ocorre 

quando os imperativos transnacionais provocam alterações nas condições de 

determinado local, que é desestruturado e reestruturado, conforme as exigências das 

organizações internacionais. Tal processo se traduz em isenções fiscais, diminuição dos 

impostos cobrados pelos governos locais: a garantia do atendimento aos comandos 

colocados pelos investidores que possibilitam os processos da globalização.  

Os referidos processos globalizantes são norteados por relações dicotômicas que 

intensificam as desigualdades sociais, uma vez que a globalização parte dos países 

centrais, aloja-se nos países periféricos e emergentes, os quais são obrigados a 

seguirem a ‘cartilha’ da globalização hegemônica. Esta é a condição imposta pelas 

agências multilaterais14 para a renegociação da dívida externa, mediante os planos de 

ajustamento estrutural. As pressões impostas pelas agências financeiras internacionais 

forçam os Estados a se adaptarem a um sistema não condizente com a realidade local, o 

que ocasiona profundas mudanças na estrutura estatal.  

O poder de mercado, determinado pelos avanços tecnológicos praticados pelo 

governo transnacional, faz com que os países que estão abaixo do índice de 

desenvolvimento sejam cada vez mais vitimados pela política neoliberal. Todos os 

rendimentos financeiros conquistados nos países subdesenvolvidos são aplicados nos 

países desenvolvidos; a globalização ocorre, portanto, por meio de uma ‘inclusão 

subalterna’.  Como bem adverte Santos (2002, p. 57 – grifos do autor):  

[...] as práticas sociais e culturais transnacionais são os fluxos transfronteiriço 
de pessoas e de culturas, de informações e de comunicação. Cada uma destas 

                                                           
14

 Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Organização Mundial do Comércio 
(OMC). 
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constelações de práticas é constituída por: um conjunto de instituições que 
asseguram a sua reprodução, a complementaridade entre elas e a estabilidade 
das desigualdades que elas produzem; uma forma de poder que fornece a 
lógica das interações e legitima as desigualdades e as hierarquias; uma forma 
de direito que fornece a linguagem das relações intrainstitucionais e 
interinstitucionais e o critérios entre práticas permitidas e proibidas; um 
conflito estrutural que condensa as tensões e contradições matriciais das 
práticas em questão; um critério de hierarquização que define o modo como 
se cristalizam as desigualdades de poder e os conflitos em que eles se 
traduzem [...] .  

 

A par do exposto, nota-se que “o processo que cria o global, enquanto posição 

dominante nas trocas desiguais é o mesmo que produz o local, enquanto posição 

dominada e, portanto, hierarquicamente inferior” (SANTOS, 2002, p. 63). Nesse 

sentido, podemos entender esse tipo de globalização como uma série de facetas 

dominantes que se desenrolam por meio de relações sociais em conflito e que 

determinam os feixes imperativos da dominação, balizados por redes de subordinação 

que definem os vencedores e os vencidos no cenário mundial.  

Sendo assim, ao invés de proporcionar o desaparecimento de clivagens políticas 

e sociais a partir uma unificação econômica, política e cultural entre as nações, a 

globalização dominante – hegemônica – promove desigualdades, catástrofes ambientais, 

conflitos étnicos, migrações etc., aumentando ainda mais os desníveis sociais. Se a 

busca pelo capital já era contundente, o processo de globalização fez com que ela se 

intensificasse ainda mais, acirrando as disputas e diminuindo o senso de 

responsabilidade social entre as grandes nações. Essa concepção de desenvolvimento 

assim como os métodos que a conduzem sacrifica as dimensões sociais – incluindo o 

meio ambiente – que garantem a qualidade de vida de toda uma população, em nome da 

lógica mercantilista. 

Frente ao que expomos, percebe-se que não há nada de consensual, homogêneo 

ou unificador quando se trata do fenômeno global, visto que os interesses em pauta 

voltam-se para as bases detentoras do poder, excluído, assim, a efetiva participação dos 

demais países nas tomadas de decisões. Trata-se, na verdade, de “[...] dispositivos 

ideológicos e políticos dotados de intencionalidades específicas” (SANTOS, 2002, p. 

49). 

Os danos decorrentes dessa perspectiva econômica refletem-se, por exemplo, no 

aumento dos problemas ambientais em nível planetário. Percebemos que, no mesmo 

século em que se adere à globalização, intensifica-se a busca por uma ‘consciência 
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ecológica’, a partir de medidas legislativas que pudessem provocar uma nova postura 

diante do meio ambiente. Isso porque a competitividade entre as empresas, a lógica do 

consumo, o aumento da produtividade fizeram com que o meio ambiente fosse cada vez 

mais utilizado como fonte de riqueza, sem qualquer preservação ambiental. São 

desmatamentos em prol da instalação de empresas multinacionais; desertificação; 

aumento da produção industrial propiciadora da  poluição atmosférica e hídrica;  uso de 

materiais plásticos  favorecedores da alimentação rápida e, ao ficarem expostos na 

natureza, prejudicam  a fauna,  a flora;  exploração dos recursos naturais  usados para 

estimular cada vez mais o consumo; uso recorrente de substâncias agrotóxicas nocivas 

ao meio ambiente, a fim de proporcionarem o crescimento produtivo do setor 

agropecuário. 

Todas as atividades referidas, entre outras, estão incorporadas aos processos de 

globalização. A lógica da política transnacional, por sua vez, é a apropriação dos 

territórios menos desenvolvidos, como o Brasil. Tais países oferecem facilidades fiscais, 

mão de obra barata, amplos espaços, recursos naturais diversificados, uma fiscalização 

ambiental ineficiente. Como recompensa, ganham uma natureza ainda mais degradada; 

com isso, uma péssima qualidade de vida fatalmente projetada para as gerações futuras. 

São esses tipos de benefícios, proporcionados pelas nações pobres, que estimulam os 

desastres ambientais. O assédio do capital e o intuito de alcançar um patamar 

econômico aproximado dos países desenvolvidos fazem com que as populações 

incorporem o modelo econômico e social ditado pela globalização, guiada pela noção 

do consumismo.  

Observamos, dessa maneira, que as ações praticadas no mundo moderno contra 

o meio ambiente constituem-se mediante a sua historicidade como abordamos no tópico 

1.3, segundo a qual a natureza é inesgotável e abundante, consequentemente, deve ser 

utilizada a favor do homem, desencadeando a irresponsabilidade ambiental, a crise 

ecológica a que assistimos atualmente. Essa memória discursiva ambiental foi utilizada 

como sustentáculo para a implementação de um sistema ideológico capitalista e 

desigual (a globalização hegemônica ou perversa) voltado para a exploração e para a 

intensificação da pobreza nas sociedades periféricas. Frente aos danos decorrentes de 

tais práticas, surge a concepção de desenvolvimento sustentável com vistas ao equilíbrio 

entre o capital e a natureza. Todavia, como mostramos ao longo desta seção, essa 

estabilidade se mostra muito mais utópica do que real. Nessa perspectiva, a concepção 
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de sustentabilidade, emerge nesse contexto, para permitir uma apropriação mais 

consensual do meio ambiente, à medida que as grandes empreendedoras financeiras, 

investidas de uma suposta ‘responsabilidade’ ambiental, valem-se do referido conceito 

para receberem o aval da sociedade para a contínua exploração dos recursos naturais. 

Diante de um cenário ecológico em crise, o desenvolvimento sustentável apresenta-se 

como mais uma ferramenta que visa, antes de qualquer coisa, a perpetuação das bases 

hegemônicas. 

Observando-se a sustentabilidade com vistas a entendermos a ideologia 

subjacente a ela, percebemos que os termos sustentável/ecológico são naturalizados na 

sociedade; são instituídos através dos sistemas de poder (FOUCAULT 1987; 1996). 

Nesse sentido, a “sustentabilidade” passa a circular por todos os segmentos e órgãos que 

direta ou indiretamente vinculam-se às instituições, atendendo, assim, aos seus 

interesses. Ela é a ‘carta’ que as engrenagens políticas precisavam para continuarem 

aumentando seu poder de mercado, sob o pretexto de estarem cuidando das riquezas 

naturais: o progresso econômico caminha alinhado com a preservação ambiental. Tal 

discurso tende a circular rapidamente no contexto global aliado a uma memória 

discursiva nacionalista que tende a ratificá-la.  

A partir das observações elencadas no decorrer deste trabalho, percebemos que a 

produção do sentido sobre o meio ambiente se dá a partir do já dito e esquecido 

(interdiscurso), recuperado pela memória discursiva, possibilitando, assim, a 

formulação de novos dizeres (intradiscurso), no âmbito de um contexto atual. Esse 

movimento de formulação (interdiscurso / intradiscurso) comprova a atuação do 

discurso enquanto ponto convergente entre linguagem e história, como pressupõe os 

postulados da AD de linha francesa, bem como a pertinência de uma análise discursiva 

acerca do discurso ecológico em livros didáticos de Língua Portuguesa. A fim de 

comprovar tal perspectiva, analisamos, na seção seguinte, de que maneira o discurso 

nacionalista – referente ao índio, considerado parte integrante da natureza – é 

empreendida no LD com vistas à promoção da ‘consciência’ ambiental. 
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1.5 Índio, um ‘elemento’ da natureza: a constituição dos sentidos no interior do LD 

a partir da historicidade15 

Nesta seção, analisamos duas amostras retiradas dos livros de Língua Portuguesa 

do 8º e 9º anos de Cereja & Magalhães (2010). A partir delas, objetivamos analisar e 

discutir de que forma a historicidade controla as produções discursivas do sujeito-aluno, 

interferindo na formação do seu ideário, na constituição do seu discurso sobre o meio 

ambiente e na construção de imagens. Focamos especificamente na figura do índio, uma 

vez que é considerado parte integrante da natureza. A inserção do indígena como parte 

do meio ambiente deve-se ao fato de tal relação fazer parte do imaginário da sociedade 

brasileira, sedimentada por meio do discurso nacionalista, colonial que apresentamos na 

subseção 1.4.2. A descrição de Caminha acerca do índio mistura-se à descrição da 

própria natureza; evidencia a estreita relação de dependência do índio com o meio no 

qual estava inserido, de modo que a existência do indígena só é possível em 

conformidade com o meio ambiente. A análise de recortes discursivos que figurativizam 

o índio nos permitirá observar quais efeitos de sentidos são produzidos quando se 

recorre à imagem do indígena no processo de ensino-aprendizagem, e se de fato ela está 

associada à conscientização ambiental no livro de Língua Portuguesa do ensino 

fundamental.   

• Análise do Corpus 1 

O texto 1 está inserido no capítulo 3, intitulado Humor: cócegas no cérebro (p. 

58) do livro de Cereja & Magalhães (2010). Trata-se de uma charge; não há a presença 

de elementos verbais apenas visuais, os quais direcionam a produção do sentido. 

Eis o texto ao qual nos referimos:  

                                                           
15

 Corpus de análise desta pesquisa. 
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Corpus: 1. Fonte: CEREJA, W. R. e MAGALHÃES, T. C. Português: Linguagens, 8º ano. 6ª Ed. 
reformulada, São Paulo: Atual, 2010, p. 58. 
 

Iniciamos a discussão a partir da leitura da figura acima. A primeira imagem 

retrata um índio com vestimentas e armas características do povo indígena; faz alusão 

ao índio com seus hábitos mais primitivos (cocar, rosto pintado, tanga cobrindo apenas 

a genitália, pés descalços, lança na mão, seu instrumento de caça). Em seu entorno, há 

uma vasta natureza, figuratizando “o início” dos tempos, o homem em seu “estado 

natural”. Remete-nos também ao discurso ecológico, segundo o qual a natureza deve ser 

intocada, constituindo-se um mito, o qual, expressa uma versão radical da “sustentação” 

do meio ambiente.   

Na segunda figura, percebemos algumas modificações associadas ao índio: já 

não usa o cocar, nem apresenta rosto pintado, veste shorts; a lança é substituída pelo 

facão e pela enxada. Essa mudança aproxima o índio do trabalhador rural, num gesto de 

ressignificação desse povo, de associação do índio e esse trabalhador. Nesse sentido, é a 

própria morte do índio. Além disso, observamos a redução da paisagem vegetal, que se 

encontra afastada da figura do índio exprimindo a chegada do “progresso”. Essa relação 

da floresta/mudança do índio simboliza a extinção desse povo. Essa extinção está na 

memória discursiva do brasileiro. A imagem do índio remonta ao “descobrimento” do 
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Brasil. Em outras palavras, o povo brasileiro não consegue “enxergar” a coexistência do 

índio e o “progresso” socioeconômico, político. Para ele, o índio faz parte de um 

passado distante e está ligado a um Brasil em seu estado “natural”, o que reforça a 

pertinência metodológica de tratá-lo como parte do meio ambiente.   

No terceiro quadrinho, somos levados a entender o abandono total dos hábitos 

indígenas, uma vez que ele está inserido em um ambiente urbano, sem qualquer 

vegetação em volta. No lugar das florestas exuberantes, há, provavelmente, um bar, no 

qual ele está jogando bilhar, com cigarro nos dedos, calçando chinelos e vestido com a 

blusa do Brasil, esclarecendo que esse índio faz parte do contexto brasileiro. Esse 

contexto, por sua vez, aproxima o índio dos vícios de uma nação, ao mesmo tempo em 

que figurativiza “o modo de ser do brasileiro”: sem preocupação, um povo que gosta de 

festa, “de suor, de cerveja”. Há uma relação do progresso e de um modelo capitalista de 

ser: o consumo, o vício, ao mesmo tempo em que há um apagamento desse povo 

indígena. Esse apagamento reitera a imagem da existência do índio em um passado 

remoto. 

Já no último quadrinho, notamos um índio executivo, falando ao celular, 

trajando paletó e gravata, uma pasta na mão.  Ao fundo, vários prédios, um monte de 

areia que faz referência à construção civil. A segunda e a terceira figura dialogam entre 

si, estabelecendo duas versões desse povo: ou ele se tornou despojado, sem 

compromissos, viciado em jogo, ou faz parte de um universo de poucos brasileiros: o 

ser executivo, figura importante no contexto do “progresso” dessa nação. Há, portanto, a 

reiteração do fim da “natureza”, fim do índio, em nome de um progresso. Este, por sua 

vez, é simbolizado pela destruição da natureza, construção de “uma selva” de pedra. Um 

discurso circular acerca da manutenção do meio ambiente. Vemos, assim, uma gradação 

relativa à figura do índio brasileiro.  O primeiro e o último quadrinhos são o ápice dessa 

transição: parte-se da imagem de um índio antes da colonização do Brasil (remete ao 

índio descrito por Caminha ao Rei de Portugal), o de hábitos primitivos, via discurso 

nacionalista; que se transforma em um indígena moderno, imerso na era tecnológica, 

inserido na cultura urbana e globalizada (último quadrinho). 

No LD, entretanto, consta apenas uma questão relacionada ao texto apresentado: 

O que a charge de Glauco ironiza? Esta é acompanhada pela seguinte resposta: “Ironiza 

as transformações do índio brasileiro, que aos poucos vai se convertendo no homem 
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urbano contemporâneo, o que fica evidente pela substituição das roupas e dos 

instrumentos que ele tem na mão” (CEREJA & MAGALHÃES, 2010, p. 60).  

Ao compararmos a resposta sugerida pelo LD, com a figura apresentada, 

constatamos a incidência do apagamento de outros sentidos, os quais são necessários 

para que possamos proceder à compreensão do discurso veiculado pela referida charge. 

A trajetória de transformação do índio brasileiro é resultado do desmatamento do meio 

ambiente, no entanto, os fatores que levaram a tal situação não são devidamente 

abordados, produzindo, assim, um efeito de culpabilidade sobre o homem (o aluno).  

Como mencionamos na seção 1.4, a transformação do ambiente natural é 

resultado das práticas que norteiam o sistema capitalista, da globalização, uma vez que, 

quanto mais prédios, casas, fábricas tenha um determinado espaço, mais desenvolvido 

ele será considerado. É o progresso no âmbito do sistema capitalista. O sistema que rege 

as atividades econômicas baseia-se em processos globalizantes (SANTOS, 2002), os 

quais tendem a modificar a realidade, as condições sociais dos países economicamente 

menos favorecidos. Ao permitir que empresas multinacionais instalem-se em território 

nacional, em nome de um suposto ‘desenvolvimento’, autoriza-se, por exemplo, o 

desmatamento, para que assim se tenham áreas suficientes que possam suprir as 

necessidades de infraestrutura das empresas estrangeiras. Portanto, não é o homem, 

enquanto ser individual que está acabando com a natureza, mas o sistema econômico 

que determina as suas práticas sociais.  

Diante do exposto, vemos que se recorre à história da natureza, na qual está 

inserido o índio (mais propriamente o índio de hábitos mais primitivo), isto é, um 

discurso nacionalista, a fim de gerar um efeito de culpa sobre o aluno. E, à medida 

queele não tem acesso às causas efetivas da devastação ambiental, ou seja, que é 

apagado o contexto sócio ideológico do qual faz parte, apaga-se também a possibilidade 

da construção de outros sentidos. 

Outro fator relevante para a compreensão do efeito de sentido gerado pela 

charge é a observação do suporte no qual está sendo veiculada. Ela foi produzida para 

ser publicada em um suporte midiático (no jornal Folha de São Paulo), que tem como 

finalidade fazer uma crítica ao sistema capitalista a partir da ironia. No momento em 

que a charge é transportada de um suporte de gênero – Folha de São Paulo – para outro 

suporte, o LD, há um apagamento da relação entre aquele que escreve e o leitor do 

jornal. Há, concomitantemente, um apagamento das imagens que o locutor (Glauco) fez 
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do interlocutor, da imagem que locutor faz do referente, neste caso, o discurso 

ecológico. Há nesse sentido, um apagamento do processo de interlocução e um 

redimensionamento da construção de imagens. Quando a figura é transferida para o LD, 

perdem-se os objetivos iniciais: passa-se de um contexto de crítica ao modelo 

econômico para um contexto educativo de construção de “consciência” ambiental.  

Nas condições como se apresenta no LD, em que os propósitos da figura são 

anulados (após a mudança de suporte), desaparece também o efeito irônico que fora 

produzido antes (ao ser veiculada pela Folha de São Paulo), pois, como o aluno 

desconhece o contexto, as finalidades que motivaram a produção da charge, 

consequentemente, não haverá a produção de sentido propiciada pelo chargista. Os 

objetivos são reconfigurados conforme as necessidades dos autores do LD: Cereja & 

Magalhães, que como veremos mais adiante, refletem a própria ideologia capitalista. O 

que antes era uma crítica ao sistema socioeconômico vigente, transforma-se em 

“ferramenta” para a circulação/naturalização do seu construto ideológico; o gênero é, 

assim, resignificado. 

No suporte midiático, o discurso nacionalista é usado para culpar o Estado pela 

crise ecológica; no suporte pedagógico, a culpa é transferida para o sujeito-aluno, o qual 

tende a aceitá-la por ele estar em um espaço hierárquico, que implica relações de força, 

de poder (retomaremos essa questão nas seções subsequentes). A seguir, analisamos 

outra amostra retirada do LD do 9º ano, também enfocando o discurso nacionalista, a 

partir da qual buscaremos traçar um paralelo com a análise empreendida acerca do 

corpus 1. 

� Análise do corpus 2 

O corpus 2, faz parte de uma atividade de leitura intitulada Divirta-se (livro do 9º 

ano, p. 114). Não há questões relacionadas a ela, nenhuma reflexão que busque 

trabalhar os sentidos produzidos pela/na tira. Sendo assim, podemos, inicialmente, 

entender que as interpretações ficam a cargo do aluno, contudo, veremos que, mesmo 

sem nenhum comando interrogativo, a materialidade discursiva por si só direciona a 

interpretação do aluno quanto à imagem do índio na sociedade moderna, haja vista a 

seção em que está sendo exposta. 
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Tal como foi exposta, a charge também não revela em que suporte foi 

inicialmente veiculada. Assim, não podemos analisar a transposição de um suporte para 

outro, como fizemos na análise anterior. Mas compreendemos que foi utilizada com a 

finalidade de provocar o riso. Observemos a figura abaixo. 

 

Corpus: 2. Fonte: CEREJA, W. R. e MAGALHÃES, T. C. Português: Linguagens, 9º ano. 6ª Ed. 
reformulada, São Paulo: Atual, 2010, p.114.  
 

Participam da tira três jovens. Em função dos seus trajes e de algumas pistas 

discursivas como ‘minas’, ‘caras’, podemos deduzir que tais jovens representam o 

adolescente moderno, aquele que faz parte da “era globalizada”. Um deles se dispõe a 

dar aulas de sedução, ‘ensina’, portanto, aos amigos como conquistar uma garota. Desta 

forma, Stevan (no 1º quadrinho) fala que as garotas, atualmente, “não gostam de caras 

bonitinhos, alinhados, limpinhos”, mas daquele cara que tem um ar, um jeito mais 

selvagem (2º quadrinho). Depois de ouvirem tais conselhos, os dois amigos vão até um 

bar, vestidos de índio (trajam uma sunga, cocar, e um deles segura uma lança – 

instrumento de caça do povo indígena) e se direcionam a uma moça que está sentada, 

então um dos rapazes diz: “aí, mina? Tá sozinha?”.  

Chamamos atenção para a representação da mulher na referida materialidade 

discursiva; trata-se de uma mulher moderna, interpretação possibilitada por algumas 

pistas como o fato de ela estar em um bar – ambiente convencionalmente masculino – 

provavelmente tomando alguma bebida e sozinha, o que ratifica um contexto de 

independência da mulher em relação ao homem. Tal cenário, diferente do que acontecia 

em tempos remotos, faz com que os homens adequem-se à atual situação da mulher, 

como ocorre com os dois personagens, que se vestem de índio para poder conquistá-la. 

A partir da tira, percebemos um contexto depreciativo em relação à imagem do 

índio, identificado como um ser selvagem, desprovido de qualquer gesto civilizatório. 
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Tal interpretação é reforçada pelas palavras ‘bonitinhos’, ‘alinhados’, ‘limpinhos’, que, 

segundo a condução da leitura, são características atribuídas ao homem branco, o qual 

se coloca em uma relação de oposição diante do índio. Entendemos que há uma 

construção de imagens no processo de elaboração da tira que remonta ao discurso do 

descobrimento do Brasil, o qual afirma a superioridade dos português/brancos em 

relação aos indígenas que habitavam a terra descoberta. Tal afirmação é ratificada pelo 

trecho que segue retirado da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal.  

O Capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos pés uma 
alcatifa por estrado; e bem vestido, com um colar de ouro, mui grande, ao 
pescoço. [...] Acenderam-se tochas. E eles (os índios) entraram. Mas nem 
sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao Capitão; nem a alguém. 
Todavia um deles fitou o colar do Capitão, e começou a fazer acenos com a 
mão em direção à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que 
havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata e assim 
mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também 
houvesse prata! (BRASIL, 2013a, p. 3, grifos meus) 

 

Segundo a citação, os portugueses eram bem vestidos e tinham bens materiais 

como o ouro e a prata (colar, castiçal); os índios não tinham cortesia alguma e pareciam 

impressionados com a riqueza dos colonos. Essa mesma relação hierárquica é transposta 

para a tira, no sentido de que, para se tornar ‘selvagem’, basta associar-se à figura do 

índio. Percebemos que, no último quadrinho, repete-se a mesma linguagem própria do 

jovem contemporâneo, com o uso de gírias, porém, só o fato de eles estarem vestidos 

como índios cria-se a imagem da selvageria que caracteriza o povo indígena, construída 

sob a ótica do colonizador. Da mesma forma, aponta para um processo de aculturação 

desse povo. A representação do índio é feita a partir da perspectiva do locutor (o autor 

da tira); a voz do índio, nessa perspectiva, é apagada no processo de construção da sua 

imagem. Como argumenta Orlandi (2007), o índio é silenciado, visto que o 

silenciamento diz respeito à palavra proibida, de modo que o sujeito não produz sentido, 

mas reproduz aqueles sentidos já cristalizados.  

A partir do exposto, observamos que o discurso nacionalista acerca do índio, no 

interior do LD, é utilizado de duas maneiras: quando o objetivo do autor do LD é 

promover uma ‘conscientização ambiental’, o índio aparece sob uma ótica positiva 

(vítima do homem branco, do desmatamento), criando um efeito de sentido de que, caso 

o homem continue devastando a natureza, esta sumirá, assim como a figura indígena, a 

qual representa a própria Nação brasileira. Contudo, quando a atividade de leitura 

pretende apenas promover uma ‘diversão’, recorre a uma imagem depreciativa e inferior 
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do índio em relação ao branco, reiterando a supremacia do colonizador sobre o 

colonizado; contribui para a disseminação de estereótipos, do preconceito em relação ao 

indígena (esse dado também foi registrado no estudo de Santos (2011)). 

Diante das constatações elencadas neste tópico, vemos a necessidade de uma 

abordagem discursiva acerca do discurso ecológico contemporâneo, a fim de 

observarmos os efeitos de sentido por ele produzidos no espaço escolar. Sendo assim, 

expomos, no Capítulo II, os pressupostos teóricos e metodológicos da Análise do 

Discurso de linha francesa, corrente teórica que norteia a presente pesquisa. 
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CAPÍTULO II – O DISCURSO ECOLÓGICO SOB UMA ÓTICA DISCURSIVA: 
UMA ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Saber como os discursos funcionam é colocar-se na encruzilhada de um 
duplo jogo da memória: o da memória institucional que estabiliza, cristaliza, 
e, ao mesmo tempo, o da memória constituída pelo esquecimento que é o que 
torna possível o diferente, a ruptura, o outro (ORLANDI, 2012, p. 10). 

Neste capítulo, fazemos um breve percurso pelo quadro teórico e metodológico 

da AD. Abordamos seu surgimento, as áreas teóricas convergentes, seus principais 

representantes, bem como as categorias que norteiam as análises discursivas. Em 

seguida, refletimos sobre o discurso midiático e pedagógico, para que possamos 

entender de que forma a concepção de sustentabilidade, de “consciência” ambiental 

mantem-se em circularidade por meio dos referidos discursos. A partir de tais 

abordagens, podemos observar quais são as formações discursivas, ideológicas e 

imaginárias que perpassam o LD de Língua Portuguesa, bem como os espaços 

enunciativos propícios para a sua cristalização, para, assim, tentarmos refletir sobre os 

propósitos do ensino de língua materna ao articular-se com o discurso ecológico. 

2.1 Um breve percurso pela a Análise do discurso (AD) 

A análise do discurso surge nos anos de 1960 em território francês. Decorre do 

entrelace teórico de três correntes: o estruturalismo, o marxismo e a psicanálise. No 

escopo estruturalista, a língua circunscreve-se apenas como estrutura, independente e 

autônoma de qualquer contexto de produção. Nesse sentido, ela é considerada 

transparente, portanto, passível de se depreenderem as suas regularidades, o seu 

entendimento.  Entendem que as influências históricas não podem interferir no sistema 

linguístico, pois não são consideradas parte da estrutura. Segundo a referida corrente, a 

aprendizagem da língua não se estabelece a partir da exterioridade, mas no interior de 

um sistema fechado. É nesse contexto e mediante essa concepção de língua que a 

Linguística de Saussure desponta como uma ciência piloto, impondo-se perante as 

demais ciências humanas. Diante de tal cenário, o filósofo Althusser, guiado pelo 

Marxismo, traz influentes contribuições para o campo dos estudos da linguagem. 

O referido teórico parte da premissa de que “[...] as ideologias têm existência 

material, ou seja, devem ser estudadas, não como ideias, mas como um conjunto de 
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práticas materiais que reproduzem as relações de produção. Trata-se do materialismo 

histórico que dá ênfase à materialidade da existência [...]” (MUSSALIM, 2001, p. 103); 

a linguagem, pois, seria o lugar das manifestações ideológicas, a partir dela seria 

possível analisar o modo como funciona a ideologia. Um bom exemplo citado por 

Mussalim (2001), para uma melhor compreensão da concepção althusseriana, é o 

modelo de desenvolvimento capitalista, centrado na divisão do trabalho, em que, de um 

lado estão os donos do capital; do outro, os trabalhadores. Tal relação é explicada pela 

metáfora do edifício social, cuja base econômica é entendida como a infraestrutura, 

enquanto a superestrutura é composta pelos segmentos político, jurídico e ideológico. 

Desse modo, entende-se que as concepções ideológicas são determinadas pelo sistema 

econômico vigente (a infraestrutura comanda a superestrutura); elas são o reflexo do 

modo de produção que fora instaurado em uma sociedade. Por conseguinte, essa mesma 

ideologia circula com a finalidade de difundir o sistema econômico do qual adveio. 

Nesse sentido, como argumenta Orlandi (2012, p. 16), essa confluência de perspectivas 

teóricas a partir da qual nasce a AD, permite uma reflexão “[...] sobre a maneira como a 

linguagem está materializada na ideologia e como a ideologia se manifesta na língua”. 

As ideologias se firmam e se perpetuam a partir dos Aparelhos Ideológicos:  as 

instituições que representam o Estado (escola, religião, etc.). É a maneira de 

estruturação e funcionamento desses aparelhos.  Isso significa dizer que é pelas posturas 

e discursos a eles vinculados que podemos compreender o funcionamento da ideologia 

imperante. A articulação teórica entre a Linguística e o Marxismo sedimenta-se nesse 

entremeio, o qual elege a linguagem como o lugar de materialização ideológica, a partir 

do qual se pode analisar como se instauram as relações de poder em uma determinada 

sociedade. Nas palavras de Mussalim (2001, p. 104): 

A Linguística, então, aparece como um horizonte para o projeto althusseriano 
da seguinte maneira: como a ideologia deve ser estudada em sua 
materialidade, a linguagem se apresenta como o lugar privilegiado em que a 
ideologia se materializa. A linguagem se coloca para Althusser como uma via 
por meio da qual se pode depreender o funcionamento da ideologia. 

É nesse contexto de embates teóricos que surge a Análise do Discurso de linha 

francesa, fundada pelo filósofo Michel Pêcheux. Ele chama atenção para a necessidade 

de uma ruptura epistemológica que desloque o discurso para um campo teórico cujo 

ponto nodal seja a relação entre sujeito e ideologia. Propõe, portanto, uma semântica do 

discurso, este entendido como a intersecção de elementos linguísticos e sócio 

ideológicos, visto que são as condições de produção (sócio históricas) dos discursos que 
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delimitam as redes de significação, trazendo à tona a inevitável relação entre sujeito, 

língua e história; “pela análise do funcionamento discursivo, ele objetiva explicitar os 

mecanismos da determinação histórica dos processos de significação” (ORLANDI, 

2005, p. 10). 

Tendo em vista a presença do sujeito e da exterioridade linguística no processo 

de constituição dos sentidos, Pêcheux estabelece a oposição entre enunciação e 

enunciado. O primeiro concerne às condições de produção dos discursos (o contexto 

histórico-ideológico) que determinam as representações que o sujeito constrói de si e do 

seu interlocutor; o segundo diz respeito à materialidade discursiva, cujo resultado 

decorre dessa relação.  

A psicanálise é outra corrente teórica que compõe o quadro epistemológico da 

AD. Ela contribui para a discussão acerca da presença do Outro no discurso. Lacan, um 

dos mais significativos representantes da psicanálise, argumenta que o inconsciente 

estrutura-se tal como a linguagem:  como uma cadeia de significações que se forma por 

meio da palavra do Outro; os nossos discursos são interpelados, atravessados por outras 

palavras. É a partir do inconsciente que emanam os discursos Outros (o discurso da 

família, da religião, da escola, da justiça), determinam as representações imaginárias 

que norteiam o sujeito, a sua identidade. Essa visão desconstrói a ideia do discurso 

adâmico, do sujeito enquanto fonte do dizer, pois, de acordo com os postulados da AD, 

os sentidos constituem-se por meio de redes de memória (de memórias discursivas). Em 

outras palavras, os sujeitos filiam-se a saberes discursivos responsáveis pela produção 

do sentido, intermediada pela ideologia e pelo inconsciente (ORLANDI, 2005, p. 11). 

Sendo assim, o sujeito, na concepção lacaniana, apresenta-se como clivado, dividido, 

interpelado de forma inconsciente por outros dizeres, pela palavra do Outro. Tal 

perspectiva ofereceu à AD uma teoria do sujeito compatível com sua linha de 

investigação, qual seja: a observação do texto – do discurso – como resultado de uma 

composição ideológica inconsciente.  

Sendo assim, o sujeito do discurso não poderia ser considerado como aquele 
que decide sobre o sentido e as possibilidades enunciativas do próprio 
discurso, mas como aquele que ocupa um lugar social e a partir dele enuncia, 
sempre inserido no processo histórico que lhe permite determinadas 
inserções. Em outras palavras, o sujeito não é livre para dizer o que quer, mas 
é levado, sem que tenha consciência disso [...], a ocupar seu lugar em 
determinada formação social e enunciar o que lhe é possível a partir do lugar 
que ocupa (MUSSALIM, 2001, p. 110). 
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A fim de oferecer uma melhor compreensão acerca do desenvolvimento da AD, 

situamos as fases porque passou, a fim de vislumbrarmos com mais nitidez seu objeto 

de estudo, bem como os procedimentos analíticos que a presidem.  

A primeira fase da AD – doravante AD-1 – debruça-se sobre discursos menos 

polêmicos, mais ‘estabilizados; são discursos com uma maior carga de silenciamento 

que bloqueia a multiplicidade dos sentidos; a presença do Outro é descartada e o caráter 

estável e homogêneo do discurso devidamente destacado, influência direta da corrente 

Estruturalista. Mussalim (2001) destaca o seguinte exemplo. Um manifesto Comunista é 

enunciado no âmbito do Partido Comunista e representa os seus interlocutores que estão 

circunscritos no mesmo campo enunciativo; por outro lado, um debate político entre 

partidos opostos compromete a estabilidade dos discursos, já que deles emanam 

diferentes posturas, ideologias. Sendo assim, esse tipo de discurso não se enquadrava 

como objeto de estudo da AD-1. A pertença a um determinado espaço discursivo, 

fechado, homogêneo, estável era a condição para que o discurso se configurasse como 

objeto de estudo. Dessa concepção advém a noção de máquina discursa:  

[...] uma estrutura (condições de produção estáveis) responsável pela geração 
de um processo discursivo (o processo de construção do manifesto 
comunista, por exemplo) a partir de um conjunto de argumentos e operadores 
responsáveis pela construção e transformação das preposições, concebidas 
como princípios semânticos que definem, delimitam um discurso (o 
comunista, para tomá-lo como exemplo) (MUSSALIM, 2001, p. 118). 

 
Nesse compasso, vemos que, para a AD-116, as produções discursivas 

correspondiam cada qual a uma máquina discursiva independente, isto é, representavam 

um dado espaço enunciativo fechado, figurativizado pelas instituições, ou aparelhos 

ideológicos do Estado, descartando, assim, qualquer possibilidade de diálogo com 

outras vozes, com outros espaços. Com efeito, a relação estabelecida entre o sujeito e a 

língua é permeada por questões de natureza ideológica. Decorre daí o “assujeitamento” 

do sujeito em relação aos aparelhos ideológicos do Estado.  

Na segunda fase da AD – AD-2 – a noção de máquina discursiva é sobreposta 

pela concepção de formação discursiva – FD –, conceito criado pelo filósofo Michel 

Foucault, o que ocasiona uma atualização teórica da AD. A FD trata-se de um lugar 

institucionalmente marcado, a partir do qual os discursos são constantemente retomados 

e formulados com vistas à construção das identidades dos interlocutores.  
                                                           
16

 As análises sob esta ótica objetivavam verificar as relações de sinonímia e de paráfrase decorrentes de 
uma mesma estrutura que é própria de uma determinada produção discursiva.  
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A FD caracteriza-se por regularidades – mecanismos de controle – internas e 

externas, responsáveis pela delimitação do espaço enunciativo. Ela se constitui sempre 

em relação a outras FDs, e, por isso, não é possível entendê-la como um espaço 

estruturalmente fechado, uma vez que ela se define a partir de outras vozes decorrentes 

de outras FDs. Decorre desse conceito a noção do pré-construído, já que são os 

discursos já ditos, enunciados e esquecidos que sustentam novas formulações 

discursivas. Mediante tal perspectiva, a AD abdica da concepção de homogeneidade e 

se propõe a investigar a heterogeneidade discursiva construída através da dispersão do 

sujeito. Nos termos de Mussalim (2001, p. 119): 

Nesta segunda fase da AD, portanto, o objeto de análise passará a ser as 
relações entre as “máquinas” discursivas. Vale ressaltar, no entanto, que o 
fechamento da máquina ainda é conservado, pois a presença do outro (outra 
FD) sempre é concebida no interior da FD em questão. 

 
A terceira fase da AD (AD-3) é marcada pelo primado do interdiscurso, 

perspectiva essa que implode a concepção de máquina discursiva que vigorava nas duas 

primeiras fases da AD. Passa-se à ideia de que as relações de sentido são permeadas 

pelo discurso do Outro, produzidas, portanto, mediante uma cadeia de memórias 

discursivas; os sentidos são atravessados pela atualidade (o intradiscurso) e pela 

memória, o interdiscurso. Entra em cena o caráter heterogêneo do discurso. Sendo 

assim, conforme mencionamos, o sujeito, nessa etapa da AD, é heterogêneo, interpelado 

por diversas vozes, por diversas FDs, e, por isso, um sujeito clivado, que oscila entre o 

consciente e o inconsciente, ou seja, entre o dito e o esquecido. É por isso que o 

discurso – objeto de estudo da AD – é considerado por Pêcheux acontecimento e 

estrutura. O primeiro concerne à retomada de discursos anteriores que norteiam a 

produção de novos dizeres (a produção da significação mediante a convergência entre a 

memória e a atualidade); o segundo propicia esse encontro, pois é por meio da língua, 

da estrutura linguística que o discurso se materializa.  

Em suma, os postulados teóricos da AD põem em suspenso a noção de leitura e 

elege como foco de discussão a produção do sentido; os dizeres não são apenas códigos, 

mensagens que devem ser codificados, são também efeito de sentido que se estabelece a 

partir de determinações históricas; é a história que orienta o movimento dos sentidos. 

Portanto, a questão não é a (de)codificação da leitura, mas o entendimento das 

condições de produção que conduzem os gestos de interpretação. 
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Na seção seguinte, apresentamos as categorias analíticas da AD que subsidiam a 

proposta de investigação acerca do discurso ecológico no interior do livro didático de 

Cereja & Magalhães (2010).  

2.2 Discurso, sujeito e ideologia 

Segundo os postulados da AD, as palavras não têm por função apenas a 

transmissão de mensagens no decorrer da comunicação social, da qual fazem parte um 

emissor e um receptor, elas significam no movimento do seu funcionamento; o uso que 

se faz da palavra nas diversas condições sociais é que determina sua significação. E 

como as condições sociais do homem imiscuem-se às relações de poder, podemos dizer 

que as palavras também se circunscrevem nesse campo de conflitos e de luta pelo poder, 

o que acaba interferido no uso e no sentido a ela atribuído. O discurso não é apenas 

estrutura linguística (sistema de códigos escritos ou falados) – visão que norteia o 

senso-comum; é o ponto de convergência entre essa estrutura e uma memória 

discursiva, a qual possibilita a realização de novos dizeres; é a partir dela que podemos 

analisar quais ideologias estão circunscritas nas diferentes produções discursivas. 

Conforme Foucault (1996), o discurso refere-se a um conjunto de enunciados 

que, no âmbito de um determinado espaço enunciativo, são controlados, regulados a 

depender das condições sócio históricas a partir das quais é enunciado; os enunciados 

tornam-se regulares mediante princípios estabelecidos no interior das FDs. Estes, por 

sua vez, constituem-se a partir de um  

[...] discurso já pronunciado, ou antes, as coisas mesmas e os acontecimentos 
que se tornam insensivelmente discurso, manifestando o segredo da sua 
própria essência. O discurso nada mais é do que a reverberação de uma 
verdade nascendo diante de seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, 
tomar a forma do discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser 
dito a propósito de tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado 
e intercambiado seu sentido, podem voltar à interioridade silenciosa da 
consciência de si (FOUCAULT, 1996, p. 48-49). 

 

Infere-se, a partir da citação, que todo discurso, na realidade, é a retomada de 

outros discursos, de outros dizeres já ditos e esquecidos, os quais voltam – sem que os 

sujeitos se deem conta – a compor novos discursos (é a convergência entre o passado e 

o presente). Nessa perspectiva, o referido autor afirma que, se quisermos analisar as 

condições que viabilizam o jogo discursivo, bem como os efeitos de sentido instaurados 
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por meio do discurso, precisamos restituir-lhe seu caráter de acontecimento (inscrevê-lo 

na história), bem como suspender a superioridade do significante que tende a afastar o 

discurso das preocupações investigativas, a anular sua importância no decorrer das 

práticas sociais, no processo de constituição dos sentidos. 

A concepção de discurso apresentada por Foucault (1996) traz uma grande 

contribuição para o campo teórico da AD. Inicialmente, Pêcheux (1997), depois Orlandi 

(2001b; 2012), partilhando dos postulados do mencionado teórico, definem o discurso 

como sendo efeito de sentido entre interlocutores. Inserem-se nessa definição as noções 

de embate, disputa, relação entre diferentes FDs, entre as diversas significações, das 

quais resultam os sentidos fechados, cristalizados, o construto da literalidade. Com 

efeito, o direcionamento teórico da AD não se centra na análise de conteúdos, balizada 

por interpretações naturalizadas, mas na reflexão sobre a maneira como a língua e a 

história se articulam e produzem sentido; em outras palavras, ela aborda conjuntamente 

a incidência do simbólico e do político no processo de constituição dos sentidos. Dessa 

forma, de acordo com Orlandi (1998, p. 74):  

[...] a Análise do Discurso (des)territorializa a noção de leitura pela noção de 
discurso enquanto efeito de sentido e abre caminho para uma crítica que tem 
se chamado de “ilusão do conteúdo”. Esta [...] produz a impressão da 
transparência da linguagem – o conteúdo seria extraído do que estaria atrás 
da forma linguística, forma abstrata – ao mesmo tempo em que apaga a 
produção discursiva do referente, elidindo a construção imaginária do efeito 
de unidade, efeito literal, do sentido-um, já lá (grifos meus).  

 
Assim, a AD ‘convida-nos’ a olharmos a opacidade do texto, a partir da 

inscrição da língua na história, para que assim haja sentido. Este, por seu turno, já 

constitui um gesto de interpretação, assim como o próprio sujeito; dito de outra forma, 

toda interpretação já está presa a um sentido. Quando fazemos o percurso considerando 

a relação da língua com a história, do político (ideológico) com o simbólico, entramos 

no escopo da compreensão e passamos a entender os processos de significação que 

presidem um texto, o que nos permite ‘ouvir’ outras vozes, outros sentidos que ali se 

encontram; entender como se constituem os sentidos que se fazem presentes em uma 

dada materialidade discursiva. Isso porque “[...] não há sentido que não tenha sido 

produzido em condições específicas, em uma relação com a exterioridade, com uma 

direção histórico-social que se produz em relações imaginárias que derivam de um 

trabalho simbólico” (ORLANDI, 1998, p 75). 

A concepção de discurso aludida pela AD advém da teoria Bakhtiniana acerca 

da questão. Para Bakhtin (1997), a comunicação, o homem são concebidos na relação 
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com o outro, a partir de uma relação dialógica que envolve diferentes vozes. O discurso, 

a palavra, portanto, instaura-se por meio de uma multiplicidade de sentidos; é 

atravessado por outros discursos responsáveis pela significação. Pressupõem sempre o 

outro; o outro enquanto destinatário, para quem se ajusta o que se dirá a partir de 

estratégias discursivas, antecipando, assim, suas reações, frente ao que será dito. 

Contudo, para Bakhtin, esse outro também concerne a outro(s) discurso(s) que 

atravessa(m) todo o enunciado, visto que este é perpassado por sentidos historicamente 

enraizados.  

Se o discurso, na perspectiva teórica da AD, é compreendido como produção de 

sentidos que são ideologicamente determinados, ou seja, historicamente constituídos 

(atravessado por diferentes vozes), por conseguinte, o sujeito não pode ser considerado 

como a fonte do dizer. Ele é, na verdade, uma construção ideológica e histórica, pois 

seu discurso é determinado pelas condições sócio ideológicas (tempo e espaço 

determinados) a partir das quais é produzido; trata-se de um produto histórico, “[...] um 

lugar de significação historicamente constituído, ou seja, uma "posição" (ORLANDI, 

1998, p. 75). 

O sujeito da AD não é o sujeito empírico, o indivíduo. Ele é o sujeito do 

discurso (uma função discursiva) que traz consigo marcas sociais, históricas e 

ideológicas, por isso, o sujeito não pode controlar totalmente os seus dizeres, como se 

os sentidos fossem dados por ele mesmo, ou se instaurassem apenas mediante a 

estrutura linguística (codificação e decodificação entre interlocutores no processo 

comunicativo). Os sujeitos e os sentidos se constituem nas formações ideológicas (FIs). 

Isso significa que sujeito e sentido se constituem em um complexo de representações 

imaginárias que se relacionam às posições de classe; trata-se das tomadas de posições 

assumidas pelo sujeito em determinado contexto histórico. O sujeito, portanto, é 

concebido como “posição”, isto é, trata-se de uma posição social que o autoriza a ser 

sujeito daquilo que enuncia. Em outras palavras, os efeitos de sentido produzidos 

dependem da posição que o sujeito assume ao enunciar (da FI), a qual determina o que 

pode ou não ser dito por ele, isto é a formação discursiva (FD), definida por Pêcheux 

(1997, p. 60) como “aquilo que numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma 

posição dada, numa conjuntura dada, determinada pelo estado de lutas de classe, 

determina o que pode e deve ser dito”. Entende-se, assim, que as FIs interpelam as FDs 

(assumida uma posição, restringe-se ou autoriza-se o dizer); por isso as ideologias 
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refletem-se no discurso. Nesse ponto, faz-se necessário estabelecermos uma distinção 

entre posição e lugar. O primeiro diz respeito, como mencionamos, ao lugar que o 

sujeito assume na esfera social e que o habilita a ser sujeito do seu discurso; o segundo 

concerne a uma posição imaginária assumida por ele no momento que enuncia. 

As posições assumidas pelo locutor e pelo interlocutor decorrem do 

estabelecimento de papéis que cada um desempenha no interior de uma FD, bem como 

do jogo de imagens, decorrente das representações imaginárias que o sujeito faz de si 

próprio, do referente, constituindo, assim, as formações imaginárias. Dessa forma,  

[...] não são os sujeitos físicos nem os seus lugares empíricos [...] que 
funcionam no discurso, mas suas imagens que resultam de projeções. São 
esses lugares que permitem passar das situações empíricas – os lugares dos 
sujeitos – para a posição dos sujeitos no discurso. Essa é a diferença entre 
lugar e posição (ORLANDI, 2012, p. 40). 

 

Tal entendimento fica claro quando transpomos essa perspectiva teórica para o 

contexto escolar: quando o sujeito fala do lugar do professor, suas palavras significam 

mais do que se ele falasse enquanto aluno. Isso se dá porque, no contexto social, o 

professor é o representante do saber, é ele que tem o conhecimento; ele é o 

representante de uma instituição – a escola –, não o aluno. Este é percebido apenas 

como aprendiz, o qual deve aceitar o discurso docente sem qualquer constatação (como 

veremos no tópico 2.5). Portanto, esse jogo de imagens criado no espaço escolar 

remonta, também, a uma relação de força, ou relações hierárquicas, que se firmam por 

meio dos vários lugares ocupados pelos sujeitos no decorrer do processo comunicativo. 

Logo, são essas imagens que conduzem as posições dos sujeitos, que os deslocam do 

lugar do sujeito empírico para uma posição de sujeito discursivo.   

É a partir da perspectiva apresentada, a qual considera todo um complexo 

ideológico na constituição dos sentidos que, para a AD, o sujeito não é intencional: não 

é ele quem comanda os sentidos dos seus discursos; ele não é a fonte das significações. 

Estas se instauram por meio de filiações semânticas que são constituídas na 

exterioridade dos discursos.  Os gestos de interpretação dos sujeitos são fruto de uma 

memória discursiva, de ideologias que comandam os sentidos, as interpretações que 

circulam no interior de uma FD. Logo, o sentido não é inerente, não está preso às 

palavras, aos sujeitos, mas às condições históricas da materialidade discursiva, às 

condições de produção em que um discurso é enunciado; [...] “é determinado pelas 

posições ideológicas colocadas no processo sócio histórico em que as palavras são 
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produzidas” (ORLANDI, 2007, 42). Sendo assim, o sujeito, para a AD, diz respeito a 

um sistema de significantes carregado de sentidos atribuídos historicamente.  

Trata-se do sujeito significante enquanto sujeito histórico (material), posição-
sujeito, que se produz entre diferentes discursos, numa relação regrada com a 
memória do dizer (interdiscurso), definindo-se em função de uma formação 
discursiva em relação às demais (ORLANDI, 1996, p. 30). 

 
Essa memória que atribui sentido aos dizeres é atravessada pelo esquecimento, 

ou seja, ao enunciar o sujeito tem a impressão de ser a fonte do seu discurso, o que é 

necessário para que se façam circular os discursos naturalizados. Contudo, suas 

interpretações são atravessadas por comandos ideológicos (por outros dizeres já ditos e 

esquecidos) que garantem a aparente transparência do discurso e seu sentido. 

Argumenta-se, portanto, que os discursos, os sujeitos são fruto de um aparato 

ideológico; a produção dos sentidos é acionada a partir do efeito linear, naturalizado, 

que é produzido pela ideologia. Dessa forma, não se pode conceber o sujeito fora de um 

jogo ideológico, já que o indivíduo constitui-se em sujeito através da interpelação da 

ideologia, do esquecimento, do interdiscurso, possibilitando a produção dos dizeres, dos 

sentidos (ORLANDI, 2012).  

Ao assumir a posição de sujeito, ao falar a parir de um lugar, assume-se, 

concomitantemente, as posições ideológicas que atravessam determinado espaço 

discursivo, estas se referem aos posicionamentos políticos, constitutivos de qualquer 

discurso. É dessa forma que a ideologia (o político) interpela diretamente o sujeito 

discursivo, determinando o que ele pode dizer e como dizer. Sendo assim, a posição 

sujeito nos disponibiliza as ferramentas necessárias para refletirmos acerca do processo 

de constituição da subjetividade, e do efeito ilusório da transparência do dizer, que é 

ativado pela ideologia. 

A ideologia, conforme Orlandi (2007), na perspectiva da AD, não é considerada 

como ocultação da realidade, até mesmo porque, como bem argumenta essa analista, a 

realidade só existe em função da ideologia; ela pode ser entendida como um mecanismo 

constituído por imagens sociais que produzem o efeito do óbvio, da transparência dos 

sentidos. Nos termos dessa autora: 

Enquanto prática significante, a ideologia aparece como efeito da realidade 
necessária ao sujeito com a língua e com a história para que haja sentido. E 
como não há uma relação termo-a-termo entre linguagem/mundo/pensamento 
essa relação torna-se possível porque a ideologia intervém com seu modo de 
funcionamento imaginário. São assim as imagens que permitem que as 
palavras “colem” com as coisas. O efeito ideológico elementar é a 
constituição dos sujeitos. [...] Por seu lado, a interpelação do indivíduo em 
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sujeito pela ideologia traz necessariamente o apagamento da inscrição da 
língua na história para que ela signifique produzindo o efeito da evidência 
dos sentidos (o sentido-lá) e a impressão do sujeito ser a origem do que diz 
(ORLANDI, 2012, 48). 

 

O funcionamento ideológico é um mecanismo imaginário que apaga o caráter 

opaco da linguagem; apresenta aos sujeitos, a depender do lugar em que estes enunciam, 

um discurso já dito, ou seja, os sujeitos replicam os sentidos que se apresentam como 

naturais daquele lugar enunciativo. Há, portanto, via ideologia, um processo de 

naturalização dos sentidos que instaura um sistema de evidências relativo à linguagem 

que gera, por sua vez, no sujeito a impressão da centralidade, de ser a origem do dizer. 

É a partir da concepção apresentada que se considera a intrínseca relação entre 

discurso, sujeito e ideologia, pois, para que haja discurso, é necessário um sujeito que o 

enuncie, e todo sujeito é atravessado por posicionamentos ideológicos que determinam 

aquilo que ele pode dizer no interior de um lugar, de um espaço discursivo. O sujeito, 

destarte, só se constitui como tal através de um assujeitamento; para que ele signifique é 

preciso que ele se assujeite à língua, considerando a sua exterioridade. Daí decorre, 

como adverte Orlandi (2012), a ambiguidade da noção de sujeito, visto que ele possui 

uma liberdade discursiva, mas, ao mesmo tempo, seus dizeres são determinados por 

condições históricas, ideológicas. Trata-se de um sujeito clivado – como mencionamos 

na subseção 2.1 – que escolhe conscientemente seus dizeres, mas que não tem 

consciência de que os sentidos produzidos no espaço enunciativo já são determinados e 

instaurados por condições sócio ideológicas. Diante do que abordamos, compreendemos 

que o sujeito não tem o controle total do seu dizer, não é ele quem instaura os sentidos, 

estes são determinados por condições históricas, pelo interdiscurso. É sobre essa 

questão que trataremos com mais vagar na seção seguinte. 

2.3 O primado do interdiscurso 

Ao longo deste trabalho, enfatizamos que os sentidos não são transparentes e que 

se formam no interior das FDs, as quais refletem as posições assumidas pelos sujeitos, 

ou seja, as diferentes FIs que determinam o dizível. Os enunciados encontram-se em 

diferentes regiões que se constituem a partir da história, nessas regiões se projetam as 

relações de força e de sentido. Compreender o jogo das subjetividades discursivas é 
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considerar que sujeito e sentido constituem-se simultaneamente ao inscrever-se nas 

múltiplas regiões do dizer. Sendo assim, entende-se que a constituição dos sentidos se 

dá no interior de uma FD, esse é o lugar das significações.  

Quando afirmamos que as FDs têm seus sentidos constituídos historicamente, e 

que, por conseguinte, o sujeito é deslocado da sua posição de controle do discurso, 

queremos demonstrar que a significação que atravessa os sujeito é igualmente 

atravessada pelo interdiscurso. Este é definido por Orlandi (2012, p. 31)  

[...] como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou seja, 
[...] a memória discursiva: 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.  

 
A partir de tal perspectiva, entende-se que os sentidos atribuídos a qualquer 

discurso decorrem de outros sentidos naturalizados, cristalizados e legitimados na 

sociedade, os quais sustentam a formulação de novos discursos. É a memória discursiva 

que torna possível o dizível, que oferece as bases necessárias para a constituição dos 

sentidos. Nessa perspectiva, o sujeito, ao enunciar, filia-se a uma rede de memórias 

discursivas, pois, para que ele produza sentido, é necessário que o seu dizer já tenha 

sido dito antes, em outro lugar e esquecido: é o já-dito (pré-construído) que sustenta 

cada tomada de palavra, cada ato discursivo. O interdiscurso opõe-se ao intradiscurso. 

Aquele diz respeito aos sentidos constituídos historicamente, um saber discursivo; este 

trata-se da formulação de novos dizeres, o que se diz em determinado momento, 

mediante certas condições de produção. Dessa forma, argumenta-se que os dizeres se 

encontram na intersecção desses dois eixos: o da memória (interdiscurso) – complexo 

de formulações já ditas e esquecidas e que orientam todos os dizeres –; e o da 

atualidade, da formulação (o intradiscurso). Conforme Orlandi (2012, p. 35-36): 
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Quando nascemos os discursos já estão em processo e nós é que entramos 
nesse processo. Eles não se originam em nós. Isso não significa que não haja 
singularidade na maneira como a língua e a história nos afetam. Mas não 
somos o início delas. Elas se realizam em nós em sua materialidade. Essa é 
uma determinação necessária para que haja sentidos e sujeitos. Por isso é que 
dizemos que o esquecimento é estruturante.  

 

 O esquecimento é, portanto, condição para a produção do sentido; diz respeito 

ao apagamento da exterioridade dos sentidos e da determinação do interdiscurso como 

fator determinante para a constituição do enunciável; é necessário que os sujeitos 

esqueçam o que já foi dito para que possam se apropriar do que dizem e com isso se 

constituírem enquanto sujeitos. É dessa maneira que os discursos adquirem sentido, 

mediante a recuperação de ditos preexistentes e da anulação do processo histórico que 

os constituem.  Dessa forma, vale ressaltar os dois tipos de esquecimento que estão na 

base dos discursos: “esquecimentos” 1 e 2. 

O esquecimento nº1 também pode ser designado de esquecimento ideológico, 

encontra-se na dimensão do inconsciente, é fruto da maneira como somos interpelados 

pela ideologia. É ele que gera o “sonho adâmico”, segundo o qual o sujeito pensa ser a 

origem dos sentidos, a fonte do dizer. Isso ocorre porque o constructo ideológico apaga 

os sentidos preexistentes; os sujeitos esquecem – involuntariamente – as teias 

parafrásticas do discurso, o fato de que algo já foi dito anteriormente, que esse dizer 

também é responsável pela constituição das significações, que é retomado nos variados 

contextos discursivos. Este está na ordem da memória do dizer, do interdiscurso. 

Já o esquecimento nº2 – ou esquecimento enunciativo – circunscreve-se na 

dimensão da enunciação, ele é semiconsciente, parcial. Ele se dá porque, no interior de 

uma FD, ao selecionar certos enunciados, estes apagam as outras possibilidades 

enunciativas. Como efeito desse esquecimento tem-se a produção da “ilusão 

referencial”, isto é, a impressão da relação isomórfica entre linguagem e pensamento; 

cria-se, assim, a ilusão de que o que é enunciado traduz exatamente o que pensa o 

sujeito. Dessa forma, “[...] pensamos que o que dizemos só pode ser dito com aquelas 

palavras e não outras” (ORLANDI, 2012, p. 35). O apagamento da rede parafrástica traz 

como consequência o apagamento de outras formulações do dizer no âmbito das FDs, 

desencadeando a univocidade dos sentidos.  

Courtine (1999) argumenta que o interdiscurso está na ordem do enunciável, do 

discurso, não na dimensão gramatical; não é a língua que instaura sentido, ela é apenas a 

sua forma de materialização, visto que é a exterioridade que os determina; trata-se da 
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ordem que atravessa o sujeito discursivo e ao qual ele se assujeita; liga-se a uma 

memória histórica (o interdiscurso), a um sistema ideológico que estabelece as bases do 

dizível. Sendo assim, a formulação dos discursos sempre está ancorada em discursos 

outros que são recuperados segundo as posições sociais dos sujeitos, as quais controlam 

a enunciação. Nas palavras do autor: 

O que se vê funcionar [...] são posições de sujeito que regulam o próprio ato 
da enunciação: o interdiscurso, sabe-se, fornece, sob a forma de citação, 
recitação ou preconstruído, os objetos do discurso em que a enunciação se 
sustenta ao mesmo tempo que organiza a identificação enunciativa [...] 
constitutiva da produção da formulação por um sujeito enunciador. E que 
acaba, assim, por desaparecer aos olhos de quem enuncia, garantindo, na 
aparição de um “eu”, “aqui”, a eficácia do assujeitamento. (COURTINE, 
1999, p. 20)  

 

Baseando-se em Foucault, o referido teórico afirma ser o espaço intradiscursivo 

o domínio da memória, que constitui a historicidade do dizível na construção de 

discursos pré-construídos, do qual o intradiscurso – a enunciação atual– se apropria. 

Nessa perspectiva, os enunciados estão sempre condicionados a uma repetição. 

Para uma melhor compreensão acerca da maneira de como a repetição se 

inscreve no discurso, ou melhor, para podermos observar as posições assumidas pelo 

sujeito enunciador, Courtine (1999) afirma ser necessário considerar todas as formas de 

discurso relatado, por meio das quais se materializam as remissões discursivas, a 

retomada do texto primeiro e, por conseguinte, a FD e a FI que atravessam o enunciado. 

Quando esse aspecto do discurso é apagado, faz com que desapareça o texto-origem, 

acarretando, assim, a fusão da memória e do esquecimento.  

Como vimos no decorrer dos tópicos 2.2 e 2.3, os sentidos constituem-se por 

meio de uma filiação de memórias discursivas, que se projetam nas práticas sociais, as 

quais contribuem para naturalização das significações, tal como analisamos no tópico 

1.5. É a partir dela que se compõem os sistemas de representação, as construções 

imaginárias que são replicadas pelos diferentes suportes discursivos. Dessa forma, 

abordamos, no tópico seguinte, o discurso midiático por entendermos que, ao veicular o 

discurso ecológico, ele corrobora a ideologia do sistema capitalista que “culpabiliza” o 

homem pela degradação ambiental, contribuindo para que tal discurso torne-se circular 

e legítimo no imaginário de uma dada sociedade.   
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2.4 Discurso midiático: o exercício do poder simbólico 

Para iniciarmos a reflexão acerca do discurso midiático, trazemos à baila o ponto 

de vista de Gregolin (2007, p. 16), a partir do qual ela revela como tal discurso se marca 

em nossa sociedade. 

Na sociedade contemporânea, a mídia é o principal dispositivo discursivo por 
meio do qual é construída uma ‘história do presente’ como um acontecimento 
que tensiona a memória e o esquecimento. É ela, em grande medida, que 
formata a historicidade que nos atravessa e nos constitui, modelando a 
identidade histórica que nos liga ao passado e ao presente. 

 

A mídia exerce grande influência sobre os sujeitos nas diversas sociedades. A 

partir da constante repetição de textos e de imagens, ela consegue persuadir, impor suas 

convicções e assim controlar os sentidos vinculados a determinado acontecimento, por 

meio da construção e difusão de ideologias. As estratégias às quais recorre para 

convencer o público, os aparatos tecnológicos de que dispõe para a circulação dos seus 

discursos, bem como a detenção do poder informativo fazem com que as vozes que 

compõem o discurso midiático ganhem respaldo e estabeleçam ‘verdades’. É nesse 

sentido que podemos afirmar que a ideologia midiática vem acompanhada por uma 

construção de imagens simbólicas que constituem o imaginário social. Ainda segundo 

Gregolin (2003, p. 97): 

[...] O imaginário social se expressa por ideologias e utopias, que se 
materializam em símbolos, alegorias, rituais e mitos. Através dessas 
textualizações, erigem-se visões de mundo, modelam-se condutas e estilos de 
vida, em movimentos contínuos ou descontínuos de preservação da ordem 
vigente ou de introdução de mudança. 

 
Assim, ao serem consideradas como instrumento de mediação entre os leitores e 

a realidade, cria-se a ideia de que a mídia atua a favor da coletividade; logo, o seu papel 

é entendido como o de esclarecer acontecimentos e transmitir saberes, contribuindo, 

destarte, para a formação de uma sociedade mais informada e mais ‘consciente’. 

Consoante a produção desse sentido, constrói-se a imagem de que a mídia é a porta-voz 

da população civil, ela (a mídia) é utilizada como instrumento de manipulação da 

opinião pública. 

Como bem ressalta Charaudeau (2007), noções como ‘informação’ e 

‘comunicação’ estão associadas a fenômenos sociais. Valendo-se de tais termos, a mídia 

impõe sua lógica econômica, tecnológica, mas, sobretudo, sua lógica simbólica. Esse 
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autor (2007, p. 16) assim esclarece essa lógica: “[...] trata-se da maneira como os 

indivíduos regulam as trocas sociais, constroem as representações dos valores que 

subjazem a suas práticas, criando e manipulando signos e, por conseguinte, produzindo 

sentido”. Nesse turno, argumenta que, apesar de se colocar contrária ao exercício do 

poder, a mídia, sem se dar conta, recorta certa ‘realidade’ e a impõe como verdade; 

ressalta, assim, os aspectos que lhe são convenientes e apaga aqueles que, por ventura, 

possam atrapalhar seus objetivos. É a partir dessa ‘realidade’ fragmentada, simplista e 

estereotipada do espaço público que se constroem imagens deformantes, as quais, 

distantes de um reflexo fiel do real (tal como argumenta a mídia), servem unicamente 

para propagar as ideologias que perpassam o discurso midiático: “[...] as mídias não 

transmitem o que ocorre na realidade social, elas impõem o que constroem do espaço 

público” (CHARAUDEAU, 2007, p. 19, grifos do autor).   

Assim, mesmo não sendo uma instância de poder – uma vez que não tem a 

autoridade, por exemplo, de sancionar ou consagrar discursos, como ocorrem nas 

esferas jurídicas e religiosas – este lhe é inerente, exercido a partir da manipulação dos 

sistemas de valores que se firmam nas sociedades (padrões de beleza, de consumo, de 

vida, de comportamento etc.). Como bem argumenta Charaudeau (2007, p. 124): “A 

respeito das mídias, o poder de que se pode falar é o de uma influência através do fazer 

saber, do fazer pensar, do fazer sentir”. 

A manipulação da opinião pública por parte das mídias faz delas uma ‘máquina’ 

de produzir ‘realidades’ que se conformam aos seus fins. Essas ‘realidades’ 

correspondem, em outros termos, à fabricação (naturalização) dos sentidos sociais que 

circulam nas sociedades. Sendo assim, Charaudeau (2007) busca identificar os lugares a 

partir dos quais a ‘máquina’ midiática se difunde. Para isso, o referido autor pauta-se em 

um quadro formado pelas instâncias comunicativas da produção e da recepção, visto 

que a produção dos sentidos resulta da relação de intencionalidade (trocas sociais) 

instaurada pelas referidas instâncias no decorrer do ato comunicativo. Diante do 

exposto, o autor cita três lugares de pertinência relativos à maquinaria midiática. 

O primeiro deles é o lugar das condições de produção, concernente às mídias, 

que produzem a informação a partir de condições socioeconômicas. Em relação a essas 

condições, há a regulamentação e a institucionalização de práticas, conforme o status 

dos seus atores, os quais devem fomentar discursos que circunscrevam 

intencionalidades dotadas de efeitos econômicos específicos. São observadas ainda as 
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condições semiológicas, o produto midiático, o qual prescinde de uma seleção 

discursiva orientada por questões que tendem a chamar a atenção do leitor para as 

materialidades discursivas veiculadas, ativando os efeitos visados pela instância 

enunciativa (a mídia).  

O segundo lugar mencionado por Charaudeau (2007) é o das condições de 

recepção. Este é composto por dois tipos de receptores: o destinatário ideal ‘projetado’ 

pelos atores midiáticos – o alvo para o qual se destina a informação –. Esse alvo deve 

estar apto a depreender os efeitos pretendidos, aderindo, assim, aos sentidos fabricados 

pela mídia (trata-se do lugar dos ‘efeitos esperados’). O segundo concerne ao 

destinatário real, aquele que, ao entrar em contato com a informação, vale-se das suas 

próprias condições de interpretação, não se enquadrando no perfil de “receptor” que 

fora almejado pela ‘máquina’ midiática17.  

As restrições de construção do produto é o terceiro lugar de produção do sentido 

das mídias. Diz respeito ao próprio texto midiático, elaborado a partir da combinação de 

símbolos verbais e não-verbais. Contudo, devido ao fato de a resposta interpretativa 

dada pelo leitor nem sempre corresponder às expectativas da instância de produção, ou 

seja, não corresponder aos sentidos construídos, deduzimos que, de todo texto, emanam 

diferentes efeitos interpretativos que emergem das condições de produção e de 

recepção. São esses dois tipos de discursos de representação que formam o imaginário 

social e que possibilitam a atuação das mídias por meio de uma co-intencionalidade 

comunicativa, fazendo da comunicação midiática uma construtora de sentidos sociais. 

Além das condições de produção referenciadas, outros fatores interferem no 

processo de constituição dos sentidos. A informação só é possível a partir da linguagem, 

a qual é constituída mediante a confluência entre os aspectos sistêmicos da língua 

(aspectos internos) e a materialidade histórica que perpassa as práticas enunciativas, 

intersecção esta que a constitui enquanto ‘ato discursivo’ a partir do qual se formam os 

sentidos que são postos em circulação. No contexto da informação, Charaudeau (2007) 

destaca três fatores que norteiam as significações no âmbito da instância midiática: 1) o 

duplo processo de semiotização: transformação e transação; 2) a natureza do saber; 3) 

os efeitos de verdade.  

                                                           
17

 Na tentativa de identificar seu receptor-alvo, a mídia recorre a sondagens dotadas de caráter 
tendencioso, pois, este reflete os interesses que circundam a instância midiática. Nesse sentido, as 
interpretações se mantêm controladas, fechadas, acionando um efeito de circularidade por meio da 
fabricação de informações. 
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A semiotização é balizada pelo duplo processo de transformação e transação. 

Deste modo, aplicada à instância midiática, a primeira delas corresponde à 

transformação do acontecimento em “estado bruto”, por parte da instância de produção 

(porém já interpretado pela mídia, pois como mencionamos, ele é fragmentado 

conforme seus objetivos), em “estado de mundo midiático construído”, ou seja, a 

notícia. Esse processo é totalmente dependente da transação, que consiste na construção 

da notícia a partir da imagem que se tem acerca do receptor (destinatário ideal). Após tal 

processo, ocorre o seguinte fenômeno: 

[faz-se] circular entre os parceiros um objeto do saber que, em princípio, um 
possui e o outro não, estando um deles encarregado de transmitir e o outro de 
receber, compreender, interpretar, sofrendo ao mesmo tempo uma 
modificação com relação ao seu estado inicial de conhecimento 
(CHARAUDEAU, 2007, p. 41).   

  
A natureza do saber, segundo o referido autor, é fruto de uma construção 

humana pautada no exercício da linguagem; diz respeito a um conjunto de práticas 

discursivas que modelam os sistemas interpretativos do mundo, possibilitando, assim, as 

significações. Ele cita dois tipos de saberes: saberes de conhecimento e saberes de 

crença. Neste estudo interessa-nos o segundo deles. Justificamos esse interesse à luz do 

seguinte ponto de vista de Charaudeau (2007, p. 46): 

As crenças dão conta do mundo quanto à maneira de proceder à regulação 
das práticas sociais, ao se criarem normas efetivas de comportamento, e 
também quanto aos discursos de representação produzidos no âmbito do 
grupo social, para avaliar esses comportamentos, criando-se, assim, normas 
ideais. Estas apontam não apenas para os imaginários de referência dos 
comportamentos [o que se deveria fazer ou não fazer], mas também para os 
imaginários de justificativa desses comportamentos [se é o do bem ou do 
mal]. 

 
 Logo, os sistemas de representação estabelecem as bases que permitem aos 

sujeitos procederem a avaliações e apreciações dos comportamentos, a partir de normas 

fixadas socialmente, constituindo o imaginário social. Tais sistemas acarretam a 

circulação de estereótipos, instaurados por determinada coletividade. Sendo assim, as 

imagens construídas e refletidas pelas representações apresentam-se como padrões de 

conformidade social. Posto isso, vemos que os sentidos materializados nos textos 

midiáticos conformam-se a construções e agenciamentos discursivos particulares que 

tendem a controlar, comandar, distribuir os acontecimentos conforme seus interesses. 

Assim, ao circularem na sociedade, tornam-se uma materialidade repetível. Nesse 

sentido Charaudeau (2007, p. 46) assim adverte:  
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Quando essas crenças se inscrevem numa enunciação informativa, servem 
para fazer com que o outro compartilhe os julgamentos sobre o mundo, 
criando assim uma relação de cumplicidade. Ou seja, toda informação a 
respeito de uma crença funciona ao mesmo tempo como interpelação do 
outro, pois o obriga a tomar posição com relação à avaliação que lhe é 
proposta, colocando-o em posição reativa (CHARAUDEAU, 2007, p. 46). 

 

O terceiro fator que perpassa as atividades discursivas, no âmbito da mídia, e que 

atua na construção dos sentidos é o efeito de verdade18. A verdade mantém uma estreita 

relação com os sistemas de crenças, já que só se considera verdadeiro aquilo em que se 

acredita sê-lo. Desta forma, liga-se também ao imaginário dos grupos sociais. Assim, o 

efeito de verdade está relacionado ao “acreditar ser verdadeiro”; concerne às convicções 

que serão verdadeiras para uns, mas não para outros. Conclui-se, portanto, que o que 

está em jogo não é a procura de uma verdade, mas a busca da ‘credibilidade’ discursiva, 

“isto é, aquilo que determina o ‘direito à palavra’ dos seres que comunicam, e as 

condições de validade da palavra emitida” (CHARAUDEAU, 2007, p. 49). Portanto, a 

verdade não está no ato discursivo, mas nos efeitos produzidos por ele, os quais são 

determinados pelo lugar de que é enunciado e da posição que ocupa o sujeito 

enunciador. Assim, podemos ressaltar que os efeitos de verdade produzidos pela mídia 

devem-se ao fato de ela constituir-se enquanto detentora de saberes que são ignorados 

pelo o outro Além disso, ela dispõe de competência e de instrumentos para transmiti-lo, 

fatores que conferem legitimidade ao discurso midiático.  

 Mediante as constatações arroladas ao longo desta seção, observamos que a uma 

imagem de democracia vinculada à mídia, encontram-se mecanismos sub-reptícios de 

manipulação. Tais mecanismos impõem discursos naturalizados que circulam com 

vistas ao fortalecimento da ideologia subjacente às práticas midiáticas. Quando a mídia 

recorta um acontecimento, ela o faz segundo seus interesses, (re)criando a realidade que 

lhe parece conveniente e a modelando de acordo com as imagens que faz do “receptor”. 

É devido a esse jogo comunicativo que se entende que o discurso é atravessado por duas 

instâncias discursivas: a da produção e a de recepção, que, segundo Gregolin (2005), 

correspondem aos lugares da manipulação das significações singulares, normatizadas e 

a das transformações dos sentidos, a partir das quais se constroem as representações 

sociais. 

                                                           
18

 Segundo o autor, o efeito de verdade difere do valor de verdade. Enquanto o primeiro relaciona-se a 
crenças, convicções compartilhadas por um determinado grupo social; o segundo refere-se a evidências 
empíricas. 
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Porém, apenas o estabelecimento dos lugares não é suficiente para a construção 

das redes de significação. É necessário voltar-se para a linguagem e entendê-la enquanto 

‘ato discursivo’, ou seja, valer-se das crenças que permeiam o imaginário coletivo na 

composição do texto midiático para que este produza um efeito de verdade. Isso porque 

os acontecimentos do presente pautam-se em um movimento de (re)significação de 

imagens e de palavras historicamente enraizadas. Esse movimento corrobora a ilusão da 

unidade do sentido que possibilita a naturalização dos discursos, por meio da constante 

retomada de referenciais imaginários. Assim, as teias de significação que constituem os 

discursos formam-se por meio da interdiscursividade (diversas FDs), da associação de 

diferentes redes de memórias discursivas que, ao se cruzarem, inscrevem sentido.  

 Como argumenta Gregolin (2003, p. 16): 

 
[...] rememoração e esquecimento fazem derivar do passado a interpretação 
contemporânea, pois determinadas figuras estão constantemente sendo 
recolocadas em circulação e permitem os movimentos interpretativos, as 
retomadas de sentidos e seus deslocamentos. Os efeitos identitários nascem 
dessa movimentação dos sentidos. 

 

No âmbito da questão ecológica, vemos que há uma grande recorrência de 

imagens e de enunciados que circulam na mídia, a fim de promover a denominada 

Educação Ambiental. São recursos que, ao criarem um efeito de ‘culpabilidade’ sobre o 

homem pela atual crise do meio ambiente, exigem-lhe uma nova postura ecológica. As 

figuras remetem à destruição do planeta e sugerem como principal fator a ausência da 

consciência individual. Desse modo, essas figura se utilizam, na maioria das vezes, de 

imagens ambientais catastróficas aliadas a enunciados (atravessados por memórias 

discursivas), fazendo com que tais discursos circulem e se cristalizem no imaginário da 

coletividade.  Sabendo-se que os discursos são fruto de uma trajetória de sentidos, 

podemos dizer que o discurso ecológico, veiculado, sobretudo, pelas mídias, é 

perpassado por diferentes (FDs) que garantem a construção dessa ‘culpabilidade 

humana’.  

Discursos do tipo “responsabilidade ambiental, um compromisso de todos” – 

slogan criado pelo governo federal – fazem com que os sujeitos se incluam nessa 

‘missão’ e passem a monitorar suas atitudes a fim de conformá-la às normas ecológicas 

em pauta. Ao veiculá-lo, a mídia corrobora ainda mais seu ‘efeito de verdade’. Neste 

caso, o discurso midiático imiscui-se ao discurso político e reforça suas ideologias 

acerca do meio ambiente. A mídia reflete as representações do campo político, isto é, “a 
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cena das forças políticas construídas pelo discurso” (CORTEN, 1999, p. 37). Quando os 

põe em circulação, garante o fechamento das significações. 

Devido à credibilidade conferida ao seu discurso, o texto midiático é utilizado 

como material pedagógico e integra os livros didáticos, sobretudo, os de língua 

portuguesa; são utilizados, inclusive, como instrumento para as “interpretações 

textuais”. Com isso, vemos que a manipulação que instaura o poder discursivo adentra o 

espaço pedagógico. Nesse sentido, a instância que deveria promover o desenvolvimento 

do senso crítico acerca dos discursos que permeiam as sociedades acaba sendo mais um 

espaço no qual circulam e se impõem os sentidos construídos, os quais têm como 

principal suporte o livro didático, abordado na seção que segue.  

2.5  O Livro Didático como instrumento ideológico 

Todo trabalho que pretenda investigar como se dá a constituição dos sentidos no 

contexto escolar deve considerar a influência do LD no processo de ensino-

aprendizagem, já que este é o principal recurso – senão o único – utilizado no decorrer 

das situações didático-pedagógicas.  Ressaltamos que “[...] o livro didático é um 

elemento constitutivo do processo educacional brasileiro” (SOUZA, 2011, p. 28). 

Temos uma dinâmica triangular que envolve LD, professor e aluno, exatamente nesta 

ordem, a partir da qual podemos argumentar que orienta não para a construção da 

criticidade, mas para a circularidade de sentidos que são disseminados sob uma ótica 

ideológica.   

No imaginário das diversas sociedades, o LD (no caso desta pesquisa o de Língua 

Portuguesa) constitui-se enquanto suporte informativo que auxilia o professor não só 

nas questões gramaticais, mas, sobretudo, nas atividades interpretativas, instigando, 

assim, as discussões acerca de uma determinada temática; acredita-se que é, portanto, 

um instrumento neutro que visa apenas à transmissão do conhecimento. Similar ao 

discurso midiático, acima apresentado, o seu prestígio advém da sua natureza instrutiva, 

informativa, educacional; imagina-se que nele estão contidas as informações necessárias 

que propiciarão aos alunos o ingresso no mercado de trabalho. Porém, esse olhar 

cristalizado apaga outros fatores relacionados ao discurso pedagógico (doravante DP), 

pois, segundo Osakabe (1988), tais atividades não objetivam apenas a aquisição ou o 

aprimoramento de competências linguísticas, elas sugerem um controle coercitivo sobre 
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os alunos; a demarcação das relações de poder a partir de uma produção de sentidos 

controlada, já estabelecida.  

Na escola, é mediante o LD que se difunde o poder, via produção e circulação dos 

discursos por ele veiculados. Tais materialidades discursivas se concretizam a partir do 

professor, que repete as ideologias perpassadas por ele e nele (o LD). Isso porque ele 

ocupa um lugar institucional que implica, concomitantemente, nas posições assumidas 

por ele, e que, por conseguinte, imprimem legitimidade ao seu discurso. Podemos dizer 

que as atividades didáticas são balizadas por uma hierarquia segundo a qual o professor, 

embasado no LD, é o responsável pela “transmissão do conhecimento”, enquanto ao 

aluno cabe aderir passivamente os conhecimentos “transmitidos”. É diante de tal 

perspectiva que Orlandi (2001a) afirma ser o DP um discurso autoritário. Tal 

classificação pode ser compreendida a partir do percurso da comunicação pedagógica 

proposto pela referida autora, figuratizada abaixo (ORLANDI, 2001, p 16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlandi (2001a) explica a figura acima a partir da relação de imagens. Desse 

modo, quatro variantes entram em cena: a imagem do professor, o referente, a imagem 

do aluno e a instituição – a escola. O cerne da estratégia pedagógica é a imagem que o 

aluno constrói de certo referente. Esta, na verdade, não se dá a partir da percepção do 

aluno, mas do professor. Nesse sentido, a imagem do referente projetada pelo aluno é 

constituída e inculcada por intermédio do professor. Em outras palavras, este, sub-

repticiamente, inculca a imagem do referente no aluno, naturalizando os sentidos. Por 

conseguinte, altera a própria imagem que o aluno faz do referente; ou seja, tanto 

professor como aluno passam a construir a imagem do referente, institucionalmente 

marcada, a partir da ótica da escola, do LD. 

Quem Ensina Para Quem Onde O Quê 

Imagem do 
referente 

Imagem do 
professor 

Na escola Imagem do 
aluno 

Inculca 

Aparelho              
Ideológico Metalinguagem 

(ciência/Fato) 
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Tal perspectiva fica mais clara quando compreendemos a produção da linguagem 

por meio da tensão entre dois processos: parafrástico e polissêmico. O primeiro refere-

se a retomadas de outras vozes; o dizer já enunciado por outrem, a memória; já o 

segundo diz respeito à constituição de novos sentidos, de novas possibilidades de 

significação que ultrapassam a mera repetição; é nesse entremeio – entre o mesmo e o 

diferente – que se substancia o discurso. Nas palavras de Orlandi (2012, p. 36): 

A paráfrase representa o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se 
diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase está do 
lado da estabilização. Ao passo que, na polissemia, o que temos é um 
deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga com o 
equívoco. 

 
Nesses termos, justifica-se o argumento de que a incompletude é condição da 

linguagem, visto que os sentidos não são acabados, fechados, eles se constituem a partir 

do constante movimento entre o já dito (paráfrase) e o que ainda estar por se dizer 

(polissemia). É por meio desses processos que os sentidos se movimentam, 

possibilitando a ressignificação dos mesmos dizeres, ou seja, a constituição de novos 

sentidos. Ao articularmos essa perspectiva ao esquema apresentado por Orlandi (2001a) 

acerca da comunicação pedagógica, vemos que, nas atividades didáticas, não há 

abertura para a polissemia. O referente apresenta-se ‘ausente do dizer’; não há 

interlocutores, mas um único locutor (o professor) que não permite a produção de novos 

sentidos, mas a repetição de discursos naturalizados, o que, segundo a autora, produz 

uma “polissemia contida”, ou seja, o bloqueio das múltiplas significações. Sendo assim, 

“[...] a opinião assumida pela autoridade professoral torna-se definitória [definitiva]” 

(ORLANDI, 2001a, p. 21). 

A exclusão da reversibilidade na relação entre os interlocutores a partir do 

apagamento do referente demonstra não só o autoritarismo do DP, mas também as 

imagens sociais que se construíram acerca do professor e do aluno: o professor é o 

detentor do saber legitimado pela esfera educacional, sua função é ensinar; já o aluno é 

desprovido de conhecimento e está na escola apenas para aprender. Há, contudo, uma 

distância entre a imagem ideal e o real, já que o espaço que delimita essa distância é 

preenchido por valores ideológicos que são fabricados nos moldes da ordem social, a 

partir de relações de força; regula-se o sentido das palavras considerando o lugar social 

que ocupa o sujeito. Os lugares sociais remetem às imagens que o sujeito faz de si, do 

outro e do referente. São essas formações imaginárias que condicionam a produção 

discursiva dos sujeitos. 
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 Na esfera pedagógica, a determinação hierárquica é possível em função do lugar 

do qual fala o professor, um lugar institucional, a escola, considerada o espaço das 

reproduções culturais, é essa posição social que legitima o seu dizer. Dessa forma, “o 

que se observa na sala de aula é uma interação determinada por um jogo imaginário, 

segundo o qual professores e alunos reproduzem as ações e os dizeres próprios da 

ocupação desses lugares” (GUIMARÃES, s.d., p. 3). Tais imagens interferem 

diretamente na produção discursiva, uma vez que os lugares sociais que ocupam os 

sujeitos determinam suas atitudes e seus discursos. Em função disso, o aluno aceita a 

exploração de tais representações que o elegem como tutelado daquele que possui a 

autoridade do dizer: o professor. Como bem observa Orlandi (2011a, p. 22): 

[...] a escola tem uma função de dissimulação: apresenta hierarquias sociais e 
a reprodução dessas como se estivessem baseadas na hierarquia de ‘dons’, 
méritos ou competências e não como hierarquia fundada na afirmação brutal 
de relações de força. Convertem hierarquias sociais em hierarquias escolares 
e com isso legitimam a perpetuação da ordem social.  

 
A projeção das relações de força no espaço escolar dá conta de um ensino 

totalmente utilitarista, controlado pela ideologia vigente. As abordagens que são 

selecionadas para o tratamento do referente na sala de aula, as quais são determinadas 

pelo LD, não são justificadas, apenas reproduzidas, o que gera uma “[...] anulação do 

conteúdo referencial do ensino, além da sua substituição por conteúdos ideológicos que 

mascaram as razões do sistema com conhecimento legítimo” (ORLANDI, 2001a, p. 18).  

Ao LD destina-se a função de comandar as respostas, os sentidos que permeiam o 

contexto escolar, mediante comandos e perguntas acompanhadas por significações 

preexistentes. 

O DP torna-se legítimo devido ao seu estatuto de cientificidade. Esta se 

estabelece ancorada em dois aspectos: na metalinguagem e na apropriação do cientista 

pelo professor. O primeiro deles diz respeito à priorização de conceitos, definições, 

apagamento de novos sentidos, em detrimento do conhecimento do fato; as questões 

deslocam-se do conteúdo referencial e se fixam em regras, fórmulas e nomenclaturas 

pouco explicativas, as quais são norteadas pelo “é porque é”. Essa metalinguagem 

institui um saber científico que o difere do senso comum, isto é, a partir dela, “[...] 

constrói-se [...] o domínio da objetividade do sistema” (ORLANDI, 1987, p. 30). Por 

sua vez, é ao professor que se permite a utilização dessa metalinguagem, o qual se 

apropria da voz do cientista (o autor do LD), confundindo-se com ele; anula-se 

enquanto mediador do processo educacional. As colocações encontradas no LD não são 
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questionadas, apenas aceitas e reproduzidas pelo professor e, por conseguinte, pelo 

aluno; não há a construção de novos sentidos, mas a adesão das significações que são 

ideologicamente propostas pelo LD. É nesse sentido que Orlandi (2001a, p. 28) 

caracteriza o DP:  

[...] um discurso circular, isto é, um dizer institucionalizado, sobre as coisas, 
que se garante, garantindo a instituição em que se origina e para a qual tende: 
a escola. O fato de estar vinculado à escola, a uma instituição, portanto, faz 
do DP aquilo que ele é, e o mostra (revela) em sua função.    
 

Na mesma perspectiva, Grigolleto (2001, p. 68) define o LD – que também é um 

DP – como um discurso de verdade, no sentido de que “[...] ele se constitui, no espaço 

discursivo da escola, como um texto fechado, no qual os sentidos já estão estabelecidos 

[pelo autor], para ser apenas reconhecido e consumido pelos seus usuários”. Podemos 

argumentar, portanto, que a função prioritária do DP é fazer circular, no ambiente 

pedagógico, discursos naturalizados, os quais atendem às determinações ideológicas de 

um contexto sócio histórico específico. Essa naturalização discursiva é uma maneira de 

controlar as atitudes dos sujeitos-alunos, confirmando-as segundo as exigências dos 

sistemas de poder. Dessa forma, os efeitos de sentido são dissimulados, visto que são 

apresentados sob a rubrica da informação que direciona para o sentido único e para a 

ilusão da origem do dizer; é dessa forma que se instaura a ideologia, sobretudo no 

contexto educacional, via LD. 

Como mencionado, o discurso não é apenas transmissão de informação, ele 

instaura sentidos; estes só podem ser construídos no processo de interlocução dentro de 

um contexto específico (as condições de produção), ou seja, no âmbito de um processo 

histórico e social. Contudo, o DP impede a possibilidade de nova significação. Nas 

aulas, especificadamente de Língua Portuguesa, observamos a memorização da 

metalinguagem, especificamente quando se voltam para o conteúdo gramatical, para o 

ensino da modalidade padrão da língua, para responder interpretações fechadas. Como 

essas ‘análises’ de textos, muitas vezes, já vêm “carregadas” de sentidos prontos, 

silenciam outras vozes, bloqueando qualquer possibilidade de discordância por parte do 

aluno. Quando abrem essa possibilidade, logo o professor, apoiado no LD, desconstrói 

esse discurso, reconstruindo-o segundo as regras do jogo ideológico. Tal fato se dá 

porque, na sociedade atual, busca-se uma aparente unidade que é instaurada a partir 

“[...] do sentido garantido, o sentido sedimentado, institucionalizado, o dominante” 

(ORLANDI, 2001a, p 32). 
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O próprio funcionamento do LD já evidencia a busca por uma linearidade, o 

controle da leitura dos alunos. Ele é homogêneo, busca provocar um efeito de 

uniformidade a partir de afirmações categóricas que apagam as múltiplas possibilidades 

de compreensão, uma vez que direcionam para a resposta pretendida pelo autor do LD. 

Além disso, o manual do professor é repleto de respostas, tirando do professor a função 

de construtor do conhecimento e o reduzindo a mero consumidor. Na mesma medida, o 

LD é repetitivo, pois replica a mesma estrutura em todas as unidades; apresenta as 

formas e os conteúdos de forma naturalizada, criando, assim, um efeito de verdade. 

Nesse sentido, o aluno, ao interagir com o LD, deve refletir, porém sua reflexão é 

comandada por uma sequência linear que delimita o percurso dos sentidos 

(GRIGOLETTO, 2001).  

 Observamos que a cristalização estrutural do LD corrobora ainda mais o seu 

valor de verdade, pois ele anula as vozes do professor e do aluno no decorrer da prática 

pedagógica; nega a relação dialógica necessária para a constituição dos sentidos. Essa 

característica do LD está pautada em uma “[...] preservação de um modelo exigido pelo 

governo ditatorial militar do país como forma de se exercer o controle ideológico sobre 

os professores e os alunos” (GRIGOLETTO, 2001, p. 69). Essa herança se manifesta no 

âmbito de um contexto dito ‘democrático’. O LD, portanto, é uma das maneiras de se 

exercer o controle, o poder sobre sujeitos; trata-se de um instrumento de sedimentação 

ideológica. Isso fica contundente quando observamos as determinações políticas que 

norteiam o seu funcionamento, traduzidas nos documentos oficiais que regem o sistema 

educacional. 

No contexto nacional, a adoção do LD pelas instituições de ensino depende do 

seu alinhamento com os programas educacionais que integram o MEC (Ministério da 

Educação). Dentre eles estão os Parâmetros Curriculares para o Ensino de Língua 

Portuguesa – PCNs (BRASIL, 1998) e o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 

(BRASIL, 2007). 

Os PCNs estabelecem as diretrizes e bases para o currículo do Ensino 

Fundamental, são, pois, a referência para a prática pedagógica. Definem a grade 

curricular de cada disciplina, os temas transversais que obrigatoriamente devem 

perpassar o ambiente pedagógico, as orientações necessárias para o desenvolvimento 

das atividades didáticas. Já o PNLD tem como objetivo a distribuição periódica (de três 

em três anos) de livros didáticos para alunos matriculados em escolas pertencentes à 
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rede pública de ensino. Para que uma coleção de LD seja adotada pela esfera 

educacional, ou seja, esteja inserida no PNLD, ela deve integrar o Guia de Livro 

Didático, elaborado por um grupo de pareceristas convidados pelo MEC (ad hoc). Esse 

grupo é composto por professores universitários, pesquisadores, assim como docentes 

da educação básica que tenham, no mínimo, qualificação de mestrado. É esse grupo 

que, baseado nas orientações dos parâmetros curriculares, recomendam ou não o uso de 

determinada coleção didática como ferramenta pedagógica. 

 No que tange ao ensino de Língua Portuguesa, os princípios e critérios 

avaliativos do PNLD ancoram-se em critérios gerais que norteiam o ensino da referida 

disciplina, e, por isso, devem ser prioritários na proposta do LD, quais sejam: leitura e 

compreensão textual, produção de textos, linguagem oral e reflexão sobre a língua e a 

linguagem. Cada um deles apresenta pontos bastante específicos subvencionadores da 

avaliação das coleções didáticas. Dessa forma, o MEC recomenda o LD, a partir de 

estrelas: XXX recomendados com distinção; XX recomendados; X recomendado com 

ressalvas. A partir de tais características, observamos que a elaboração dos livros não é 

aleatória; ela é conduzida por parâmetros que ditam o que deve ou não ser abordado, 

qual o direcionamento das questões que o permeiam. Por conseguinte, as editoras 

replicam tais exigências; “[...] é o aparato editorial a serviço do aparato ideológico 

escolar enquanto um aparato ideológico do estado” (SOUZA, 2001, p.28). 

O sistema de regras que norteiam os conteúdos do LD obriga os autores a se 

adequarem a ele. Notamos, destarte, que as produções discursivas que compõem o LD 

não refletem as ideias do autor, mas a ideologia imperante, a qual comanda os sentidos 

que devem circular no ambiente pedagógico. Há, dessa forma, como afirma Foucault 

(2009), o apagamento do autor, já que ele deve conformar o LD a normas 

institucionais. Constatamos, portanto, que não são apenas as vozes do professor e do 

aluno que são apagadas pelas exigências institucionais, mas também a voz do próprio 

autor do LD. Tal perspectiva ratifica a pertinência da análise do discurso ecológico no 

interior do LD de língua portuguesa, para que possamos observar quais são as FIs e as 

FDs que perpassam o referido discurso, tornando-o naturalizado e circular no espaço 

pedagógico.  

No tópico 2.6 analisamos dois corpus que enfatizam a sustentabilidade a partir da 

preservação dos animais marinhos. Buscamos pistas que nos permitam comprovar quais 
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as ideologias que os perpassam e se de fato o discurso ecológico contribui para a 

formação da criticidade dos sujeitos-alunos. 

2.6 O LD em prol da ‘preservação’ dos animais 

Nesta seção, buscamos analisar o discurso ecológico acerca da preservação dos 

animais marinhos, a fim de analisarmos os efeitos de sentido produzidos a partir da 

imagem desses animais no decorrer das aulas de língua materna. Recorremos, portanto, 

a dois gêneros textuais – um cartaz e um anúncio –, ambos vinculados à Petrobras, ao 

governo federal. 

� Análise do corpus 3    

O corpus 3 faz parte de uma atividade referente à seção: Semântica e discurso 

(livro do 7º ano, p. 66). Os autores sugerem a leitura do cartaz e, em seguida, pedem 

para os alunos, após observarem a imagem nele contida, respondam as seguintes 

questões: 

• O que ela retrata? 

• De que tipo é o local mostrado na imagem? Descreva o local e a cena que 

nele se vê. 

• Qual é o advérbio presente? Como ele se classifica? Que elemento ele 

indica? 

• Observe os gatos que aparecem na imagem. Na sua opinião, por que eles 

estão de olho nas tartaruguinhas e um deles está até mesmo pulando na 

direção delas?  

• Na sua opinião, em que se baseia a afirmação “Luzes nas praias 

desorientam e matam as tartaruguinhas marinhas”, feita neste cartaz? 

(grifos meus) 

A partir das questões elencadas, já vemos que a questão ecológica, nesse caso, 

tem por finalidade a descrição da imagem, a explicação do conteúdo gramatical 

advérbio e a interpretação da figura. 
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Na figura, observamos várias tartarugas indo em direção a um hotel construído 

na praia, sugerindo que aquela construção – feita pelo homem – está prejudicando o 

meio ambiente, no sentido de que, caso não fossem para a água, as tartarugas poderiam 

ser mortas por outros animais, como vemos abaixo. 

Corpus 3. Fonte: CEREJA, W. R. e MAGALHÃES, T. C. Português: Linguagens, 7º ano. 6ª Ed. 
reformulada, São Paulo: Atual, 2010, p. 66. 

A escolha pelas tartarugas como forma de ‘conscientização’ ambiental não foi 

aleatória – podia-se recorrer a qualquer outro animal. Ao colocar as tartarugas ‘bebês’, 

recorre-se à FD da família com o objetivo de sensibilizar os leitores; vemos que as 

partes das cascas do ovo fazem referência à fralda. Na família, o bebê é o integrante que 

deve ser protegido, que precisa de quem o oriente. Nessa perspectiva, o cartaz produz 

um contexto de identificação, já que o aluno associa essa imagem ao seu próprio 

contexto familiar. 

Outro fator que chama atenção é o enunciado principal: “Luzes nas praias 

desorientam e matam as tartarugas marinhas”. O recurso estilístico utilizado, a 

personificação, provoca sub-repticiamente, um efeito de sentido que atribui ao homem a 

responsabilidade pela morte das tartarugas: não são as luzes que desorientam e matam, 
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mas o homem que constrói e, com isso, leva luz elétrica para o ambiente praiano. Ainda 

sobre o referido enunciado, há uma questão em que os autores perguntam a opinião do 

aluno acerca da afirmação feita (‘Na sua opinião’, em que se baseia a afirmação “Luzes 

nas praias desorientam e matam as tartaruguinhas marinhas”, feita neste cartaz?). 

Embora seja uma questão em que é solicitada a opinião do discente, ainda assim, consta 

no LD a resposta19 que norteia a interpretação que será atribuída, a qual reforça a 

imagem de que é o homem que não está contribuindo para a sobrevivência da espécie 

em questão. Isso ocorre porque, como referenciamos na seção 2.5, o LD é o principal 

recurso didático utilizado no decorrer do ensino, sendo assim, as orientações nele 

contidas direcionam as interpretações do professor que, por conseguinte, interpelam o 

sujeitos-alunos durante a atividade interpretativa. Isso se dá em função das formações 

imaginárias estabelecidas acerca do professor e do aluno: aquele é o detentor do saber, 

enquanto este apenas aprendiz. Com efeito, a imagem construída do referente – no caso 

do discurso ecológico – não é construída sob a ótica do aluno, mas do professor, o qual 

replica as interpretações presentes no LD que está em conformidade com a ideologia 

vigente (ORLANDI, 2011). Sendo assim, a expressão “na sua opinião” gera um efeito 

ilusório: o de que é dado ao aluno, no espaço escolar, o direito à palavra, à construção 

dos sentidos, quando, na verdade, estes já são determinados pelo LD, silenciando, 

assim, os alunos.   

Em relação à quarta pergunta do LD (Observe os gatos que aparecem na imagem. 

Na sua opinião, por que eles estão de olho nas tartaruguinhas e um deles está até mesmo 

pulando na direção delas?) (grifos meus), mais uma vez o autor do LD direciona a 

aparição dos gatos no telhado do hotel, orientando a resposta do estudante. No entanto, 

há uma outra informação perpassada nessa propaganda, relacionada ao “gato” utilizado 

para roubar a energia alheia. Isso sugere que a construção do hotel à beira mar foi além 

da permissão do Estado, e o dono do estabelecimento, provavelmente, estaria fazendo 

um gato para obter energia. Essa outra interpretação isenta o poder público dessas 

construções e, mais uma vez, culpa o homem por usar tais subterfúgios. Sabemos que 

todas as construções devem ser autorizadas pelo poder público. Com essa outra 

possibilidade de produção de sentido, o Estado é desfocado do poder de permitir tais 
                                                           
19 “Quando os filhotes de tartarugas marinhas saem dos ovos, eles precisam se dirigir imediatamente ao 
mar para sobreviver. Se houver luzes artificiais por perto, eles são atraídos por elas e deixam de ir para o 
mar e, estando fora dele, tornem-se presas fáceis de animais maiores. Assim, indiretamente, as luzes nas 
praias contribuem para a não sobrevivência das tartarugas marinhas” (CEREJA; MAGALHÃES, 
2010, p. 67 – grifos meus). 
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construções. E, na medida em que o autor do LD impõe apenas um sentido, apaga a 

possibilidade da construção desse sentido discutido. Com efeito, os alunos passam a 

entender que a questão de construir/não construir é apenas uma opção individual; cada 

indivíduo, por conseguinte, teria a “liberdade” de escolher o lugar onde constrói as suas 

casas, os prédios etc. Ainda seguindo esse controle, ele jamais se questionará acerca da 

permissão/ou não do Estado (ora, se é ruim para as tartarugas marinhas, por que o poder 

público permitiu essa construção?). 

Pelo que abordamos, vimos que as questões que acompanham o corpus 3 não 

exploram os sentidos que o perpassam, já que se atem a estruturas descritivas, 

gramaticais ou interpretativas com sentidos já direcionados, naturalizados. Não há 

correspondência entre a seção na qual se encontra o texto – semântica e discurso – e o 

tratamento a ele dispensado: não há abertura para múltiplas interpretações, os múltiplos 

sentidos, assim como não consta qualquer articulação entre o texto e as condições em 

que foi produzido. Com vistas a reforçar tal argumentação, analisamos em seguida, o 

corpus 4, para, ao final deste tópico, tecermos nossas considerações acerca do discurso 

ecológico sobre os animais aquáticos no interior do LD de Língua Portuguesa. 

 

� Análise do corpus 4 

 

O corpus 4 trata-se de um anúncio que divulga os 20 anos do “Projeto Golfinho 

Rotador” (livro do 7º ano, p.168). Ele é parte de um exercício que explora o conteúdo 

gramatical da transitividade verbal. No texto vemos a imagem de vários golfinhos no 

mar e em destaque a expressão “Uma vida depende da outra”, conforme figurativizado 

abaixo. 
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Corpus 4. Fonte: CEREJA, W. R. e MAGALHÃES, T. C. Português: Linguagens, 7º ano. 6ª Ed. 
reformulada, São Paulo: Atual, 2010, p. 168. 

 

A partir desse texto, os autores solicitam que o leitor (aluno) observe os seguintes 

enunciados: “Uma vida depende da outras”; “Mas em todas as espécies que se 

relacionam com eles, inclusive a nossa”; “A Petrobras fez história”, e em seguida, 

responda as seguintes perguntas: 

• Qual é a predicação do verbo depender, relacionar, fazer, nos enunciados? 

• Identifique e classifique os complementos dos verbos? 

• Qual é o objetivo principal do anúncio em estudo? 

Na referida atividade, constatamos que o gênero do discurso em questão é 

utilizado primordialmente para trabalhar a norma padrão da língua portuguesa; fazer 

com que o aluno classifique os verbos quanto à sua predicação e os seus complementos. 

A única questão que não está inserida na proposta gramatical restringe-se à 

característica do gênero discursivo – o anúncio –, sem propor qualquer abordagem 

relativa aos efeitos de sentido presentes no texto. Nessa perspectiva, a compreensão – 

considerada aqui do ponto de vista discursivo, em que se analisa a maneira como um 

objeto simbólico produz sentido; compreender como funcionam as interpretações 

(ORLANDI, 2002) – não fazer parte do processo de ensino-aprendizagem. Assim, o 

discurso ecológico não é explorado, serve apenas para nortear as atividades 
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concernentes à disciplina de Língua Portuguesa – gramática e gênero discursivo – sem 

qualquer articulação com a Educação Ambiental. Porém, mesmo sem estar especificado 

na atividade a partir de perguntas que já induzem a resposta do aluno, o corpus 4 é 

carregado de sentido. Para um melhor entendimento, analisemos os enunciados 

presentes no texto. 

Ao utilizar como frase norteadora “Uma vida depende da outra”, parte-se de um 

discurso científico, segundo o qual todas as espécies que habitam o planeta são 

mutualmente dependentes, portanto, a extinção de uma delas pode desequilibrar todas as 

outras – esse é o tipo de discurso que circula, por exemplo, nas aulas de ciências. Trata-

se da retomada de um dizer (memória discursiva) utilizado para produzir um novo 

sentido, este agora a favor da empresa Petrobras, a partir da associação desta com a 

noção de preservação ambiental. Isso pode ser corroborado pelos enunciados que 

seguem: “Quando a Petrobrás patrocina projetos como este, não está só pensando nos 

golfinhos. Mas em todas as espécies que se relacionam com eles, inclusive a nossa. Isso 

ajuda no equilíbrio ecológico, o que é bom para nós e para o planeta”; “A Petrobras 

fez história e está fazendo o futuro”. Os referidos discursos constroem a imagem de que 

a Petrobras é uma empresa comprometida não só com as questões ecológicas, mas com 

a vida humana no planeta. Esse discurso, como mencionado na seção 1.4, agrega 

credibilidade àqueles que o reiteram, uma vez que o discurso ecológico tornou-se 

legitimado pelos sistemas de poder; ele passou a fazer parte da sociedade do discurso 

(FOUCAULT, 1996), conforme analisado no Capítulo I. Reforça-se, portanto, o 

cuidado da empresa, especificamente, com a espécie animal marinha, representada pelo 

grupo de golfinhos e, consequentemente, com o equilíbrio da vida na Terra. Contudo, 

alguns esclarecimentos se fazem necessários, sobretudo, no que tange ao contexto em 

que se inserem os referidos discursos e à própria empresa Petrobras.  

A Petrobrás é referência no mercado internacional, no que se refere à extração 

de petróleo do subsolo e de águas profundas (os oceanos), mediante uma tecnologia 

própria. Trata-se de uma empresa de capital aberto que tem como maior acionista o 

Governo brasileiro (União). Diz respeito, portanto, a uma empresa estatal que explora o 

petróleo para produção de seus derivados, os combustíveis. É portanto, a atividade que 

mais movimenta o setor econômico brasileiro. 

No entanto, segundo a Folha de São Paulo (2000), só no ano 2000, a empresa 

ocasionou oito acidentes ambientais, ameaçando o equilíbrio de diversas espécies. O 
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desastre mais recente ocorreu em abril de 2013, em São Sebastião-SP, em função de um 

vazamento de combustível marítimo que atingiu onze praias, trazendo vários danos 

ambientais: é a exploração dos recursos naturais com vistas ao desenvolvimento do 

setor econômico – como frisamos nas seções 1.4. Como as discursividades ecológicas 

exige, por parte de empresas como a Petrobras, a adesão ao discurso em prol do meio 

ambiente,  criam-se anúncios como o do corpus 4 que naturalizam, apagam sentidos, 

dentre eles o de que a mencionada empresa insere-se na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável, isto é, que ao mesmo tempo em que explora parte do meio ambiente, 

desenvolve atividades – no caso um projeto de preservação – que colaboram para a 

equidade ecológica. Entretanto, seu objetivo é o lucro que obtém a partir da extração do 

petróleo. Na verdade, a sua “preocupação” com o meio ambiente é secundária.  

Ainda é necessário frisarmos que, por se tratar de uma empresa estatal, ou seja, 

vinculada ao governo federal, o discurso veiculado por ela é um dizer institucional, 

legítimo e, nessa perspectiva, reflete a ideologia dos sistemas de poder, das instituições. 

Sendo assim, ao ser incorporado ao LD de língua Portuguesa, a imagem positiva acerca 

da Petrobras se naturaliza / cristaliza, fechando outras possibilidades interpretativas por 

parte dos discentes. Com efeito, passa a ser um discurso circular, que se repete no 

espaço educativo, compondo o imaginário dos alunos.  

Vimos, portanto, ao longo deste tópico, que os dois corpus analisados – 3 e 4 -  

estão associados ao discurso do Estado, assim, são atravessados pelo constructo 

ideológico que o norteia; no corpus 3 o discurso ecológico naturaliza o sentido de que o 

homem é o responsável pelos desastres ambientais; enquanto o corpus 4 produz um 

feito de sentido de que a Petrobras é uma empresa que trabalha com ‘responsabilidade’ 

ambiental, o que faz com que a sociedade aprove suas práticas no que tange à 

exploração dos recursos naturais. O LD, nesse sentido, apaga o processo de 

reverberidade necessário para a construção dos múltiplos sentidos e corrobora para o 

silenciamento dos sujeitos-alunos.  

É importante salientar que as amostras analisadas são parte de um corpus mais 

amplo. Dessa forma, no Capítulo III – O homem e o meio ambiente no LD de Língua 

Portuguesa – apresentamos o recorte metodológico desta pesquisa e ampliamos o nosso 

escopo investigativo, redimensionando as nossas considerações e esclarecendo os 

resultados aos quais chegamos acerca da proposta de articulação entre o ensino de 

língua materna e a Educação Ambiental. A partir das análises, buscaremos pistas 
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discursivas que nos possibilitarão identificar as FDs que presidem os efeitos de sentido 

do discurso ecológico, as quais servirão como subsídios para analisarmos qual é a 

finalidade do referido discurso no LD de Língua Portuguesa. 
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CAPÍTULO III: O HOMEM E O MEIO NO LIVRO DIDÁTICO DE 
LÍNGUA PORTUGUESA 

A Análise do Discurso não estaciona na interpretação, trabalha seus limites, 
seus mecanismos, como parte do processo de significação. Também não 
procura um sentido verdadeiro através de uma ‘chave’ de interpretação. Não 
há esta chave, há método, há construção de um dispositivo teórico. Não há 
verdade oculta atrás do texto. Há gestos de interpretação que o constituem e 
que o analista, com seu dispositivo, deve ser capaz de compreender 
(ORLANDI, 2012, p. 26). 

Neste capítulo, esboçamos os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenrolar desta pesquisa, os quais nos ajudam a observar quais são os efeitos de 

sentidos produzidos pelo discurso ecológico no interior do LD de Língua Portuguesa. A 

nossa investigação segue um viés qualitativo, visto que trabalhos com ‘recortes 

discursivos’, através dos quais observamos como se constitui o discurso sobre o meio 

ambiente no cenário escolar. Desde já frisamos que a coleção do LD selecionada faz 

parte do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), ou seja, ela passou por uma 

comissão avaliativa composta pelo MEC (Ministério da Educação), que a aprovou como 

material didático para o ensino de Língua Portuguesa. Após apresentarmos nossa 

metodologia, passamos para a exposição das nossas análises. 

3.1 Recorte metodológico 

Tal como apresentamos no início deste estudo, propomos uma reflexão acerca 

dos gestos de interpretação relativos ao discurso ecológico no LD de Cereja e 

Magalhães (2010) do 7º, 8º e 9º anos, a partir de uma análise qualitativa, subsidiada por 

‘recortes discursivos’, ou seja, por fragmentos de diversas situações discursivas, 

representadas por diferentes gêneros textuais (ORLANDI, 1981 apud SANTOS, 2011). 

Em virtude dessa proposta investigativa, o LD é considerado nesta pesquisa como um 

suporte de gênero; tal suporte é fundamental para que os gêneros circulem nos domínios 

comunicativos. Na concepção de Marcuschi (s/d), o suporte de gênero é entendido como  

um lócus físico ou virtual com formato específico que serve de base ou 
ambiente de fixação do gênero materializado como texto. Numa definição 
sumária, pode-se dizer que suporte de um gênero é uma superfície física em 
formato específico que suporta, fixa e mostra um texto (MARCUSCHI, s/d, 
p. 10). 
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Ainda conforme o autor, no caso do LD de Língua Portuguesa, trata-se de um 

suporte que comporta variados gêneros, já que, ao serem transpostos para o LD, os 

gêneros mantêm a sua identidade; o que muda nessa transição é a funcionalidade da 

materialidade textual. Tal afirmação foi corroborada por nós no tópico 1.5. Vimos que a 

charge foi criada para ser veiculada na Folha de São Paulo, um jornal, cuja finalidade é 

a crítica ao sistema capitalista, o qual prioriza o desenvolvimento econômico em 

detrimento das riquezas naturais, das quais faz parte o índio. Contudo, quando esse 

mesmo texto é transportado para o LD, há um redirecionamento dos objetivos 

associados ao gênero em questão, visto que as questões que o acompanham direcionam 

o sentido nela empreendido; atribui-se, então, ao homem a culpa pela degradação da 

natureza, ou seja, ocorre a perda das funções primeiras do texto; ocorre a 

reversibilidade de função (MARCUSCHI, s/d).   

Na presente pesquisa, argumentamos que o LD, além de ser um suporte de 

gêneros, é um suporte de discursos, já que nele se fazem presentes diferentes vozes 

advindas de múltiplas situações sociocomunicativas, atravessadas por diferentes 

contextos sócio-históricos (ou seja, por FIs variadas). Como mencionado, quando os 

gêneros / os discursos são veiculados por diferentes suportes, ao serem deslocados, há, 

consequentemente, um deslocamento das finalidades, do ambiente de circulação e das 

condições de produção desses gêneros / discursos. Assim, quando integram o interior do 

LD de Língua Portuguesa, percebemos o apagamento dos múltiplos sentidos que os 

constituem; os gêneros / os discursos passam a ser trabalhados prioritariamente para fins 

normativos ou mesmo interpretativos, perpassando significações naturalizadas, as quais 

reforçam o sistema ideológico que as determinam; norteiam, assim, os sentidos que 

circulam no ambiente pedagógico. Tal argumentação dá vazão aos postulados de 

Foucault (1996), segundo os quais os livros são fontes que perpetuam o “discurso 

legítimo”; a partir deles, instauram-se verdades que atuam como mecanismos 

coercitivos. 

A escolha pelos livros que integram a coleção didática de Cereja e Magalhães 

(2010) – 7º, 8 e 9º anos – não foi aleatória, ela decorreu do fato de esta coleção ser 

bastante adotada pelas escolas públicas da cidade de Itabaiana/SE, como comprovado 

por Santos (2010), e também pelo fato de um dos autores, William Roberto Cereja, ser 

linguista e fazer parte do grupo de pesquisa que segue a vertente teórica do dialogismo 



89 

 

bakhtiniano. Sendo assim, podemos observar até que ponto a formação intelectual do 

referido autor interfere (ou não) na elaboração da referida obra didática.  

Outra decisão metodológica foi dividir a análise do discurso ecológico em 

quatro blocos discursivos: O índio como ‘elemento’ natural; O LD em prol da 

‘preservação’ dos animais; O discurso do desmatamento no LD de Língua Portuguesa; 

A poluição do ar e das águas sob um viés discursivo; cada um deles comporta dois 

recortes discursivos, o que dá um total de oito textos analisados. Todos os blocos 

abordam a questão ambiental, porém, sob diferentes perspectivas e níveis de 

complexidade. Entendemos que tal procedimento facilita as análises e evita incursões 

repetitivas. 

 Outra questão que requer esclarecimento é a seleção dos anos (séries) da 

coleção de livros de Cereja e Magalhães. Para justificar a escolha, cabe a colocação de 

um dado importante. Ao verificarmos a incidência do discurso ecológico, percebemos 

que ele é mais recorrente no livro do 9º ano se comparado aos demais. Em função disso, 

cinco dos oito corpora selecionados integram o referido livro. Dos outros três corpora, 

dois foram retirados do livro do 7º ano (sobre a preservação dos animais), e apenas um 

do livro do 8º20 ano (que trabalha a recorrência à figura do índio como forma de 

conscientização ambiental). A distribuição das amostras não é regular, pois não há 

harmonia quanto ao número dos corpora extraídos de cada livro. Isso porque ocorre uma 

gradação, no sentido de que esse tipo de discurso é menos presente nas séries iniciais (6º 

e 7º anos) e quando ele aparece concerne, basicamente, à preservação da fauna e da 

flora. E, como nos propormos fazer uma análise subdividida em blocos discursivos, 

abordando os diferentes enfoques da temática ambiental, não poderíamos nos restringir 

ao livro do 9º ano, pois não encontramos textos favoráveis à abordagem da preservação 

da espécie animal. 

Para compreendermos os efeitos de sentido produzidos pelo discurso ecológico, 

é preciso elegermos um dispositivo analítico. Segundo Orlandi (2012), o primeiro deles 

corresponde à de-superficialização do texto: passa-se da superficialidade linguística ao 

discurso. Isso ocorre na medida em que trazemos à tona as implicações exteriores a ele, 

a discursividade, ao relacioná-lo a uma memória discursiva, ao já-dito, considerando a 
                                                           
20Cabe ainda ressaltar que os corpora também foram selecionados a partir das pistas discursivas 
encontradas nos textos, as quais fomentam discussões mais aprofundadas acerca da temática ambiental. 
Por exemplo, no caso do livro do 8º ano, também se encontram nele discursos ambientais que trabalham o 
desmatamento, a poluição do ar e da água. No entanto, os textos encontrados no livro do 9º ano 
disponibilizam recursos discursivos mais propícios para a análise do discurso ecológico. 
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sua relação com outros discursos. Em seguida, deve-se remeter o discurso em análise às 

FDs, a partir das quais são construídos os sentidos, denunciando as posições a partir das 

quais enunciam os sujeitos.  Por conseguinte, é importante relacionar as FDs às 

múltiplas FIs que as determinam. Na terceira etapa, é possível percebermos os efeitos de 

sentido decorrentes dos processos discursivos. O foco recai no interdiscurso e na sua 

relação com o intradiscurso, chegando-se, portanto, aos efeitos de sentido, que é o 

discurso.  

Após o dispositivo apresentado, o/a analista deve tecer as suas considerações 

acerca do objeto em estudo – no caso da presente pesquisa, do discurso ecológico – 

identificando a maneira como a ideologia se materializa na linguagem, bem como os 

efeitos de sentido refletidos pelo discurso, compreendendo a forma como a história se 

inscreve no texto.   

Depois das devidas considerações acerca do recorte metodológico, passamos 

para a exposição das nossas análises, a partir das quais observamos, por meio de 

evidências discursivas, como se constitui o discurso ecológico no interior do LD de 

Língua Portuguesa, e de que maneira ele traz contribuições (ou não) para a formação 

dos alunos na esfera pedagógica.  

3.2 O discurso do desmatamento no LD de Língua Portuguesa  

Neste tópico, analisamos duas amostras do discurso ecológico acerca da 

preservação da flora, a fim de encontrarmos mais evidências discursivas que 

corroborem a construção de sentido da ‘culpabilidade’ do homem pela degradação do 

meio ambiente no LD de língua materna. 

O corpus 5 faz parte da seção Construindo o conceito e foi extraído do livro do 

9º ano (CEREJA E MAGALHÃES, 2010, p. 60).  Trata-se de um anúncio, no qual 

vemos um segmento de tronco e, no centro da imagem, um par de olhos, acompanhado 

pelo seguinte enunciado “Eu vi os troncos que você serrou”, como podemos constatar 

abaixo.  
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Corpus 5. Fonte: CEREJA, W. R. e MAGALHÃES, T. C. Português: Linguagens, 9º ano. 6ª 
Ed. reformulada, São Paulo: Atual, 2010, p. 60. 
 

O texto é utilizado para a veiculação do conteúdo normativo das ‘orações 

subordinadas adjetivas’, antes disso, trabalham-se algumas questões interpretativas, 

guiadas pelo seguinte enunciado: 

� Na parte superior do anúncio, lemos o enunciado: “Eu vi os 

troncos que você serrou”. 

1) Qual a relação desse anúncio com a imagem? 

2) Esse anúncio estabelece uma relação intertextual com o nome de 

um filme, no qual são cometidos alguns crimes. Qual é esse filme? 

3) No caso do anúncio, qual é o crime cometido? 

4) Levante hipóteses: quem pode ser o criminoso? 

5) Conclua: qual é a finalidade do anúncio? 

É importante observarmos como as perguntas já norteiam a conclusão da 

interpretação final, desencadeada pela última indagação. O que vemos não é a 

construção do conceito do conteúdo gramatical em questão, mas, de forma gradativa, a 

construção do sentido que é instaurado pelos autores do LD, direcionando, assim, as 

atividades interpretativas. Para respaldar a nossa afirmação, trabalhamos as respostas 

dadas pelos autores, a fim de analisarmos de que modo constituem-se os efeitos de 

sentido que permeiam o ambiente educacional no tocante ao meio ambiente. 
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A imagem utilizada no anúncio já instaura uma situação de repreensão, 

intimidação. Segundo os autores do LD, é como se os olhos do tronco estivessem 

constatando o ato de violência praticado contra ele, contra a natureza. Para que tal efeito 

fosse gerado, recorreu-se à associação de um ser inanimado (o tronco) aliado a um 

órgão humano, os olhos, os quais permitem a observação, a vigilância, o controle sobre 

as atitudes humanas.  

Foucault (1987), ao abordar os recursos necessários para um bom adestramento, 

para a disciplina, destaca a vigilância como sendo um desses recursos. Nesses termos, 

de acordo com o referido autor: 

[...] o exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do 
olhar [o jogo da vigilância]; um aparelho onde as técnicas que permitem ver 
induzam a efeitos de poder, e onde, em troca, os meios de coerção tornem 
claramente visíveis àqueles sobre quem se aplicam (FOUCAULT, 1987, p. 
196, grifos meus).  

 
À luz dessa proposição, entendemos que é por meio da vigília – do olhar – que 

se estabelece a disciplina sobre os comportamentos e sobre os discursos; trata-se de um 

olhar sinuoso, modesto, que não se impõe pela força, mas pela circulação de sentidos, 

que se naturalizam e se difundem em uma determinada sociedade, estabelecendo, assim, 

as relações de poder. As técnicas de controle são comandadas pelas instituições – os 

sistemas de poder – que legitimam os discursos e os sentidos que lhes são mais 

convenientes, cujos efeitos reforçam ainda mais as relações hierárquicas no âmbito da 

estrutura social. Tal perspectiva se aplica ao texto 5. Porém, antes de explicar tal 

relação, é necessário frisarmos uma incompatibilidade semântica existente entre o 

enunciado do anúncio apresentado e as respostas presentes no manual didático 

referentes às questões (4) e (5).  

As perguntas às quais nos referimos são: 1) Levante hipóteses: quem pode ser o 

criminoso? 2) Conclua: qual é a finalidade do anúncio? As respostas que estão no LD 

são, respectivamente: podem ser madeireiros ou quaisquer outras pessoas que 

desrespeitem as normas de preservação ambiental; conscientizar as pessoas da 

importância do meio ambiente e convidá-las a ficar vigilantes em relação aos crimes 

ambientais. Chamamos ainda a atenção para o pronome ‘você’ (“Eu vi os troncos que 

você serrou”) e para o verbo que o acompanha – ‘serrou’. Embora de acordo com a 

norma padrão da Língua Portuguesa, tanto o pronome quanto o verbo refiram-se a uma 

terceira pessoa, é sabido que nas relações interpessoais, mais informais, eles funcionam 

como sendo de segunda pessoa. Assim, ao lermos o anúncio não atribuímos a terceiros 
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o problema ambiental – como orienta a resposta do manual –, mas a nós mesmos, os 

leitores do LD; é o interlocutor que se sente o assassino. Dessa forma, a vigilância não é 

em relação às atitudes alheias, mas em relação às práticas do próprio leitor, no caso do 

LD, do aluno e do professor; o aluno coloca-se na posição de ser vigiado e não de ser 

vigilante. Vemos, portanto, que, mesmo quando não há uma acusação direta à figura do 

homem pelos desastres ambientais, no LD, por meio das respostas que norteiam a 

atividade pedagógica, a escolha do texto, feita pelos autores, tende a conduzir o aluno a 

tal conclusão. No caso do corpus 5, esta é conduzida pela pista discursiva ‘você’. 

Tendo em vista o fato da obrigatoriedade de o Estado aderir o discurso ecológico 

a fim de prestar contas à sociedade pelos danos que ele mesmo ocasionou, inferimos 

que os olhos que compõem a imagem do tronco não são da natureza – efeito de sentido 

instaurado no LD –, mas do sistema que regula e determina as atividades 

socioeconômicas, provável responsável pela atual situação do meio ambiente. Contudo, 

ao ser veiculado pela mídia (no caso do anúncio antes de ser inserido no LD) e pela 

escola, via LD, esse sentido é apagado. Isso porque tanto o LD quanto a mídia são 

projeções ideológicas, como apresentamos nos tópicos 2.4 e 2.5. Por conseguinte, 

tendem a perpetuar os discursos que são legitimados pelas instituições, a partir da 

circularidade discursiva. O corpus 5, no espaço escolar, estabelece a disciplina por meio 

de um efeito de sentido que leva o aluno a se autovigiar e a se culpar pela degradação 

ambiental. Devido ao fato de o discurso ecológico ter se tornado um dizer legítimo, 

recorre-se à imagem dos olhos para criar um efeito de sentido de que o controle acerca 

da derrubada das matas deve ser exercido pelo interlocutor do anúncio. É o domínio do 

corpo, a imposição do poder exercido a partir da cristalização dos discursos, dos 

sentidos (FOUCAULT, 1987, 1996). 

Além da imagem dos olhos, ressaltamos o fato de o enunciado do texto ter sido 

inspirado em um título de filme: Eu vi o que vocês fizeram no verão passado. Esta é a 

resposta atribuída à questão (2); trata-se, segundo os autores, de uma relação 

intertextual. Para que possamos compreender a recorrência a esse discurso e os efeitos 

de sentido que se constituem a partir dele, é necessário fazermos uma breve abordagem 

referente à temática do referido filme. 

A obra cinematográfica retrata uma trama em que quatro adolescentes atropelam 

e, aparentemente, matam um homem. Por medo das consequências, eles resolvem se 

livrar do corpo e o jogam no mar. No entanto, tempos depois, eles voltam à cidade em 
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que ocorreu o acidente e começam a ser ameaçados por alguém que diz saber o que eles 

fizeram. Assim, mortes começam a acontecer; todas são ocasionadas por um gancho de 

pescador, utilizado pelo homem que eles pensaram ter matado, mas que, na verdade, 

não morreu e, por isso, decide se vingar. A questão ora proposta (Esse anúncio 

estabelece uma relação intertextual com o nome de um filme, no qual são cometidos 

alguns crimes. Qual é esse filme?) remete ao conceito de intertextualidade, a relação 

entre textos.  Consequentemente, o aluno só conseguirá estabelecer a relação proposta 

pelos autores do LD se eles conhecerem o filme. Porém, mesmo que não o conheçam, a 

pergunta já indica que um crime foi cometido, por conseguinte, o dizer tem seu sentido 

ressignificado, quando associado ao anúncio publicitário: o crime praticado é contra a 

natureza, e os assassinos são os interlocutores (como explicamos acima). Além disso, tal 

como ocorre no filme, inferimos que a ‘natureza’, com o tempo, dará o troco, vingar-se-

á do homem que a está matando gradativamente. 

A partir das análises acima, notamos que o sentido acerca da ‘conscientização’ 

ambiental é feita a partir de um discurso midiático (FD midiática), o qual é retomado 

para empreender um novo efeito de sentido sobre a preservação das matas. Ao integrar 

o LD de Língua Portuguesa, o sentido do texto passa a ser controlado pelos autores. Isso 

porque o gênero textual ‘anúncio’ tem por finalidade a promoção de uma ideia, de um 

produto, no caso do texto em questão, a conscientização quanto à preservação da flora. 

Porém, quando ele é transposto para o LD, as perguntas norteadoras levam o aluno 

também a um outro sentido: o de que ele é quem está devastando a natureza e que é dele 

que deve partir medidas interventivas contra tal prática. Mais uma vez constatamos que 

o gênero textual presente no LD é reconfigurado para atender às determinações 

ideológicas que norteiam a produção dos materiais didáticos. Sendo assim, não é apenas 

a FD da mídia que norteia a produção de sentido, mas, sobretudo, a FD da Educação / 

MEC, que, por se tratar de uma esfera estatal, ou seja, por fazer parte do governo 

federal, replica os padrões ideológicos do sistema governante em vigência; obriga, pois, 

os autores, a perpetuarem os sentidos que lhe são convenientes, para que tenham suas 

obras aprovadas como material para o ensino de língua materna.  

A seguir analisamos mais uma amostra do discurso ecológico sobre o desmatamento 

em busca de mais evidências discursivas que corroborem as análise obtidas. 

� Análise do Corpus 6 
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O Corpus 6 é um cartum e foi retirado do livro do 9º ano; integra a seção Ler é 

diversão e não traz nenhum comando interrogativo; a compreensão fica a cargo apenas 

da leitura das imagens, visto que não consta linguagem verbal, conforme mostra a 

imagem abaixo. 

 
Corpus 6. Fonte: CEREJA, W. R. e MAGALHÃES, T. C. Português: Linguagens, 9º ano. 6ª 
Ed. reformulada, São Paulo: Atual, 2010, p. 252. 
 

A figura mostra um pomar com apenas uma casa. Nele, um homem está com 

uma serra elétrica cortando uma árvore, a qual tem um ninho. Do lado oposto, vemos 

um trator derrubando a casa, guiado por um pássaro, provavelmente, o dono do ninho 

que está sendo derrubado pelo homem.  

Para compreendermos os efeitos de sentido presentes no contexto da figura 6, 

recorremos aos postulados teóricos acerca da heterogeneidade discursiva, segundo os 

quais a linguagem é constitutivamente heterogênea; trata-se de um fenômeno social, por 

isso, a comunicação só se concretiza na relação com o Outro, com as vozes que 

perpassam o discurso. A linguagem é, portanto, de acordo com Bakhtin (1997), um 

processo dialógico, não no sentido do dialogismo face a face, mas da dialogização que é 

interna ao discurso. Em outras palavras, se todo ato discursivo é heterogêneo, desta 
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forma, entende-se que o ser humano não se concebe fora da relação que o associa ao 

Outro, já que seus discursos constituem-se a partir de diversas vozes / dizeres ditas e 

esquecidas (o interdiscurso), as quais estabelecem as bases para a formulação de novos 

dizes e sentidos. 

Balizada pelas teorias bakhtinianas, Authier-Revuz (1982 apud MUSSALIM, 

2001) propõe a distinção entre dois tipos de heterogeneidade: constitutiva e mostrada. A 

primeira é a condição para que haja discurso. O outro aparece no discurso, mas não é 

linguisticamente marcado, este pertence à dimensão do inconsciente, é historicamente 

determinado e dá sustentação às enunciações. A presença do Outro está na constituição 

dos sentidos, mas só conseguimos apreendê-la quando remontamos ao contexto 

socioideológico da materialidade discursiva (as marcas do Outro não estão visíveis no 

texto, mas são retomadas inconscientemente na produção do discurso, atribuindo-lhe 

sentido). Já a segunda, diz respeito às marcas linguísticas no enunciado / discurso que 

inscrevem a presença do Outro, ela pode ser marcada – indicações diretas do Outro – ou 

não marcada – na materialidade linguística há efeitos da presença do Outro, mas este 

não é linguisticamente visível (o caso, por exemplo, da ironia).  

Ao analisarmos o corpus 6, vemos que, embora não contenha nenhuma 

marcação linguística, verbal, tal imagem nos remete a alguns ditos populares, quais 

sejam: um dia da caça; o outro, do caçador; quem com ferro fero com ferro será ferido; 

olho por olho, dente por dente; diz respeito à figurativização desses ditos. A construção 

da imagem faz com que os referidos provérbios sejam utilizados com vista a ameaçarem 

o homem para que assim ele repense suas atitudes diante do meio ambiente. Vemos, 

portanto, a recorrência de dizeres que se cristalizaram na memória discursiva para 

instaurarem o sentido acerca do desmatamento, trata-se da heterogeneidade constitutiva 

(pois não há marcações linguísticas) que fora exposta acima. Esses provérbios não estão 

marcados na imagem, porém, na produção dos sentidos, eles são retomados pelo 

interlocutor, para gerar um novo efeito de sentido, aquele pretendido pelo autor do 

cartum. Inferimos, mediante a figurativização, uma relação de vingança do pássaro para 

com o homem, pois do mesmo jeito que o homem está destruindo o habitat do pássaro, 

este, por sua vez, destrói o dele (a casa) – os dois mantêm-se na posição de vilões, 

contudo, a vilania do pássaro surge como consequência da ação humana contra ele. 

Embora na imagem essa reação apareça simultaneamente à ação do homem, o sentido 

empreendido não é de concomitância, ou seja, não é uma relação em tempo presente – 
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enquanto um faz o outro faz –, mas uma relação de futuro em relação ao pássaro. Isso 

gera um efeito de sentido de que a derrubada das árvores e, consequentemente, a 

destruição do habitat dos pássaros trarão consequências futuras para a própria 

sobrevivência do homem; as ações deste se voltarão contra ele mesmo futuramente, 

conforme os ditos populares. 

O autor da produção não disponibiliza pistas verbais para o interlocutor, mas ele 

recorre à construção de uma imagem que remete automaticamente a um sentido, aquele 

que já é conhecido e que se encontra na memória discursiva do sujeito. Desse modo, é 

que observamos a retomada da palavra do Outro, neste caso a voz da sabedoria popular, 

da tradição, que é coletiva, socialmente aceita e repetida e, consequentemente, compõe 

o imaginário de uma sociedade. Além disso, o leitor precisa recorrer à  memória 

discursiva em busca de outros discursos que o ajudem a assimilar o efeito de sentido 

instaurado pela figura: o contexto do qual emerge tal discurso alerta para a crise 

ecológica e a necessidade de uma mudança de atitudes para o bem da humanidade 

(associação entre o interdiscurso e o intradiscurso), discursos legitimados e circulares, 

responsáveis por naturalizarem o sentido de que o homem é o culpado; e não o sistema 

capitalista, pelas práticas sociais que destroem o meio ambiente. 

Não tivemos como analisar nesse texto se houve alterações dos objetivos do 

gênero textual em foco – cartum – ao ser transposto para o LD, uma vez que os autores 

não trabalham a sua compreensão; o texto visa apenas à diversão. Não há questões 

vinculadas, mas, ainda assim, o sentido é conduzido pela associação das imagens aos 

ditos populares, leitura visual esta que corrobora o silenciamento dos discentes e a 

perpetuação dos sentidos ideologicamente determinados pelos sistemas de poder. Sendo 

o cartum um gênero textual que pressupõe uma crítica, a partir de uma temática 

universal (neste caso a conscientização ambiental), nota-se que essa crítica é destinada 

ao homem e não ao Estado, e que não há qualquer orientação por parte dos autores do 

LD que faça com que o aluno associe a materialidade discursiva em análise ao contexto 

histórico de produção, para que, assim, ele possa construir outros processos de 

significação que não o que foi construído pelo cartunista. 

Acerca dos corpora 5 e 6, ainda se faz necessária uma observação. O descaso 

para com a preservação do meio ambiente, da flora, é uma prática perpetuada na 

sociedade atual, e que teve origem no período da descoberta do Brasil. Como bem alerta 

Reigota (2001 apud Barros 2004), a primeira prática contra a natureza, no Brasil, foi a 
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derrubada de uma árvore para a construção de uma cruz – símbolo da religião católica. 

Tal afirmação é ratificada pelo trecho abaixo, retirado da carta que fora escrita por 

Caminha.  

E enquanto fazíamos a lenha, construíam dois carpinteiros uma grande 
cruz de um pau que se ontem para isso cortara. Muitos deles vinham ali 
estar com os carpinteiros. E creio que o faziam mais para verem a ferramenta 
de ferro com que a faziam do que para verem a cruz, porque eles não têm 
coisa que de ferro seja, e cortam sua madeira e paus com pedras feitas como 
cunhas, metidas em um pau entre duas talas, mui bem atadas e por tal 
maneira que andam fortes, porque lhas viram lá (BRASIL, 2013, p. 9, grifos 
meus). 

 
Atualmente, entretanto, tem-se tentado rever essa imagem de degradação do 

meio ambiente que se fixou na memória do povo brasileiro, a qual impulsionou os atos 

de destruição e exploração que levaram à crise ambiental a que assistimos hoje. 

Contudo, assim como o corte da primeira árvore serviu para demarcar o poder da 

religião e dos portugueses sobre os índios, o desmatamento, na contemporaneidade, 

ainda demarca as mesmas relações de poder, já que essa prática ocorre, sobretudo, para 

implementação da nova ordem social, a globalização, comandada pelas multinacionais 

que saem dos países desenvolvidos para se instalarem em territórios subdesenvolvidos 

ou emergentes; retira deles os recursos naturais necessários para o crescimento 

econômico das grandes Nações (Capítulo I, tópico 1.4). Com isso, defendemos que, 

mesmo perpetuando um discurso ecológico, sustentável, nas esferas da sociedade, é o 

sistema econômico que leva ao desiquilíbrio da natureza, porém, essa culpa é lançada 

para o homem, quando, na verdade, este age em conformidade com os padrões 

ideológicos que norteiam a estrutura social. O LD, por conduzir as atividades 

educacionais dentro de uma instituição, perpetua a ‘culpabilidade’ humana e, com isso, 

abstém o Estado das suas responsabilidades ambientais, como vimos ao longo das 

nossas análises. 

3.2 A poluição do ar e das águas sob um viés discursivo 

Recorremos, nesta seção, a dois gêneros textuais – anúncio e cartum – para 

analisarmos de que maneira é construído o efeito de sentido sobre a culpa do homem 

acerca dos problemas ambientais. A partir deles, podemos observar quais FDs e FIs 

constituem tais discursos; a função de estarem presentes no LD de língua materna.  



99 

 

� Análise do corpus 7 

O corpus 7 foi publicado em um site de uma organização não governamental21 que 

desenvolve atividades a favor da conscientização ambiental; consta no referido site que 

a finalidade dessa ONG é “mobilizar as pessoas para o uso do poder transformador dos 

seus atos de consumo consciente como instrumento de construção da sustentabilidade 

da vida no planeta”. Porém, o suporte do qual foi extraído o texto para integrar o LD foi 

um jornal (Metro). Ou seja, o LD é o terceiro suporte pelo qual passa o referido corpus. 

Essa informação nos é válida porque, como já frisamos (a partir dos postulados de 

Marcuschi (s/d)), a mudança de suporte geralmente ocasiona alterações da situação de 

comunicação à qual está exposto determinado gênero textual. Com a transposição, há 

um redirecionamento da situação comunicativa (construção de imagens entre os 

interlocutores, ambiente de circulação).   Procuramos pistas que corroborem ou refutem 

os nossos argumentos sobre o discurso ecológico, a poluição do ar e das águas, 

utilizados para ‘a conscientização ambiental’ no ensino de língua materna. 

  No interior do LD em análise, o presente corpus é um anúncio publicitário, faz 

parte da seção Construindo o conceito do LD do 9º ano. No âmbito do LD, o gênero 

textual em foco é utilizado primordialmente para trabalhar o conteúdo gramatical de 

concordância nominal; há apenas uma questão interpretativa, qual seja: No, anúncio, 

qual é o principal argumento para que as pessoas usem menos automóveis? Essa 

indagação é conduzida pela seguinte resposta: é a informação sobre o quanto os carros 

do Estado do Rio Grande do Sul poluem a cada quilômetro rodado. Abaixo 

apresentamos o texto ao qual nos referimos. 

                                                           
21 Site: <www.akatu.org.br>.  
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Corpus 7. Fonte: CEREJA, W. R. e MAGALHÃES, T. C. Português: Linguagens, 9º ano. 6ª Ed. 
reformulada, São Paulo: Atual, 2010, p. 171. 
 

A análise acerca do referido texto envolve diretamente algumas questões: 1) a 

quem se destina esses discursos, ou seja, quem é o público alvo? 2) Que informações 

sub-reptícias são veiculadas, de que maneira essas informações são trabalhadas no 

interior do LD, considerando o contexto em que foram produzidas? 3) O texto mantém 

as suas finalidades primeiras, a situação comunicativa (construção de imagens entre os 

interlocutores, ambiente de circulação), ao ser inserido no material pedagógico pelos 

autores do LD? 

Como mencionamos, ao ser elaborado, a publicidade em questão foi divulgada em 

um site de uma ONG. Haja vista o gênero discursivo a partir do qual foi produzido, o 

texto está imerso na teoria da comunicação, com uma linguagem que visa persuadir o 

interlocutor (especificamente no que tange à poluição ambiental produzida pelo 
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escapamento dos automóveis); tem, portanto, uma função comunicativa que está 

atrelada à referida organização. Esse é o sentido quando lemos o slogan em letras 

garrafais (NÃO DEIXE O ESCAPAMENTO DO SEU CARRO AQUECER AINDA 

MAIS O PLANETA). Na parte inferior da imagem, em letras igualmente garrafais, mas 

em uma fonte menor, entendemos que a finalidade do texto22 é fazer com que o 

interlocutor repense o uso recorrente do automóvel particular e opte, quando possível, 

por transportes alternativos, que não poluam ou que poluam menos o meio ambiente 

(diminuindo a emissão de gases poluentes). Devido à falta de legibilidade do referido 

enunciado, o segundo sentido possivelmente não é construído pelo interlocutor. No 

âmbito da propaganda em análise, entendemos que os proprietários de carros deveriam 

considerar a substituição do escapamento de gás, ou mesmo, levá-los à apropriação de 

carros mais ecológicos, conceito mundialmente aderido pelas montadoras 

automobilísticas; no máximo, o interlocutor deveria refletir sobre uma maneira menos 

danosa ao meio ambiente. E, apesar da singularidade do pronome “SEU”, essa 

publicidade é dirigida a todos os proprietários/usuários de automóveis, principalmente 

os que apresentam problemas no escapamento.  Contudo, ao ser transposto para o LD, o 

interlocutor não é mais o proprietário de automóveis, mas o aluno, consequentemente, 

há outro efeito de sentido, haja vista a mudança de situação comunicativa. O gênero 

discursivo passa por um processo de ressignificação, ao ser inserido no manual didático. 

Na atual situação comunicativa, os locutores passam a ser os autores do LD, os 

interlocutores, os estudantes de LP. Consequentemente, recorre-se à conscientização 

ecológica desses estudantes (nem sempre possuidores de carros, muito menos 

proprietários deles), a fim de persuadi-los para não assumirem a posição de 

degradadores ambientais; há, portanto, outra construção de sentido compatível com o 

ambiente de circulação desse gênero e com as suas finalidades institucionais: a escola. 

Ressaltamos também as evidências discursivas contidas nos enunciados que 

compõem o anúncio em questão, são os pronomes possessivos presentes nas seguintes 

frases:  

                                                           
22

 
22“Os gases emitidos pelos escapamentos dos automóveis são uma das principais causas do 

aquecimento global. Se 2,3 milhões de carros do Estado do Rio Grande de Sul reduzissem os seus 
deslocamentos em apenas um quilômetro por dia, depois de um mês, teriam deixado de emitir um 
volume de gases de efeito estufa correspondente ao que 45 campos de futebol, cobertos de árvores 
crescendo, absorveriam em 37 anos” (enunciado presente no anúncio). 
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• Não deixe o escapamento do seu carro aquecer ainda mais o plante (enunciado 

principal). 

• Para construir um mundo melhor, o primeiro gesto está em suas mãos. 

• Seu consumo transforma o mundo. 

Constatamos, mais uma vez, que essa publicidade também produz um efeito de 

sentido de que o homem é o causador dos danos provocados ao meio ambiente; quando 

transposta para o LD, de que o aluno precisa, no futuro, ter atitudes diferenciadas 

daquelas praticadas pelo ser humano atualmente, do contrário, ele será mais um 

responsável pelo aquecimento do planeta e, consequentemente, pela degradação do 

meio ambiente. Tal afirmação é respaldada pelos possessivos seu, sua, os quais, mesmo 

sendo de terceira pessoa, de acordo com a gramática normativa, funcionam como sendo 

de segunda; tais pistas discursivas direcionam o sentido da produção textual: acusam-se 

diretamente os leitores (proprietários de carro, (no LD) os alunos) do anúncio pelos 

problemas relativos à natureza (como vimos na seção 3.2 – corpus 5). Conforme essa 

publicidade, o problema, enfim, é do uso que o proprietário faz do carro. No entanto, 

não se reflete sobre a necessidade, a produção tampouco a compra do carro. Essa 

reflexão abordaria o cerne da questão: o modelo de “desenvolvimento” da sociedade 

capitalista.   

Outra questão acerca da introdução dessa publicidade no LD é o fato de os autores 

não questionarem o contexto social ao qual o material didático é submetido, pois a 

coleção de Cereja e Magalhães é adotada tanto pelas escolas da rede pública quanto 

pelas da rede particular. Dessa forma, diante de contextos tão diversificados, 

consequentemente, os efeitos de sentido produzidos também não são os mesmos. No 

âmbito da conformação econômica atual, possuir carro é sinônimo de estabilidade 

financeira, denota certo status social; aqueles que o não possuem estão em um nível 

‘inferior’ em relação aos que o possuem. A propaganda veiculada não provoca o mesmo 

efeito para a burguesia, possuidora de carro. Provavelmente, ela não abdica de seu 

conforto ao se deslocar pelas cidades. Apesar dessa relação entre diferentes classes 

sociais, não há no LD nenhuma questão que oriente a reflexão sobre a ordem social que 

impõe esse tipo de hierarquia, bem como os valores por ela determinados.  

Ao veicular o texto em foco no LD, os autores se valem do discurso midiático (da 

propaganda) – FD midiática – para corroborar o discurso do modelo social capitalista, 

aquele que, através dos sentidos naturalizados, sub-repticiamente, elege o homem como 



103 

 

agente destruidor da natureza. O enunciado “Seu consumo transforma o mundo” gera 

um efeito de sentido de que o modelo de desenvolvimento sustentável está nas mãos do 

homem comum, a decisão de proteger ou não os bens naturais; são os seus hábitos, suas 

práticas sociais que determinarão tal relação. Isso porque os autores não abordam 

questões que esclareçam o contexto social e ideológico da materialidade discursiva, 

como, por exemplo, o fato de o uso recorrente do automóvel particular como meio de 

transporte prioritário ser impulsionado pelos padrões de consumo fixados na nossa 

sociedade, reforçados pela mídia e pelas facilidades de crédito, assim como pela 

crescente produção desse produto. Quando reproduz os discursos, sem propor uma 

reflexão sobre o sentido por ele instaurado, o LD silencia o modelo de desenvolvimento 

a partir do qual todos nós vivemos; bloqueia o desenvolvimento da sua criticidade, bem 

como a produção de outros sentidos que associem o efeito discursivo à ideologia que os 

rege; corrobora os padrões ideológicos do sistema atual, assim como as relações de 

poder no espaço escolar. Como mencionado no Capítulo II, tópico 2.5, o universo 

pedagógico que deveria propiciar o aprimoramento do senso crítico, relativo aos 

diversos discursos que integram o ambiente de ensino – conforme pregam os PCNs de 

Língua Portuguesa – acaba se tornando uma ferramenta institucional para a reprodução 

e naturalização dos discursos legitimados, como a circulação ideológica do discurso 

ecológico.  

Mesmo sendo divulgado em um site de uma ONG – organização que a priori não 

mantém relações estatais –, ainda assim, os sentidos instaurados pela produção 

discursiva refletem os valores do sistema capitalista; corroboram suas práticas, haja 

vista o anúncio não ser contra o consumismo – já que este é ratificado pela nova ordem 

mundial (a globalização) –, apenas incita a reflexão sobre o escapamento dos carros, 

uma vez que este é um discurso legitimado pelo Estado e agrega-lhe credibilidade 

diante das empresas e setores estatais. Um exemplo dessa relação é a inserção desse 

anúncio no LD de Língua Portuguesa; se tal recorte discursivo foi aprovado pelo MEC, 

pela comissão do PNLD, é porque ele atende aos objetivos do setor da Educação, à 

ideologia governante, pois reflete o discurso das instituições. Nesse compasso, 

percebemos que tais organizações não são totalmente dissociadas das imposições do 

Estado.  

Como bem revela Foucault (2010), a fundação das referidas organizações surgiu 

no século XVIII, com o propósito de atender à classe pobre, mais carente. Entretanto, 
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não havia uma relação de caridade, mas de imposição, de poder sobre o outro; a 

carência social era utilizada como pretexto para a instauração das relações de poder. 

Essa mesma lógica se estende para a contemporaneidade; embora elas perpetuem o 

discurso do ‘politicamente correto’, tais organizações ajudam a difundir o discurso do 

Estado para que assim possam angariar verba para a manutenção dos seus projetos. Há 

uma relação de poder das ONGs, relativa às pessoas que dela dependem, como também 

do Estado para com as ONGs; as verbas do Estado destinam-se àquelas organizações 

que se enquadram nos padrões ideológicos vigentes. Daí decorre o fato de esse sistema 

monetário, capitalista, destruir as relações de igualdade a partir de uma hierarquia 

social, isto é, por meio de relações de força / poder discursivamente determinadas, 

comandadas por uma cadeia sistêmica. 

Constatamos, portanto, com a análise do corpus 7, que a proposta pedagógica 

acerca do discurso ecológico não atende aas supostas finalidades dos PCNs, uma vez 

que não articula as informações necessárias para que o aluno compreenda a ideologia 

que lhe subjaz, permitindo-lhe a construção de novos sentidos acerca da problemática 

ecológica.  

Abaixo analisamos outro corpus, agora sobre a poluição da água.  

� Análise do corpus 8 

O corpus que segue é um cartum e integra a seção Produção de texto para 

trabalhar especificamente o conteúdo da Informatividade na produção do texto 

dissertativo-argumentativo. Eis abaixo o gênero textual ao qual nos referimos. 
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Corpus 8. Fonte: CEREJA, W. R. e MAGALHÃES, T. C. Português: Linguagens, 9º ano. 6ª Ed. 
reformulada, São Paulo: Atual, 2010, p. 211. 

 

Comecemos pela leitura das imagens. No segundo plano, há uma fábrica 

denominada de Narciso’s cosméticos, a qual está emitindo uma quantidade considerável 

de fumaça na atmosfera. Saindo da fábrica, em direção ao rio, vemos canos que 

despejam resíduos da produção dos cosméticos. Sabemos as consequências desse 

despejo: a morte dos peixes – afirmação ratificada pela figura do peixe que aparece 

boiando. Em primeiro plano, observamos um homem que, ao olhar o seu reflexo nas 

águas do rio, não vê a sua imagem refletida, mas, segundo os autores do LD, vê uma 

caveira23. Somando-se o nome da fábrica à atitude do homem, percebemos a remissão 

ao mito de Narciso. E, devido à relação dialógica entre o corpus 8 e o mito de narciso, 

optamos por digitalizar as perguntas e as respostas encontradas no LD, assim como o 

boxe que auxilia a interpretação do referido cartum.  

                                                           
23

 Vide respostas aos exercícios. 
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A articulação entre a história mitológica e a materialidade discursiva deve-se ao 

fato de a fábrica representada produzir mercadorias que ressaltam a beleza, fazendo com 

que as pessoas que os utilizem fiquem mais bonitas, beleza esta comparada a de 

Narciso, o qual se apaixona por si mesmo ao se olhar nas águas límpidas de um rio. 

Todavia, no cartum, o efeito de sentido produzido vai de encontro ao do referido mito, 

uma vez que a beleza do homem não é refletida nas águas sujas do rio, mas uma 

imagem, que o associa a um monstro. Nesse ponto, cabe um esclarecimento. Na 

resposta do LD, 1. b)  os autores afirmam que a imagem refletida é a de uma caveira, 

criando o sentido de que os produtos fabricados hoje para propiciar a contemplação 

estética serão, futuramente, os responsáveis pela morte das mesmas pessoas que se 

valem deles. Em outras palavras: pagar-se-á, no futuro, um preço muito alto – a morte – 

pelos padrões de beleza tão almejados atualmente. No entanto, tal leitura não é 

compatível com a figura contida no cartum. Considerando que fosse a representação de 

uma caveira, a figura não poderia ter olhos. Além disso, ainda percebemos o formato do 

rosto, com tecidos anatômicos, o que corrobora mais uma vez a impertinência do 
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sentido de morte do ser humano como consequência dos seus valores sociais. A imagem 

refletida é a de um vilão, de um monstro; a informação sub-reptícia presente no gênero 

discursivo em foco é a de que o homem é o responsável pelo desequilíbrio ambiental; 

cria-se, assim, uma relação de vilania do homem em relação ao meio ambiente. 

O efeito de sentido apresentado – o de vilania – é reforçado por outros 

componentes do cartum. As vestimentas do homem – terno e gravata – indicam que ele 

é o dono – ou um dos executivos – da fábrica de cosméticos; além disso, há uma porta 

da fábrica aberta, o que nos faz inferir que o homem saiu dela. Ou seja, esse homem que 

comanda o sistema industriário é o mesmo que polui o ambiente e que compromete o 

futuro da humanidade. Constrói-se, portanto, o sentido do homem vilão. Tal sentido é 

reforçada pela resposta presente no manual didático acerca da questão 1. c). Ao 

solicitarem a explicação sobre a crítica presente no cartum, os autores do LD conduzem 

a resposta de maneira contextualizada; dizem que a degradação do meio ambiente é 

feita em prol do “progresso”, do “conforto”, do “bem-estar”, sem proporem a relação 

do recorte discursivo com os padrões sociais que determinam tal concepção de vida. 

Desse modo, deixam em aberto a questão relativa a quem ou a que se atribui a culpa por 

tal situação. Contudo, quando se abstêm de explicar as causas que levaram à crise 

ecológica, os autores ratificam o efeito de vilania presente no texto analisado, o que 

direciona a leitura para a culpabilidade do homem, mas o que determinou tal modelo de 

vida foi o sistema monetário escolhido para reger o mundo. 

Outra questão ressaltada pelos autores é o humor provocado pelo cartum. Na 

questão 2, os autores abordam a importância do conhecimento de mundo para a 

‘compreensão’ do texto. Contudo, segundo eles, mesmo que a/o aluna/o não conheça o 

mito de Narciso, o texto provocará o humor, porém este terá seu sentido empobrecido. 

Para alguns, entretanto,  cartum em análise pode não incitar a graça, apenas a ‘reflexão’; 

não há uma relação humorística; no momento em que o homem é colocado na posição 

de monstro, de vilão, o que é explorado é a relação de causa e efeito e de temor pelo 

futuro que nos espera; a construção da imagem de vilania estabelece um contexto de 

medo, de tensão, não de humor. Entendemos que o humor do cartum está pautado na 

antítese estabelecida entre a fábrica de cosméticos, especialista em produzir a beleza, e 

resultado final: o reflexo do feio, do monstruoso. Entretanto, admitimos que nem 

sempre essa quebra relacional é perceptível aos olhos de estudantes do 9º ano. 
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Ainda acerca do corpus 8, vemos que existe uma confusão empreendida pelos 

autores do LD concernente às noções de interpretação e compreensão. 

Nas palavras dos autores “A compreensão mais aprofundada do cartum [...] 

depende de conhecimentos prévios a respeito do mito de Narciso e do quadro pintado 

por Caravaggio” (CEREJA E MAGALHÃES, p. 212). Ao proporem o diálogo entre os 

dois textos – o cartum, e o mito de Narciso – e ao conduzirem o efeito de sentido de 

vilania do homem, os autores do LD estão trabalhando com questões relativas à 

interpretação (trabalha-se um único sentido, ideologicamente constituído). A 

compreensão vai além dos efeitos discursivos naturalizados; ela busca compreender os 

gestos de interpretação social e historicamente determinados; buscam-se os processos de 

significação que norteiam um objeto simbólico, o qual é posto em relação com o 

contexto sócio-histórico no qual é produzido, possibilitando a abertura dos múltiplos 

efeitos de sentido (ORLANDI, 2012). A compreensão estaria presente na atividade 

didática se esta questionasse o modelo econômico que rege as atividades sociais e os 

padrões fixados por ele.  

Os padrões de beleza perpetuados na sociedade exigem a produção em alta escala 

de produtos – cosméticos – que atendam à demanda. As pessoas estão à procura da 

perfeição, do corpo perfeito, do rosto perfeito, porque esse discurso é perpetuado pelos 

segmentos sociais, principalmente, pelos veículos midiáticos, tão influentes na 

formação da identidade e do imaginário da população. Tal visão impulsiona o 

consumismo e, consequentemente, a industrialização de produtos que levam as pessoas 

a se enquadrarem no modelo estético disseminado pela sociedade contemporânea. É 

nesse sentido que o homem, enquanto ser individual, não pode ser o causador dos 

desastres ambientais, mas o sistema capitalista no qual ele está inserido. No caso do 

cartum, esse sistema é figuratizado pelo reflexo do homem na lama. 

O fato de a compreensão não ser contemplada pelos autores do LD é ainda mais 

grave por se tratar de um conteúdo que prepara para a produção de um texto 

dissertativo-argumentativo (tipo textual exigido pelo ENEM – Exame Nacional de 

Ensino Médio, o qual habilita o aluno a ingressar no curso superior). Ao produzir tal 

texto, o aluno deve ser capaz de analisar e discutir uma problemática real, valendo-se de 

argumentos plausíveis e convincentes que direcionem para a defesa de um ponto de 

vista. Naturalmente, o desenvolvimento de tal atividade requer do aluno um 

conhecimento sociopolítico da sua realidade, para que, a partir dele, o discente possa 
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ultrapassar os discursos do senso comum – naturalizados na sociedade – e construa 

outros efeitos de sentido que evidenciem o seu nível de criticidade.  

À luz das análises efetuadas, constatamos que os autores recorreram ao discurso 

mítico (FD mítica) para construírem a vilania do homem no contexto escolar. E, embora 

a atividade aponte para o trabalho da compreensão, esta não faz parte da atividade 

pedagógica, ocasionando o silenciamento de outras vozes, as quais poderiam levar o 

estudante a entender a ideologia norteadora das práticas do sistema capitalista. 

Tendo em vista as análises empreendidas ao longo desta investigação, bem como 

os aportes teóricos que as conduziram, trabalhamos, a seguir, as nossas considerações 

finais. 

 



110 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação objetivou analisar a maneira como o discurso ecológico é 

perpassado no LD de Língua Portuguesa, com vista ao aprimoramento da capacidade 

crítica dos alunos, preceito proposto pelos PCNs (1998) que regem as atividades 

pedagógicas concernentes ao ensino de língua materna. Para tal fim, procedemos à 

análise dos efeitos de sentido de oito recortes discursivos presentes no referido manual 

didático. Antes, porém, de expormos as nossas conclusões, situamos as partes que 

integram este estudo, assim como os resultados das análises empreendidas. 

No Capítulo I, ressaltamos que a temática ambiental surge no mundo moderno 

como uma necessidade de mudança de paradigma. Diante de uma crise ecológica que 

traz à tona a possibilidade de escassez dos recursos naturais, e, consequentemente, a 

ameaça aos imperativos econômicos, busca-se a construção de uma sociedade 

ecologicamente “consciente”. Ocorre, portanto, a institucionalização do discurso 

ecológico. Nesse sentido, a sustentabilidade passa a ser um discurso institucional e seu 

sentido naturalizado por meio de relações de poder discursivamente determinadas 

(FOUCAULT, 1987; 1996). 

Ainda no referido Capítulo, abordamos dois discursos acerca do meio ambiente – 

o discurso religioso e o discurso nacionalista – os quais constituíram a memória 

discursiva da população brasileira, respaldando, assim, as práticas do sistema global 

contra a natureza. Para ratificar tal constatação, procedemos, no tópico 1.5, à análise da 

imagem do índio no LD em análise. Constatamos, assim, que, no movimento de 

transposição de suporte de gênero (de um texto veiculado pela mídia, cuja finalidade é a 

crítica ao sistema socioeconômico, para um inserido no LD), anulam-se as pistas de 

construção de sentido deixadas na materialidade discursiva pelo autor. Novos sentidos 

passam a ser construídos no interior do LD. Tais sentidos (acerca da ecologia) são 

institucionalmente determinados, haja vista o lugar do qual enuncia o autor do LD. Isso 

ocasiona um silenciamento dos sentidos primeiros (ORLANDI, 2007).  

A nossa análise ainda nos permitiu confirmar que o sentido do discurso ecológico 

constitui-se a partir do discurso religioso e do discurso nacionalista. No caso da análise 

acerca da imagem do índio como forma de ‘conscientização – considerado nesta 
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pesquisa como um ‘elemento’ da natureza –, observamos que a imagem indígena é 

utilizada sob diferentes perspectivas. Quando a atividade objetiva um direcionamento 

educativo, do ponto de vista ambiental, atribui-se ao homem a responsabilidade pelo 

desaparecimento dos hábitos indígenas, no sentido de que, quanto mais se devasta a 

natureza, mais se compromete a vida do índio, já que ele é parte integrante do meio 

natural. Portanto, se o homem ‘mata’ a natureza, ‘mata’ também a cultura indígena, que 

compõe a identidade da Nação brasileira. No entanto, se a atividade é utilizada apenas 

sob o ponto de vista da ‘diversão’, a imagem do índio é depreciada, inferiorizada em 

relação ao do homem branco, fazendo referência ao discurso da colonização. Essa 

memória discursiva compõe o imaginário da sociedade brasileira, dessa forma, retorna-

se a ela na produção do sentido ecológico.  

No Capítulo II, apresentamos os conceitos da Análise do Discurso de linha 

francesa, corrente teórica que norteia a presente pesquisa. Em seguida, situamos os 

discursos midiático e pedagógico, como ferramentas de controles discursivos, os quais 

refletem os padrões ideológicos do sistema governante vigente. Para corroborar tal 

assertiva, analisamos, na seção 2.6, o discurso ecológico sobre a ‘preservação’ dos 

animais. Constatamos que tal discurso é vinculado ao Estado – uma vez que se liga à 

Petrobras –, sendo assim, ele replica a ideologia das instituições, dos sistemas de poder: 

ora atribui-se a culpa pelo desmatamento ao homem, enquanto ser individual (Corpus 

3); ora recorre-se ao discurso ecológico como forma de naturalizar uma imagem 

positiva da empresa em questão (Corpus 4). O referido discurso também é usado no LD 

como pretexto para se trabalharem aspectos normativos da Língua Portuguesa ou as 

características do gênero discursivo.  

No Capítulo III, situamos o recorte metodológico que presidiu este estudo, bem 

como as nossas análises finais.  

Verificamos, com a análise do discurso ecológico sobre o desmatamento (tópico 

3.2), que a construção de sentido acerca de tal discurso é feita a partir do discurso 

midiático e do discurso popular, os quais reforçam a construção da imagem do homem 

enquanto ser culpado pela degradação da natureza. No caso do Corpus 5, tal sentido é 

instaurado a partir do recurso da vigilância e da pista discursiva ‘você’, a qual coloca o 

interlocutor na posição de assassino do meio ambiente. Já o Corpus 6 remete a ditos 

populares que alertam para a vingança da natureza em função das atitudes do homem 
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em relação a ela: da mesma forma que o ser humano está acabando com natureza, 

futuramente, a sua escassez também acabará com a sobrevivência do homem na terra.  

O discurso da poluição do ar e das águas (tópico 3.2) constitui-se a partir dos 

discursos midiático e mítico. O Corpus 7 alerta para os danos causados pelo 

escapamento dos carros e, a partir das evidências discursivas seu e sua, destina-se ao 

aluno (considerando a inserção dessa publicidade no LD) a responsabilidade futura do 

meio ambiente. Constatamos, mais uma vez, que as finalidades do gênero discursivo 

sofreram alterações, haja vista a transposição de suporte de gênero, uma vez que o 

objetivo do anúncio publicitário é conscientizar o usuário do automóvel; ao integrar o 

LD, o interlocutor passa a ser o adolescente que sequer pode dirigir. No Corpus 8, 

verificamos uma incompatibilidade entre a materialidade discursiva e as resposta que 

norteiam a atividade pedagógica. Há a construção da vilania do homem, a partir da 

remissão à mitologia de Narciso. 

A partir das análises realizadas, observamos que a construção de sentido acerca do 

discurso ecológico é ideologicamente determinada, conduzida pela ideologia do sistema 

capitalista. Esta, para se eximir das responsabilidades acerca do meio ambiente, cria um 

efeito de sentido de culpabilidade do homem/do indivíduo, por meio da circulação do 

discurso naturalizado. Esse efeito é construído a partir de diferentes vozes (diferentes 

FDs, quais sejam, religiosa, nacionalista, midiática, familiar, mítica, popular), as quais, 

ao se articularem com o contexto atual de crise ecológica, elegem o homem/indivíduo 

como agente destruidor do meio ambiente. Dessa forma, os alunos, enquanto 

indivíduos, são interpelados pela FI capitalista (da globalização) e passam para a 

posição sujeito do discurso. Essa formação ideológica tende a direcionar os sentidos que 

circulam no ambiente escolar, no tocante à temática ambiental. Por conseguinte, ao 

serem interpelados por essa formação ideológica, os sujeitos (estudantes) reiteram esses 

mesmos discursos sobre a temática ambiental, provocando a circularidade discursiva. 

A FI que perpassa o espaço pedagógico estabelece relações de força / de poder 

mediante o discurso por ela determinado. Por conseguinte, instaura-se também um jogo 

de imagens que envolvem os autores do LD, o professor – mediador da atividade 

didática – e o aluno. Como mencionado na metodologia deste trabalho, um dos motivos 

por termos escolhido a obra didática em análise, foi o fato de um dos seus autores fazer 

parte de um grupo de estudo, guiado pelos postulados de Michel Bakhtin. 

Consequentemente, objetivávamos avaliar até que ponto a sua formação acadêmica se 



113 

 

refletia na sua produção pedagógica. Observamos que, devido à posição ocupada pelo 

autor, a FD acadêmica é interpelada pela FD do MEC (representante do Estado), pois, 

para que a coleção didática seja aprovada pelo PNLD, como material para o ensino de 

Língua Portuguesa, os autores devem adequar-se ao discurso pedagógico, que, por sua 

vez, é delimitado pela FI capitalista. Nesse turno, pelo fato de o LD ser o material mais 

utilizado no decorrer das práticas educacionais, ele acaba norteando a produção dos 

sentidos – como analisado ao longo do trabalho. Dessa forma, os efeitos de sentido 

instaurados por ele e, por conseguinte, pela FI que o determina, controlam o discurso do 

professor, que o reproduz e o impõe aos alunos. Estes, em função das relações 

imaginárias construídas, assimilam tal discurso, por perceberem no professor a 

representação do saber, do conhecimento; enquanto eles, por sua vez, encontram-se na 

posição de meros aprendizes. Em outras palavras, o sistema global institucionaliza os 

dizeres, os quais são impostos aos autores do LD, ao professor e ao alunado.   

Diante do estudo realizado, constatamos que a produção do sentido é substituída 

pela circularidade discursiva, norteada pela disseminação dos sentidos prontos acerca do 

meio ambiente, o que gera o silenciamento dos sujeitos-alunos. Desse modo, baseando-

se nas análises feitas ao longo deste trabalho, verificamos que a articulação entre a 

Educação Ambiental e o ensino de Língua Portuguesa não atende às exigências dos 

PCNs (1998), visto que as atividades integrantes do LD não visam a criticidade dos 

alunos, apenas a veiculação de conteúdos relativos à norma padrão da língua portuguesa 

ou à adesão do discurso capitalista. Este, como mencionado, transfere as 

responsabilidades ambientais do Estado para os indivíduos, a partir da circulação de 

discursos que tendem a culpabilizá-los pelo atual desastre ambiental. Tendo em vista a 

naturalização desse discurso, do sentido, o LD passa a ser uma ferramenta 

imprescindível para a sua circulação. Dessa forma, ajuda a fixar os sentidos prontos / 

cristalizados acerca do meio ambiente, o qual visa à culpabilidade do homem, 

apagando, assim, as múltiplas vozes e sentidos que nele se encontram.  

Esperamos que as análises e discussões presentes neste estudo contribuam para 

uma reflexão acerca dos instrumentos pedagógicos utilizados para o ensino de língua 

materna. Igualmente, esperamos que este trabalho traga à tona a necessidade da 

elaboração de materiais didáticos que orientem para a formação de sujeitos críticos, por 

meio de atividades didáticas propiciadoras de produção de novos efeitos de sentido, 

destoantes da ideologia vigente.  
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