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Resumo 

 

 

O objetivo principal desse estudo é analisar como se constitui discursivamente a identidade 

dos candidatos à reitoria e os sentidos potencialmente ideológicos presentes nessa prática 

que possam contribuir para sustentar relações de poder. Para tanto, utilizamos a linha teórica 

de Fairclough da Análise Crítica do Discurso (ACD) que tem como teoria de base a influente 

Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) com os autores James Martin, Peter White e Michael 

Alexander Kirkwood Halliday. Nosso corpus é composto pela transcrição do debate ocorrido, 

no Campus Boa Vista Centro, no período da tarde, entre os candidatos ao cargo de reitor do 

IFRR na campanha de 2016. Para a análise utilizamos as categorias: Intertextualidade 

(significado Acional); Interdiscursividade (significado Representacional); Modalidade e 

Avaliatividade (significado Identificacional). Outro ponto importante é a referência à 

contribuição da Teoria Crítica para a compreensão da ACD, assim como o conceito de 

ideologia. Trabalhamos, nessa pesquisa, com o conceito de John Thompson. Para discutir o 

conceito de identidade, nossa categoria social, utilizamos os autores Manuel Castells, Suart 

Hall, Kathryn Woodward e Tomaz Tadeu da Silva. Os resultados de nossa pesquisa revelaram 

que o candidato Z identificou-se como fundador (guardião da história local); o candidato X 

como parte e rejeição do poder; o candidato Y como excluído das relações de poder. Nesse 

sentido, nossa pesquisa, identificou três formas diferentes de serem compreendidas as 

relações de poder exercitadas no Instituto Federal de Roraima e revelou o IFRR inserido em 

uma estrutura maior de poder, o Estado de Roraima. Os sentidos ideológicos nos apontaram 

a Identidade legitimadora, proposta por Castells (2018) que padroniza, não diferencia e impõe 

uma identidade. 

 

Palavras-chave: Gestão universitária, Análise de Discurso Crítica, identidade 
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Abstract 

 

 

The main objective of this study is to analyze how discursively constitutes the identity of 

candidates to the rectory and the potentially ideological meanings present in this practice that 

can contribute to sustain power relations. For this purpose, we used Fairclough's theoretical 

line of critical discourse analysis (ACD), which has as its basic theory the influential Systemic 

functional Linguistics (LSF) with the authors James Martin, Peter White and Michael Alexander 

Kirkwood Halliday. Our corpus is composed by the transcription of the debate that occurred at 

the Campus Boa Vista Centro, in the afternoon, among the candidates for the position of rector 

of IFRR in the campaign of 2016. For the analysis we used the following categories: 

intertextuality (ational meaning); Interdiscursivity (representational meaning); Modality and 

evaluativity (identificational meaning). Another important point is the reference to the 

contribution of the critical theory to the understanding of the ACD, as well as the concept of 

ideology. We work, in this research, with the concept of John Thompson. To discuss the 

concept of identity, our social category, we use the authors Manuel Castells, Suart Hall, 

Kathryn Woodward and Tomaz Tadeu da Silva. The results of our research revealed that 

candidate Z identified himself as founder (guardian of Local history); Candidate X as part and 

rejection of power; Candidate Y as excluded from power relations. In this sense, our research 

identified three different ways of comprehended the power relations exercised at the Federal 

Institute of Roraima and revealed the IFRR inserted in a larger structure of power, the state of 

Roraima. The ideological senses pointed to the legitimizing identity, proposed by Castells 

(2018) that standardizes, does not differentiate and imposes an identity. 

 

Keywords: University Management, Critical Discourse Analysis, identity 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os reitores das Instituições públicas universitárias são os responsáveis pela administração da 

universidade. Adotam práticas gerenciais, tomam decisões e praticam ações que viabilizam o 

alcance dos objetivos organizacionais. 

 

Atualmente, cobra-se mais eficiência e qualidade das Instituições de Ensino. Além de 

ofertarem ensino de qualidade, elas devem desenvolver pesquisa básica, aplicada e 

tecnológica, em busca de conhecimentos científicos que deem respostas aos desafios e 

problemas sociais, econômicos, políticos e culturais, de forma concreta e regionalizada.  

 

Os Institutos Federais surgem como autarquias de regime especial de base educacional 

humanístico-técnico-científica, encontrando na territorialidade e no modelo pedagógico 

elementos singulares para sua definição identitária. O Instituto Federal de Roraima (IFRR), 

atualmente, possui estrutura multicampi, composta pelas unidades: Reitoria, Amajari, Boa 

Vista, Novo Paraíso, Zona Oeste e Bonfim, o último em fase de implantação. O Instituto 

Federal de Roraima é grande responsável pela formação no Estado de Roraima e da região 

Norte do Brasil. Uma região em pleno desenvolvimento.  

 

O IFRR é dirigido por um Reitor, nomeado por ato do Presidente da República e empossado 

pelo ministro da Educação, na forma da legislação vigente, para um mandato de 04 (quatro) 

anos, contados da data da posse, permitida uma recondução. O ato de nomeação a que se 

refere o caput levará em consideração a indicação feita pela comunidade escolar, mediante 

processo de consulta à comunidade acadêmica. 

 

O discurso de gestores universitários em campanha, como também a construção de 

identidade desses sujeitos não constituiu ainda alvo de investigação ou de trabalhos 

acadêmicos. Realizamos uma revisão sistemática da literatura na base de dados eletrônica 

da Plataforma Sucupira. Após a análise, apenas uma pesquisa preencheu os critérios de 

inclusão e exclusão adotados: MENDES, Humberto César Clemente. Quem dá as cartas? 

Discursividade e retórica nas cartas de campanha eleitoral à Reitoria da UFMG em 2005. 

Mestrado em Estudos Linguísticos: Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 

Assim, embora estudos sobre a gestão universitária sejam comuns, existe uma carência de 

literatura nacional relacionada ao processo de professores se tornarem gestores em 

Universidades. 
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Tendo em vista a grande função da Instituição Educacional para o crescimento e 

desenvolvimento da região, nossa preocupação se deu em pensar: quem é o indivíduo que 

está à frente desse desenvolvimento? Quem é o indivíduo que é responsável pela formação 

da população de um Estado tão novo? E, se o processo de escolha do reitor se dá por eleição, 

mediante debate, o que revela o discurso, isto é, o que a prática discursiva revela sobre o 

modo de ser, sobre a conduta dos gestores e da própria comunidade escolar? Em síntese, 

que papel desempenharia a linguagem nesse contexto; haveria uma relação entre linguagem, 

ação e poder? Como o discurso seria utilizado enquanto forma de estruturação do 

comportamento e da ação de um candidato à reitoria? 

 

Esses questionamentos geraram o objetivo de analisar como se constituiu discursivamente a 

identidade dos candidatos à reitoria do IFRR na campanha de 2016 e os sentidos 

potencialmente ideológicos presentes nessa prática que puderam contribuir para sustentar 

relações de poder. 

 

Por essa razão, este trabalho justifica-se, como um ponto de partida para a discussão sobre 

o processo de formação identitário de gestores, com ênfase na observação criteriosa do 

discurso dos candidatos à reitoria, nas relações que se estabelecem entre linguagem, ação e 

poder como processos indissociáveis e como atividades de interação social, assumidas como 

exercício pelos sujeitos – individual e coletivo -, encaminhando os impactos dessas relações 

para as respostas que a linguagem pode dar ao agir de um gestor e mostrar como esse agir 

se reflete em sua linguagem.  

 

Entendemos que é crucial o papel que o discurso desempenha como forma de estruturação 

do comportamento, da ação e da identidade de gestores em geral e, especificamente, da do 

gestor Universitário, no intuito de se fazer entender melhor o que é e como se forma a 

identidade de um gestor. Por meio da noção de identidade, torna-se possível investigar as 

manifestações de poder atreladas às relações sociais assimétricas que são mediadas pela 

linguagem no contexto universitário. As práticas identitárias, os processos de identificação e 

a crise de identidade estão interconectados às relações de poder que perpassam as relações 

sociais nas mais diferentes instituições que integram a esfera pública, incluindo a 

universidade. 

 

Nossa concepção de linguagem é aquela que a compreende em um determinado tempo e 

espaços discursivos, pelo estabelecimento de uma relação com o mundo e com o outro e 

também como parte do conjunto das práticas sociais de produção, reprodução e perpetuação 



17 

 

de valores simbólicos, de mudança dos indivíduos para a intervenção, a transformação do 

mundo nos moldes preconizados por Fairclough (2003), tendo em mente que a linguagem não 

é somente um reflexo da estrutura social, mas um de seus componentes intrínsecos. Falar 

não constitui apenas uma atividade representacional, mas também ato por meio do qual se 

podem transformar a ordem das coisas, as relações sociais e os indivíduos para atuar no 

mundo. Desse modo, a língua é uma atividade dialética que molda a sociedade e é moldada 

por ela. 

 

Em 2012, pudemos acompanhar, sem fazer parte do corpo da Instituição, a consulta para 

escolha do reitor. Acompanhamos apenas como moradora do Estado. Observamos que o 

auge das companhas eram os debates. Era nos debates, que alunos e professores, ouvindo 

o que os candidatos tinham a dizer, decidiam qual candidato iriam escolher. Esse fato nos 

estimulou à esta investigação. 

 

Examinamos os discursos dos três candidatos ao cargo de reitor do Instituto Federal de 

Roraima no debate ocorrido no Campus Boa Vista, no período vespertino, durante a 

campanha da consulta de 2016. A discussão da metodologia será apresentada no Capítulo 4. 

 

O mandato de Reitor é de quatro anos com vigência no quadriênio de 2016-2020. Todo o 

processo eleitoral foi conduzido pela Comissão Eleitoral Central, pelas Comissões Eleitora 

Locais e pelas Subcomissões. 

 

Podiam candidatar-se ao cargo de Reitor do IFRR os docentes pertencentes ao quadro de 

pessoal ativo permanente de qualquer campi que integram o IFRR, desde que possuíssem o 

mínimo de cinco anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e 

tecnológica e que atendessem a, pelo menos, um dos seguintes requisitos: possuir o título de 

doutor ou estar posicionado nas Classes D-IV ou D-V da Carreira do magistério do ensino 

básico técnico e tecnológico. No ato da inscrição, os candidatos apresentavam somente a 

ficha de inscrição, e cópia de documentos pessoais. 

 

Este trabalho ancora-se nos estudos desenvolvidos pela Análise Crítica do Discurso (ACD). 

O termo Critical Discourse Analysis, traduzido no Brasil tanto como Análise Crítica do 

Discurso, quanto Análise de Discurso Crítica, embora tenha sido primeiramente utilizado em 

1985 por Norman Fairclough no Journal of Pragmatics, passou a ser considerado como linha 

de pesquisa somente após a publicação da revista Discourse and Society, por Van Dijk, em 

1990 (MAGALHÃES, 2005). 
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A ACD é um campo disciplinar reconhecido pelo trabalho sistemático de diversos estudiosos: 

Fairclough, numa série de obras (1989,1992,1995, 2000, 2003, 2010); Wodak 1996; Van Dijk 

(1985, 1986, 1998). Enquanto Van Dijk partiu de uma abordagem cognitiva para explicar os 

mecanismos de processamento do discurso, Fairclough, além de estabelecer a base sócio-

teórica da ACD, investigou os discursos da mídia de massa, como um espaço de manutenção 

de poder.  

 

No Brasil, de acordo com Magalhães (2005), duas vertentes de análise são bastante 

mobilizadas: a Análise Crítica do Discurso proposta por Fairclough e a Análise Cognitiva (ou 

Sociocognitiva) do Discurso engendrada por Van Dijk. 

 

Utilizamos a linha teórica de Fairclough que tem como teoria de base a influente Linguística 

Sistêmico-Funcional (LSF) com os autores James Martin, Peter White e Michael Alexander 

Kirkwood Halliday. 

 

Segundo Wodak (2004), a ACD tenta evitar estabelecer uma relação simplista de 

determinação entre os textos e o social. Levando em conta as premissas de que o discurso é 

estruturado pela dominação, que cada discurso é historicamente produzido e interpretado, 

isto é, está situado no tempo e no espaço; e que as estruturas de dominação são legitimadas 

pelas ideologias dos grupos que detém o poder, a abordagem complexa defendida pelos 

proponentes da ACD possibilita a análise das pressões verticalizadas, e das possibilidades 

de resistência às relações desiguais de poder, que figuram como convenções sociais. A partir 

dessa perspectiva, os efeitos da ideologia e do poder na produção de significados são 

mascarados, e assumem formas estáveis e naturais: eles são tomados como dados. A 

resistência é vista, então, como a quebra de convenções, de práticas discursivas estáveis, 

através de atos de criatividade. 

 

As críticas que costumam se feitas à ACD cobrem várias dimensões: a abordagem 

hermenêutica à análise do texto; o amplo contexto utilizado para interpretar os textos; a 

fundamentação teórica, com frequência muito extensa, que nem sempre se adapta aos dados; 

e, principalmente, a posição política explícita assumida pelos pesquisadores (WODAK, 2004). 

 

Outro ponto importante é a referência à contribuição da Teoria Crítica para a compreensão da 

ACD, assim como o conceito de ideologia. Trabalhamos, nesta pesquisa, com o conceito de 

John Thompson. Thompson (2011) discute os conceitos de ideologia e cultura, e as relações 

entre esses conceitos e certos aspectos da comunicação de massa. Para o autor, a ideologia 

refere-se às formas e processos sociais dentro das quais, e através das quais, formas 
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simbólicas circulam no mundo social. Para a ACD, a ideologia é vista como um importante 

aspecto da criação e manutenção de relações desiguais de poder. Com isso, em 

conformidade com seus predecessores na Teoria Crítica, a ACD enfatiza a necessidade de 

um trabalho interdisciplinar de forma a alcançar uma compreensão mais completa de como a 

linguagem funciona, por exemplo, na constituição e transmissão do conhecimento, na 

organização das instituições sociais, e no exercício do poder. A ACD volta-se não só para a 

noção das lutas pelo poder e pelo controle, mas também para a intertextualidade e a 

recontextualização de discursos que competem entre si. 

 

O poder envolve relações de diferença, particularmente os efeitos dessas diferenças nas 

estruturas sociais. O conceito da diferença se apresenta como um parâmetro importante na 

definição da identidade, pois é nas relações sociais que os indivíduos ou grupos se afirmam, 

se identificam e são identificados, essa identificação faz alusão à sua prática social particular, 

dentro da qual o indivíduo se posiciona ou é posicionado. Para discutir o conceito de 

identidade, nossa categoria social, utilizamos os autores Manuel Castells, Suart Hall, Kathryn 

Woodward e Tomaz Tadeu da Silva. 

 

O trabalho está dividido em cinco capítulos. No capítulo primeiro, com o objetivo de elucidar 

o contexto discursivo macro e micro, são apresentados os aspectos históricos do Estados de 

Roraima, da Educação Tecnológica no Brasil e do Instituto Federal de Roraima. 

 

 No segundo capítulo abordamos os pressupostos teóricos que norteiam este estudo. 

Discorremos sobre a Teoria Social do Discurso, a discussão sobre os significados acional, 

representacional e identificacional, além das categorias de análise textual correspondentes a 

cada um. 

 

No terceiro capítulo apresentamos os conceitos de identidade e ideologia. Aprofundamos os 

estudos dessas questões para fornecer uma visão social mais ampliada do funcionamento e 

da interdependência entre estruturas, conjunturas, práticas e relações sociais. 

 

No quarto capítulo, discutimos os procedimentos metodológicos, desde o desenho da 

pesquisa até a metodologia de análise, passando pela descrição dos métodos de coleta de 

dados e dos dados. E o capítulo quinto dedicou-se à análise propriamente dita. 
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO: ESTADO DE RORAIMA E SEU 

INSTITUTO FEDERAL 

 

 

O contexto assume um papel essencial para compreendermos os diferentes usos da língua, 

nas mais diversas manifestações. A linha teórica da Análise Crítica do Discurso (ACD) que 

utilizamos procura desvelar a relação entre linguagem e sociedade. Essa vertente tem a 

Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) como teoria de base. Portanto, a noção de contexto 

adotada por Fairclough é de origem sistêmico-funcional: ele entende que os níveis 

constitutivos da linguagem (semântico, lexicogramatical e fonológico/grafológico) são 

dependentes de um contexto mais imediato, o de situação, bem como de um contexto de 

cultura. Todavia, o conceito de contexto na LSF precisa ser melhor desenvolvido. Meurer 

(2004) dedicou bastante esforço para atualizar os postulados sobre o assunto, tendo proposto 

o uso do termo intercontextualidade, em analogia à intertextualidade e interdiscursividade. A 

intercontextualidade é a condição em que dois ou mais contextos se interligam e 

interpenetram em uma determinada prática social. Nesse caso, um contexto é levado para 

outro contexto e ocorre o compartilhamento de características de ambos, muitas vezes com o 

predomínio de um sobre o outro. Concordamos com a visão de Moita Lopes (2003), de que a 

noção de intercontextualidade pode ser aplicada ao estudo da interação entre o global e o 

local na construção das identidades sociais. 

 

Dessa maneira, o primeiro passo, para a realização da pesquisa crítica que se pretende aqui, 

consiste no acesso ao contexto discursivo, e aqui se trata da caracterização do percurso 

histórico do discurso. 

 

Em Roraima, historiar é uma atividade para poucos e por isso mesmo é ainda muito incipiente. 

Algumas importantes iniciativas de registro do passado, com vistas a compreendê-lo e 

perpetuá-lo por meio da “História de Roraima”, foram feitas a partir dos anos de 1970. São, 

em geral, trabalhos de cunho memorialista, produzidos por pessoas que nasceram e/ou 

viveram em Roraima, e que, abordando os mais diversos temas, pretenderam inserir seus 

trabalhos na seara da História. 

 

Exercendo as mais diversas funções públicas, os autores dessas obras estiveram, sem 

exceção, ligados ao processo de organização do Estado Nacional. Seus relatos podem ser 

tomados, consequentemente, como representativos do pensamento de uma elite roraimense 

em formação e trazem importante testemunho do ideal de organização política e social 

preconizado por esse grupo específico. Em geral, esses livros abarcam conhecimentos de 
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diversas áreas, mas possuem uma importante preocupação em garantir a abordagem do 

passado roraimense. Para essa parte de suas composições, os autores se baseiam em 

memórias pessoais e acervos particulares, que normalmente pertencem às famílias mais 

antigas de Roraima. Esses acervos são compostos por materiais e documentos como cartas, 

memorandos e fotografias, muitos amealhados pelos próprios autores durante o serviço 

público ou em razão de sua proximidade com o poder. 

 

Roraima, apesar de seus trinta anos de existência como estado da Federação, não possui um 

arquivo público. Por causa disso, o trabalho de pesquisa histórica sobre Roraima costuma ser 

bastante difícil para quem não tem acesso a acervos privados, como aqueles a que me referi 

anteriormente, situação que se manteve mesmo com o aparecimento da Universidade Federal 

e mais especificamente do curso de Licenciatura em História, na década final do século XX. 

Tornando ainda mais complicada a lide dos interessados em investigar a história local, não 

há catálogo do conjunto de documentos disponíveis e dispersos pelo Museu Integrado de 

Roraima, na Casa de Cultura Madre Leotávia e na Biblioteca Pública do Palácio da Cultura, 

responsáveis por acervos situados na cidade de Boa Vista e subordinados à Divisão do 

Patrimônio Histórico do Departamento de Cultura do Governo do Estado de Roraima. 

 

Com essa descrição, cremos ser possível transmitir o que significa a empreitada de escrever 

sobre a história de Roraima. Há um grupo de pesquisadores ligados à Universidade Federal 

que vem burlando essas dificuldades e produzindo trabalhos relevantes sobre o passado 

roraimense. 

 

Do mesmo modo, como observa Rosa (2017), o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Roraima é renomada Instituição de Ensino Público Federal do Estado, tendo 

uma relação direta com a sociedade, o que torna um importante pilar na implantação do 

acesso à informação e aos bens patrimoniais documentais. A pesquisadora, em trabalho 

sobre acesso aos documentos no IFRR, constatou que a Reitoria dispõe somente de arquivo 

com documentos administrativos, mais voltados às atividades meio do IFRR. 

 

No mesmo sentido, Botelho (2009, p.14), em sua dissertação – Escola Técnica Federal de 

Roraima: retrospectiva da trajetória de desenvolvimento através da memória – objetivou 

“reconstruir” a história e a memória da Escola Técnica de Roraima, considerando não haver 

um registro formal sobre os processos de implantação e de desenvolvimento dessa instituição. 

Utilizando o procedimento da História Oral, a pesquisadora utilizou entrevistas como fonte de 

compreensão do passado, executando, desse modo, um trabalho memorialista. 
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Dadas às dificuldades apresentadas ao acesso de documentos sobre a história da Instituição, 

utilizamos as informações disponíveis na página do IFRR, como Plano de Desenvolvimento 

Institucional, Regimento Interno e a pesquisa memorialista da professora Sandra Mara de 

Paula Dias Botelho, intitulada Escola Técnica Federal de Roraima: retrospectiva da trajetória 

de desenvolvimento através da memória, apresentada no programa de pós-graduação em 

Educação, da Universidade Federal do Amazonas, em 2009. 

 

Discorremos aqui sobre o Estado de Roraima, com base em dois trabalhos produzidos por 

docentes da UFRR em programas de pós-graduação fora do Estado (a tese de Raimundo 

Nonato Gomes dos Santos, intitulada Entre cultura política, memórias e política de identidade: 

sujeitos históricos em ação – Boa Vista – Roraima (1970-1980), defendida na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 2015; e a dissertação de Elisangela 

Martins, intitulada Memória do Regime Militar em Roraima defendida na Universidade Federal 

do Amazonas em 2010, obras do memorialista local Freitas (1997, 1993), demais 

pesquisadores da UFRR e UERR Cirino (2008), Rodrigues (1996), Santilli (2001), Santos 

(2013) e Vieira (2007). 

 

Concordamos com Candau (2011) quando afirma que a memória, ao mesmo tempo em que 

nos modela, é por nós modelada, o que resume a dialética da memória e da identidade que 

se conjugam, se nutrem mutuamente, se apoiam entre si para produzir uma trajetória de vida, 

uma história, um mito, uma narrativa, na construção de identidades coletivas. 

 

1.1 Roraima 

 

Esta seção foi organizada em quatro subseções. Na primeira apresentamos a constituição 

dos primeiros coronéis, como também o surgimento da cultura política e ideológica no Estado; 

na segunda narramos o momento em que a pequena vila, pertencendo ao Estado do 

Amazonas, foi transformada em Território federal do Rio Branco, apresentamos como o 

representante do poder central foi recebido no local e elucidamos o que o governo militar 

representou para o desenvolvimento e para a população de Roraima e, por fim, na terceira 

subseção, expomos os acontecimentos ocorridos no cenário político com a transformação do 

território federal em um novo Estado da federação.  

 

1.1.1 Raízes do clientelismo 
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A clássica obra de Leal (1997) traz uma análise histórica, sociológica e política mostrando que 

o ‘coronelismo’ é, sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, 

progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente 

dos senhores de terras.  Para Leal (1997), o que se observa de imediato ao buscar conhecer 

a vida política no interior é o fenômeno do coronelismo, ressaltando que não se trata de um 

fenômeno simples, mas atende a uma complexa rede de laços políticos que envolvem os 

“chefes” da política municipal com a grande maioria da população pauperizada e intermediária 

na relação de poder local. Nesse sentido, os aspectos ligados ao fenômeno do coronelismo 

analisado na obra de Leal (1997), são importantes no estudo das práticas de clientela da 

política atual. Leal (1997) apontou o coronelismo como resultante de uma tríplice condição: 

superposição do sistema representativo sobre uma realidade social, e econômica inadequada, 

a dependência estrutural do município aos estados e à União, e o isolamento e a baixa 

comunicação do sistema local com o resto do país.  

 

Na região do Rio Branco o final do século XIX e as primeiras cinco décadas do século XX, a 

economia estava baseada na criação de gado, desenvolvendo uma sociedade de grandes 

fazendas, mesmo os que se enveredavam na extração de minério. De acordo com Oliveira 

(1991), objetivavam tornarem-se fazendeiros que era o que estabelecia o status quo.  Com 

isso, a montagem da sociedade riobranquense se configurou propiciando a formação do 

clientelismo, sobretudo com a criação do Território Federal do Rio Branco, sendo essa prática, 

intrinsecamente, ligada à instituição do aparelho governante burocrático. 

 

Vieira (2007) percebeu que a estratégia de se estabelecer na região do Rio Branco uma 

sociedade pecuarista, se deu na medida em que grande parte desses pecuaristas apossou-

se das antigas fazendas nacionais e acabaram ditando as regras sociais, econômicas, 

políticas e religiosas nas primeiras décadas, tanto da criação do Município de Boa Vista do 

Rio Branco, ao período da criação do antigo Território Federal do Rio Branco.  

 

Cirino (2008) analisa o processo de expansão da pecuária e os conflitos decorrentes desta 

disputa dos grupos oligárquicos que lutavam pelo domínio da região. Neste aspecto, relata o 

autor que esses conflitos se configuraram no estabelecimento de uma estrutura social do tipo 

coronelista.  

 

A esse respeito, Santos (2015), analisando a obra do memorialista de Antonio Ferreira de 

Souza, publicada em 1979, acredita que tal obra desenha o objeto, trabalha seu corpo físico, 

mostrando suas características, ressaltando a sua dimensão em quilômetros, seu tamanho 

em comparação com outros estados da federação brasileira, sua posição geográfica, sua 
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divisão administrativa e política, sua denominação, seus limites, sua economia, sua fauna e a 

flora. Essas temáticas, segundo o pesquisador, tornavam visível o objeto, Roraima, sujeito 

descrito que dava sentido à história narrada pelo memorialista. Dado o sujeito, a partir daí o 

memorialista, segundo Santos (2015), inicia a construção de uma memória da pecuária como 

mito fundante dessa região, ressaltando as características biológicas, descritas como uma 

terra, que sem preparo algum, era própria para a criação de gado bovino, caprino e ovino. 

 

Em três pontos, foi fixada a origem das memórias que passaram a contribuir para a construção 

da identidade local: o lugar (os campos dos lavrados roraimenses); o acontecimento (a 

introdução do gado bovino na região do rio Branco); personagens (primeiros fazendeiros, que 

foram apresentados como coronel, doutor ou general). 

 

Pensando os processos que têm por objetivo formar identidades, mais especificamente no 

que diz respeito à memória nacional, Silva (2014) destaca os essencialismos culturais, 

apontando, entre outros, o apelo aos mitos fundantes, argumentando que é necessário criar 

laços imaginários que permitam ligar pessoas que, sem elas, seriam simplesmente indivíduos 

isolados, sem nenhum sentimento de terem qualquer coisa em comum. 

 

Analisando a obra de outro memorialista, Dorval Magalhães, publicada em 1986, Santos 

(2015), observa tópicos que ressaltam o espaço físico, cenário de ações colonizadoras (“A 

notável pradaria de Roraima, a perder-se de vista, ditou, sem dúvida, a vocação pecuária 

regional...”); os agentes colonizadores (“as primeiras famílias”, “pioneiros na região”, “árvore 

genealógica de Inácio Lopes Magalhães...”); e o motivo da posição de destaque de tais 

sujeitos (“a criação da primeira fazenda particular..”). Nessa perspectiva, a cidade já nascia 

particularizada, em um contexto revelado por memórias mesclando indivíduos, famílias e 

cidade e um mesmo conjunto determinado pela pecuária, apresentando laços imaginários 

entre pessoas e sugerindo que tinham algo em comum, conforme Silva (2014). 

 

O exame da historiografia memorialista em Roraima, denuncia, para Martins (2010), a sua 

intencionalidade em produzir certa identidade para Roraima, sendo identificada como um 

instrumento de luta de determinado grupo social para divulgar e estabelecer uma percepção 

específica de como deve ser essa composição identitária. 

 

Marcadamente, observa-se que os primeiros habitantes desta região do Município de Boa 

Vista do Rio Branco, ou seja, os fazendeiros, vão ditar as diretrizes da política local. 
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Tanto que, na década de 1970, as fazendas passavam por mudanças e estavam em declínio. 

Com a chegada de grande quantidade de garimpeiros no Estado, os guardiões das memórias 

de Roraima ficaram temerosos de que as mudanças no quadro social local estremecessem a 

coerência, a legitimidade e a supremacia da identidade construída. As famílias de “pioneiros” 

reclamaram que, deveria ser erguido um monumento que atingisse os diferentes valores, ou 

seja, contemplar o fazendeiro, o indígena e o garimpeiro. Segundo Santos (2015), na partilha 

feita pelos fazendeiros entrava também o índio, não só por ter sido o primeiro habitante da 

região, mas pelo fato de ter recebido pacificamente o colono branco. Quanto ao garimpeiro, 

os fazendeiros relatavam que se tratava de um eterno nômade e sonhador. 

 

Durante a década de 1970, os povos indígenas começam a se organizar politicamente e 

trabalharam às suas memórias na produção de uma identidade própria. Buscando construir 

uma identidade forte, capaz de lhes garantir a sobrevivência. Como afirma Santos (2015), se 

os “pioneiros” se colocavam como herdeiros do espaço físico da região do rio Branco, se 

considerando continuadores do projeto de colonização portuguesa, por sua vez, as memórias 

indígenas trabalhavam a própria formação do espaço físico, ou seja, os próprios campos 

naturais de Roraima. 

 

Desta maneira, entendemos que, não existe uma autoimagem inerente aos “pioneiros”, mas 

uma imagem produzida que requer manutenção. Diante disso, o poder não está relacionado 

diretamente com o lugar, mas com a construção discursiva que um dado grupo social articula 

em suas práticas. 

 

1.1.2 Território Federal do Rio Branco e governo militar 

 

Em julho de 1944 desembarcava em Boa Vista o capitão Ene Garcez com sua equipe para 

implantar e governar o Território Federal do Rio Branco. Na ocasião, instalou-se na Prelazia, 

prédio que dividiu com os padres, em perfeita sintonia com o bispo, autoridade máxima da 

Igreja Católica local. Entretanto, para que isso ocorresse, houve a interferência dos “coronéis” 

Adolfo Brasil e Homero Cruz, com os quais Ene Garcez fez amizade, tendo como seu auxiliar 

um genro deste último, bem como que as pessoas que recrutava para o quadro administrativo 

tinham indicação desses coronéis. 

 

As lideranças políticas já existentes permaneciam na esfera do poder e, salvo a inclusão de 

alguns indivíduos nesse grupo por parte do governo do Território e algumas alterações 

impostas pela forma de funcionar da nova instituição administrativa, o poder seguia 
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concentrado nas mãos das mesmas pessoas, uma vez que os coronéis e chefes políticos 

locais eram apenas forçados a conciliar suas autoridades com o representante da Presidência 

da República, agora presente na figura do Governador do Território. Dessa maneira, nas 

relações de poder, a implantação do Território Federal do Rio Branco pouco significou para 

as camadas populares, à exceção da expansão da máquina administrativa, que passou a 

requisitar um número maior de funcionários. 

 

As memórias de Roraima podem ser divididas em dois períodos distintos: de um lado, as 

memórias da antiga vila interiorana, dos criadores de gado bovino, vinculada ao estado do 

Amazonas e, portanto, sem função de sede de decisões políticas; e de outro, as memórias da 

cidade moderna que começava a se formar a partir da criação do Território. 

 

As grandes mudanças só se efetivaram após a implantação do regime militar, quando Roraima 

adquiriu importância geopolítica em razão da complicada situação política no Caribe e das 

reformas administrativas no Governo Federal. 

 

Em 1964, os militares assumem o governo brasileiro por meio de um golpe, após a deposição 

do presidente João Goulart, o Jango. Essa troca de comando trouxe mudanças significativas 

para o então Território Federal de Roraima, que recebeu essa nova nomenclatura em 1962, 

devido a um problema de correspondências que ocorria pela duplicidade de nomes do 

Território Federal do Rio Branco, com a capital do Acre. Com o governo militar, o Ministério 

do Interior ficou responsável pela nomeação dos Governadores dos territórios. Sendo que, no 

Território Federal de Roraima a força militar vai ser representada pela aeronáutica através de 

seus coronéis, majores e brigadeiros (FREITAS, 1997). Para Martins (2010), com a 

militarização em 1964, não houve grande alteração, em termos de autonomia política, no 

Território Federal de Roraima, além do domínio local do Governo Federal com os 

Governadores, que também eram responsáveis pela escolha dos prefeitos dos dois 

municípios, Boa Vista e Caracaraí.  

 

Segundo Santos (2004), a intervenção na Amazônia dos governos militares pode ser 

considerada de forma efetiva com a construção da rodovia Transamazônica, em 1970, pois 

foi nesse mesmo período projetada grande parte das estruturas rodoviárias, com a construção 

de outras rodovias, como a Cuiabá-Santarém e a pavimentação da Belém-Brasília. Entre 1968 

e 1974, o Estado brasileiro militarizado buscou implantar malha na Amazônia, cujas bases 

procuravam completar a apropriação física e controlar o território e a formação de redes de 

comunicações, circulações rodoviárias, de telecomunicações, urbana etc.  
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Para Martins (2010), no antigo Território o que ficou explicitado aos olhos da população foram 

as obras estruturais dando uma conotação peculiar ao regime militar, reforçado pelos 

constantes eventos de cunho populista protagonizado pelos Governadores do período militar. 

Com destaque para três destes Governadores, (Hélio da Costa Campos, Fernando Ramos 

Pereira e Ottomar de Souza Pinto), cuja escolha não está relacionada a méritos, mas por se 

tratar de um maior destaque nas esferas de influência da política local, e que marcou na 

memória coletiva da população roraimense.  

 

Os memorialistas locais davam visibilidade às ações desenvolvidas pelos governos do 

Território e, com isso, o período militar, ao contrário do que ocorreu na maioria das capitais 

brasileiras, ganhava significado marcante para a sociedade roraimense, permitindo, em boa 

medida, a incorporação das realizações desses agentes à história dos “pioneiros” na região. 

 

Para entender melhor essa intervenção, na Região Amazônica precisamos compreender 

Roraima nesse espaço de fronteira, cujas políticas se inserem numa perspectiva geopolítica, 

a abertura dessa nova fronteira engloba-se também em uma esfera mercantil, colocando a 

região como uma área com um potencial econômico cujas estruturas iniciadas a partir da 

construção das malhas viárias amalgamaram esperanças e sonhos migrantes. Dessa 

estrutura surgem áreas de colonização durante o período militar, que respondem às políticas 

desenvolvidas e os grandes projetos desenvolvimentistas como: Programa de Integração 

Nacional (PIN) e o Plano Nacional de Desenvolvimento (PNDs). No caso do Território Federal 

de Roraima os maiores incentivadores desse programa foram os Governadores Hélio da 

Costa Campos (1967-1970) e (1970-1974), e Ramos Pereira (1974-1979) sendo que esse 

segundo buscou implantar as diretrizes contidas no POLAMAZÔNIA. 

 

Os memorialistas pontuavam as melhorias na cidade de Boa Vista, capital de Roraima, 

lembravam a educação, o transporte, serviços de água, esgoto, hospitais e seguia uma lista 

de construções modernas que embelezavam a adolescente cidade, como o da Delegacia da 

Receita Federal, do Palácio da Justiça, do Banco do Brasil, da EMBRATEL, dos Hotéis, o 

Palácio da Cultura, a Catedral Cristo Redentor, o Estádio Canarinho, além de conjuntos 

residenciais de elevado padrão para civis e militares. Retirando os exageros por força de 

expressão dos memorialistas, a partir da década de 1960 as alterações na cidade ganharam 

relevo e força, com novos prédios, ruas, praças e práticas sociais tomadas enquanto fatores 

modernos, símbolos da vontade do governo central em integrar a região ao país. Vontade 

que, em nível local, se expressava e se revelava diretamente na pessoa do Governo do 
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Território, realçando, para além desse personagem, as elites política e econômica, incluindo 

os pecuaristas da região, bem como militares. 

 

O Tenente-Coronel Hélio da Costa Campo, carioca de Vila Isabel, também da Aeronáutica, 

cuja última missão foi governar o Território, foi o Governador que permaneceu no comando 

do Território por mais tempo, de 1967 a 1969 e de 1970 a 1974. Portanto, em dois períodos, 

sendo o seu segundo mandato o mais significativo do ponto de vista de êxito de sua 

governabilidade, pois lhe propiciou um maior conhecimento da realidade local e dos anseios 

e lutas dos grupos políticos locais. E neste sentido, procurou fazer seu governo com apoio 

desses grupos. Como representante da ARENA, precursor do PDS e do PFL, procurou logo 

neutralizar o MDB, hoje PMDB, tendo na pessoa do Dr. Silvio Lofego Botelho, da ARENA, o 

candidato único a Deputado no pleito de 1970. 

 

Com o término do governo de Hélio Campos, o comando do Território Federal de Roraima 

ficou sob a direção do Coronel Aviador amazonense Ramos Pereira. Segundo Freitas (1993), 

Pereira ficou conhecido no Território pela sua intransigência e sua postura firme, o que lhe 

rendeu uma grande resistência das lideranças locais, como a indisposição com a família 

Brasil, que migraram para o MDB.  No entanto podemos observar durante o governo de 

Ramos Pereira nas aparições em público nos eventos inaugurais e visitas ao interior, uma 

incansável postura populista de ir ao encontro do povo, de abraços, beijo em crianças e um 

aparato de correligionários, muitos, membros dessas lideranças das quais se refere Freitas 

(1993). 

 

Santos (2013) concorda com Freitas quando afirma, que uma característica importante de seu 

governo foi que Ramos Pereira se apresentava como um entusiasta do II PND e para isso 

procurou construir as bases para a implementação da política desenvolvimentista do governo 

militar durante o seu governo, sendo concluída a construção da BR 174, que significou uma 

vitória das perspectivas de integração do Território com o resto do Brasil, e, sobretudo serviu 

para a implantação dos projetos de colonização. Ramos Pereira defendeu em seu governo a 

construção da Hidrelétrica da cachoeira do Bem-Querer com o objetivo de resolver o problema 

energético. Sua política teve como aporte estrutural o chamado POLAMAZÔNIA, que também 

buscava fomentar o investimento no setor agropecuário do Território. 

 

O que ficou marcado com maior ênfase durante o seu governo foi, sem dúvidas o término da 

construção da BR 174, pois no campo dos que propunham linhas mestras da ordem 

integracionista, a principal bandeira militar para a Amazônia, a conclusão da estrada Manaus-

Boa Vista apresentava-se como uma grande vitória. A conclusão da rodovia 174 era esperada 
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com grande expectativa pelos moradores do Território, sobretudo corroborava para 

intensificar a ocupação através das migrações no seu itinerário. A Ligação de Manaus com a 

Vila de Boa Vista do Rio Branco já era um sonho desde o século XIX. 

 

Dentre os Governadores do período militar, o sucessor de Ramos Pereira no governo do 

Território talvez seja o mais emblemático, o que mais soube articular características 

autoritárias com o populismo, cujos resultados o figuram entre um dos Governadores mais 

lembrados deste período pela população roraimense. Brigadeiro Ottomar de Sousa Pinto, 

pernambucano de família humilde, chegou ao Território com a missão de dar continuidade às 

políticas dos PNDs, neste período já com o III PND. Sua capacidade de articulador político já 

se mostrara mesmo antes de vir assumir o cargo de Governador. 

 

Como estratégia de governabilidade Ottomar instalou uma política de diplomacia com os 

grupos de interesses locais, o que lhe conferiu a fama de “Governador da paz”, pois soube 

como ninguém arregimentar para o seu lado lideranças locais. De forma eficiente, formou sua 

secretaria com representantes das duas correntes políticas locais, deixadas por Ramos 

Pereira. De um lado, os partidários de Hélio Campos eleito pela ARENA, com os votos de 

oposição ao governo Ramos Pereira e, do outro lado, os correligionários de Júlio Martins, 

também eleito pela ARENA, e os amigos de Ramos Pereira. 

 

Portanto, tratava-se de duas correntes antagônicas, e Ottomar procurou pacificar a situação, 

procurando tê-los no seu governo. Para a Secretaria de Planejamento escolheu Getúlio Cruz, 

que representava a ala “nativa” de seu governo; ainda compunham o primeiro escalão do 

governo: Mozarildo Cavalcanti, Luiz Aimberê, Haroldo Amoras, Alcides Lima e Terezinha 

Calegari. Com isso, o início do governo Ottomar foi traduzido em diversos projetos, sobretudo 

no setor da agricultura.  

 

Uma característica mais acentuada, que diverge as duas maneiras de governar entre Ottomar 

e seu antecessor, foi o grande investimento do segundo em intensificar os projetos de 

colonização, já que Ramos Pereira não tinha nenhuma intenção de colonizar o sul do estado, 

com incentivo na migração nordestina. Foi nesse período que ocorreu um grande esforço de 

povoamento do Território, sobretudo no seu interior, possibilitando a consolidação de várias 

colônias como: Alto Alegre, Taiano, Cantá, Mucajaí e novas frentes foram abertas: no São 

João da Baliza, Três Corações, Bonfim, Novo Paraíso, São Luiz do Anauá, Confiança I, II e 

III. 
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Para Martins (2010), no caso de Roraima, um conjunto de políticas e obras públicas impactou 

de modo significativo o cotidiano de quem vivia no Território Federal, permitindo que, em vinte 

anos – entre o início da década de 1970 e o final da década de 1980 –, o total da população 

no Território Federal de Roraima passasse de 40.885 para 217.583 habitantes. A chegada de 

migrantes de todos os lugares do Brasil – e a consequente alteração do cotidiano do Território 

e da cidade de Boa Vista – trouxe à tona a questão da identidade roraimense. Nesse contexto, 

o apelo do grupo denominado de “filhos da terra” à história escrita para diferenciar-se dos 

demais habitantes é um exemplo de invenção de tradição que deve ser considerado como 

uma ação direta em busca da formação de uma identidade local. Seu estudo pode oferecer, 

portanto, pistas de como se constituíram, em Roraima, as disputas concernentes à 

configuração da memória e da identidade coletivas. 

 

Desta forma, a história vivida nestes anos da ditadura militar no antigo Território Federal de 

Roraima foi marcada pelas políticas de Integração Nacional, cujas bases estruturantes 

marcaram a realidade local, modificando, de forma significativa, as estruturas físicas, mas, 

sobretudo, fez emergir símbolos e signos de desenvolvimento. Nesta lógica, a maioria da 

população que viveu esse período carrega em sua memória um tempo de “prosperidade” 

evidenciado através das estruturas edificadas, mas também as estratégias e ações 

assistencialistas e populistas postuladas pelos Governadores que, nas suas especificidades 

governamentais, souberam forjar as bases políticas do que viria a ser o novo Estado da 

Federação. 

 

1.1.3 Criação do Estado de Roraima 

 

A década de 1980 se configurou como um momento importante para a redemocratização da 

política brasileira. As lutas sociais se espalharam pelo Brasil, o movimento pelas Diretas Já 

ganhou força, o poder dos militares já se deteriorava, tornando insustentável a permanência 

de um regime fechado e ditatorial. Era o processo de abertura política, depois de um logo e 

duro período de Ditadura. 

 

Nesse período, os Governadores dos Territórios continuam a ser indicados politicamente, 

sendo escolhidos, por voto direto, os Prefeitos das Capitais. Entretanto, a escolha em Roraima 

foi retardada por causa do agravamento da doença do Presidente Tancredo Neves.  Esse fato 

causou inquietação nas lideranças locais. Em uma sessão de cinco de março de 1985 o 

Deputado Federal pelo PFL, acusa a interferência do Governador do Amazonas Gilberto 

Mestrinho no processo de escolha. Na sessão do dia dezenove do mesmo mês o Deputado 
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Mozarildo Cavalcanti declara esperar que o processo de nomeação de Governador de 

Roraima obedeça pelo menos a critérios que levem em conta as lideranças políticas locais, 

que levem em conta os valores daquele povo, que sofra com nosso povo. 

 

Nesses apelos dos Deputados Federais reforçados pelos políticos locais, além do embate 

contra o que esses representantes denominavam de interferência de políticos forasteiros aos 

interesses locais, trazia no seu bojo perspectivas para futura criação do estado de Roraima 

como forma de garantir uma possível autonomia, cujos interesses se lograram a priori em 

duas vertentes: uma política se enquadrando a possibilidade de formação de um bloco se não 

coeso, mas que pelo menos, defendia uma garantia de enfrentamento contra a demarcação 

de terras indígenas e de interesse ambiental; e outra econômica, objetivando montar aqui 

empresas de exploração mineral e expansão agrícola, propiciada pela abertura da BR 174 

junto ao levantamento feito pelo projeto RADAM. 

 

Após uma longa espera, no ano de 1985, assume o Governo do Território Federal de Roraima 

Getúlio Alberto de Souza Cruz, representante das forças locais. Um jornal local, Jornal Folha 

de Boa Vista, anunciou no dia 28 de junho de 1985, a escolha do governador, dizendo que 

Getúlio seria uma esperança para Roraima, sendo uma vitória incontestável. 

 

De acordo com as obras memorialistas, a escolha do novo governador, se deu em consenso 

da maioria das lideranças locais, formando um forte consenso de políticos muito ligados a 

situação, no caso o PFL, e ligado ao PMDB. 

 

Observamos, claramente, como representantes ditos locais, almejavam o cargo de 

Governador do então Território Federal de Roraima sob seus domínios, superando qualquer 

diferença política em nome de um “consenso” que atendia seus anseios políticos. No entanto, 

a chamada Aliança Democrática que teve importante papel na eleição do presidente Tancredo 

Neves e José Sarney, com apoio da bancada do PFL de Roraima não foi construída a partir 

da retórica consensual que dominava o cenário de publicidade, mas já nasceu rachada no 

então território. 

 

A exoneração do Governador Getúlio Cruz em 1987, cria uma expectativa pelo nome de seu 

substituto, e as lideranças políticas locais com o apoio dos empresários esperavam que fosse 

escolhido entre eles, sendo cogitada a volta de Getúlio e o nome de Deputados como Chagas 

Duarte. No entanto, o Presidente nomeou o General Roberto Klein, mais um “forasteiro” para 

desespero dos líderes locais que não aceitaram de forma pacífica conforme matéria no jornal 

“Tribuna de Roraima”, destacada em manchete “Empresários repudiam a intervenção 
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alienígena”, pelo fato de não ter havido “[...] consultas as bases políticas e produtivas locais”. 

A elite local teve que engolir outra figura alheia a seus interesses, o General Roberto Klein. 

Para Freitas (1993) e Santos (2013), o novo governador administrou o ex-Território buscando 

não bater de frente com as forças políticas locais, e dando continuidade às obras deixadas 

por seu antecessor. 

 

A conjuntura social e política do Território foi tomada pela presença de milhares de 

garimpeiros ávidos pelo ouro que brotava fácil das terras de Roraima em regiões da área 

indígena yanomami, fazendo com que as forças políticas locais se aliassem a esse novo grupo 

de potenciais eleitores. Segundo Rodrigues (1996) em 1985, fim do regime militar, garimpeiros 

empreenderam um avanço para a região de Surucucu, extraindo primeiramente a cassiterita, 

afirmando que forças econômicas e políticas de Roraima apoiaram esse movimento liderado 

por José Altino Machado e o Deputado Federal João Fagundes. Neste cenário político é que 

foi indicado o novo Governador, Romero Jucá, ex-presidente da FUNAI. Para Santos (2013), 

Jucá veio para Roraima para beneficiar a mineradora Paranapanema, mas quando percebeu 

o movimento de garimpeiros, mudou de posição, e procurou defender em suas ações 

governamentais a exploração do ouro e a permanência das atividades garimpeiras na terra 

indígena. 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Território Federal de Roraima, foi 

transformado em estado da Federação. Sob esta nova conjuntura política, a consolidação do 

Estado de Roraima possibilita o fortalecimento dos grupos políticos, já estabelecidos e o 

surgimento de novos grupos e líderes, já que a engrenagem burocrática se alarga ampliando 

os cargos institucionais nas três esferas: Executivo, Legislativo e Judiciário. Desta forma 

corroborando com a prática da clientela que permeou e permeia a política do Estado de 

Roraima. 

 

A eleição do primeiro governador também foi polarizada entre dois principais candidatos, 

Ottomar de Souza Pinto vencedor naquele momento, teve como principal adversário o 

também ex-Governador Romero Jucá. A vitória do primeiro depois de duas derrotas para 

Prefeito da capital potencializou a sua força política no Estado de Roraima, pois Ottomar 

derrotou o candidato que na teoria era quem mais aparecia com chances de vencer o pleito, 

já que foi ele quem governou o Território Federal de Roraima durante o processo de transição 

e procurou apoiar a população nas atividades de garimpo. 

 

Segundo Santilli (2001), a vitória de Ottomar sobre Jucá foi resultado das ações realizadas no 

período em que foi Governador do Território (1979-1983), quando governou com apoio de 
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membros da força política local, promovendo uma intensa migração de nordestinos. Mais que 

isso, Ottomar não só criou sua base eleitoral através do incentivo da política migratória, como 

promoveu em sua gestão uma política assistencialista, também apoiou os pecuaristas contra 

a demarcação de áreas indígenas realizando reuniões destes em repartições públicas, e 

participando de reuniões que a FUNAI promovia com as comunidades indígenas. 

 

Como Governador agora eleito pelo voto direto Ottomar Pinto deu continuidade às principais 

características que o fez ser conhecido durante o período militar, tendo como base de seu 

governo as políticas de cunho assistencialistas, procurando alargar sua influência com a 

criação de novos municípios em 1994 e fazendo enfrentamento contra a demarcação e 

homologação das Terras Indígenas em Roraima (compromisso que fazia parte de sua política 

nas três vezes em que foi Governador). Objetivando dar continuidade aos seus projetos, em 

1994 inicia as negociações para a escolha de seu sucessor nas eleições daquele ano. O nome 

do escolhido para seu sucessor representava o seu poder dentro do grupo contrariando seus 

pares, pois esperava-se que o escolhido fosse o então vice-governador Airton Cascavel. 

Ottomar indicou o nome do engenheiro Neudo Campos, que saiu do pleito vitorioso e foi 

reeleito em 1998. 

 

Desde a redemocratização e o início da década de 1990, as eleições para governador têm 

perpetuado o legado das alianças políticas, desenvolvidas ao redor da própria imagem política 

de Ottomar Pinto, desde a sua eleição como primeiro governador do recém-criado estado de 

Roraima, até as eleições atuais. 

 

As diferentes siglas partidárias fazem duas polarizações, vertente crítica ao legado de 

Ottomar, liderada por Romero Jucá; vertente que representa a posição de herdeiros de 

Ottomar, liderada pela família Campos. 

 

1.2 IFRR 

 

O discurso dos candidatos à reitoria do Instituto Federal de Roraima para o mandato de 2016-

2020 constitui preocupação central de nossa investigação. Para falar sobre ele, é importante, 

antes, apresentar o Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia de Roraima, bem 

como a história da Educação profissional no Brasil, tendo em vista as peculiaridades deste 

tipo de Educação. Nesta seção, abordaremos a história da Educação profissional no Brasil, a 

criação dos Institutos Federais no Brasil, Histórico da implantação e desenvolvimento do 

Instituto Federal de Roraima.  
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A primeira subseção desenhou o cenário em que se desenvolveu a Educação profissional no 

Brasil. A segunda subseção contemplou desde a criação das primeiras Escolas Técnicas 

Federais, passando pela transformação em Centros Federais de Educação Tecnológica, até 

os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia. A terceira subseção apresentou o 

início das atividades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, seus 

gestores ao longo da história, seus campi e cursos  

 

1.2.1 Educação Profissional e Tecnológica no Brasil 

 

A justificativa do Estado Brasileiro, em 23 de setembro de 1909, através do Decreto no.7566, 

assinado pelo presidente Nilo Peçanha para a criação de um conjunto de 19 Escolas de 

Aprendizes Artífices, mencionava a necessidade de prover os “desfavorecidos da fortuna com 

o indispensável preparo técnico e intelectual”, bem como levá-los a “adquirir hábitos de 

trabalho profícuo”. (BRASIL: Decreto no. 7566/09) 

 

No Brasil os primeiros artífices foram os índios e os escravos, pois para a exploração da coroa 

portuguesa na Colônia era necessário o auxílio da mão de obra para erguer as construções 

que abrigariam os exploradores e para o extrativismo. Gonçalves (2013), considera que pelo 

direcionamento do trabalho manual se voltar para essa população naquela época, o povo 

habituou-se a relacionar a formação laboral como destinada somente a sujeitos das mais 

baixas categorias sociais. 

 

Seguindo as tendências das mudanças na economia, em 1942, as Escolas de Aprendizes 

Artífices são transformadas em Escolas Industriais e Técnicas e, dessa forma, passam a 

oferecer formação profissional em nível equivalente ao do secundário. A partir de então, inicia-

se, formalmente, o processo de vinculação do ensino industrial à estrutura do ensino do país 

como um todo, uma vez que os alunos formados nos cursos técnicos ficam autorizados a 

ingressar no ensino superior em área equivalente à da sua formação. O ano de 1942 é 

também marcado pela criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), outro 

espaço de qualificação para o trabalho vinculado aos interesses do capital industrial. 

 

No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), a indústria automobilística surge como o 

grande ícone da consolidação da indústria nacional. O Plano de Metas desse Governo prevê 

investimentos maciços nas áreas de infraestrutura e, pela primeira vez, contempla-se o setor 

de educação com 3,4% do total de investimentos previstos, pois o objetivo era a formação de 
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profissionais orientados para as metas de desenvolvimento do país. Consequência desses 

novos tempos, em 1959, as Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em autarquias 

e passam a ser denominadas Escolas Técnicas Federais. Cunha (2005) afirma que ganham, 

então, autonomia didática e de gestão, intensificam a formação de técnicos e melhoram as 

qualidades dos cursos. 

 

Essas escolas continuaram, ao longo de todo o período dos governos militares, 

desempenhando um importante papel na formação de técnicos a ponto de se tornarem forte 

referência nacional no âmbito da educação profissional. 

 

1.2.2 Criação dos Institutos Federais 

 

Em 1978, três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) foram 

transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica. Essa mudança conferiu 

àquelas instituições mais uma atribuição: formar engenheiros de operação e tecnólogos, 

processo esse que se estendeu, mais tarde, às outras instituições da rede. 

 

Em 1997, o Decreto no. 2208, propiciou a separação da educação técnica do ensino médio, 

com a extinção dos cursos técnicos integrados, a priorização dos cursos superiores de 

tecnologia, a “cefetização” das Escolas Técnicas e a criação da Universidade Tecnológica do 

Paraná. (Pacheco, 2009) 

 

Como destacou Manfredi (2002), a reforma da Educação Profissional de 1997 legitimou um 

dos projetos que estavam em discussão na sociedade civil naquele momento. 

 

Os CEFETs (Centros Federais de Educação Tecnológica) ofertavam Cursos de Graduação e 

Pós-graduação, visando a formação de engenheiros industriais, tecnólogos e professores 

para o Ensino de 2º. Grau, além dos tradicionais Cursos Técnicos. 

 

Segundo Pacheco (2008), as prioridades de atuação da Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica (Setec) destacavam ser imperativo observar a relação entre escolarização e 

profissionalização, dada a existência no país de cerca de 60 milhões de pessoas, com 18 

anos ou mais, que não conseguiram concluir a educação básica, fortalecer o caráter público 

da educação profissional e desenvolver uma estreita articulação desta com as políticas de 

desenvolvimento nacional, regional e local.  
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Em 1999, foi retomado o processo de transformação das Escolas Técnicas Federais em 

Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). 

 

O conjunto das ações da Setec, pautou-se, dessa forma, pela indissociabilidade entre 

formação geral e profissional, na perspectiva da educação integral, e manteve uma vinculação 

orgânica com os arranjos produtivos, sociais e culturais das diferentes regiões brasileiras, 

visando à inclusão de milhares de mulheres e homens deixados à margem da sociedade 

brasileira, seja no que tange à escolaridade, seja na perspectiva de sua inserção no mundo 

do trabalho.  

 

A operacionalização dessa nova visão estratégica exigiu que a Educação Profissional e 

Tecnológica fosse fortalecida em todos os níveis e formas, objetivando alcançar, de modo 

isonômico, os diversos segmentos sociais, sobretudo aqueles historicamente situados à 

margem das ofertas educativas. Esse fortalecimento, como enfatizou Pacheco (2010), 

passava pela democratização da oferta da Educação Profissional Tecnológica (EPT), pela 

adoção de políticas diferenciadas no sentido de assegurar o acesso e permanência e pela 

manutenção da qualidade do ensino ofertado.  

 

Derrubar as barreiras entre o ensino técnico e o científico, articulando trabalho, ciência e 

cultura na perspectiva da emancipação humana, é um dos objetivos basilares dos Institutos 

Federais, de acordo com Pacheco (2010). 

 

Desta forma, os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET´S), as escolas 

agrotécnicas federais e as escolas técnicas vinculadas às universidades que aceitaram, 

desapareceram enquanto tal para se transformarem nos campi dos Institutos Federais 

espalhados por todo o país. 

 

Os Institutos Federais surgem num contexto onde ocorreram dezenas de ações de 

fortalecimento dessa modalidade da Educação, visíveis no aumento do número de unidades 

por todo o país (expansão que obedece fundamentalmente a critérios técnicos e não a critérios 

político-eleitorais), na consequente ampliação das vagas, passando a beneficiar populações 

nunca contempladas pela educação profissional, na contratação, por meio de concursos 

públicos, de servidores em todos os níveis e nas medidas que visaram à melhoria salarial e 

aperfeiçoamento do Plano de Carreira dos mesmos, dentre outras.  

 

Os Institutos Federais como diz o texto da Lei nº 11.892, de 30/12/08, no seu Artigo nº 2º, 

“são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, 
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especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades 

de ensino”. Apresentam nas particularidades da formação profissional ofertada, bem como na 

peculiaridade de suas práticas científico tecnológicas e na inserção territorial, os principais 

aspectos definidores de sua existência, traços que os aproximam e, ao mesmo tempo, os 

distanciam das universidades clássicas.  

 

Quanto ao desenho curricular, os Institutos ofertam educação básica, notadamente em cursos 

de ensino médio integrado à educação profissional técnica de nível médio, ensino técnico em 

geral, cursos superiores de tecnologia, licenciatura e bacharelado em áreas em que a Ciência 

e a Tecnologia são determinantes, como é o caso das engenharias, “sem deixar de assegurar 

a formação inicial e continuada do trabalhador e dos futuros trabalhadores” (BRASIL, 

SETEC/MEC: 2008, p. 27), buscando verticalizar o ensino na oferta dos vários níveis da 

educação profissional e tecnológica, de modo a assegurar possibilidades diversas de 

escolarização e abrir caminho para a instituição de itinerários de formação. Ainda, de acordo 

com o documento citado, o amplo e simultâneo diálogo dos profissionais dessas instituições 

desde a Educação Básica à Pós-graduação, trazendo a formação profissional como 

paradigma nuclear torna possível este desenho curricular. 

 

Importante desafio posto para os Institutos, em consequência da estreita vinculação da 

trajetória da educação profissional no país com as demandas do mundo produtivo, diz respeito 

à relação entre ensino, Ciência e Tecnologia: “[...] o fazer pedagógico desses (...) ao trabalhar 

na superação Ciência/Tecnologia e teoria/prática, na pesquisa como princípio educativo e 

científico, na (...) extensão como forma de diálogo permanente com a sociedade” (BRASIL, 

SETEC/MEC: 2008, p. 32) criou a possibilidade de lidar com o conhecimento de forma não 

fragmentada e  aplicada, construindo soluções tecnológicas para o desenvolvimento, em 

particular, dos espaços regionais e locais onde os mesmos estão inseridos. 

 

Nesse contexto, o Instituto Federal aponta para um novo tipo de instituição, identificada e 

pactuada com o projeto de sociedade em curso no país. Representa, portanto, um salto 

qualitativo em uma caminhada singular, centenária. 

 

1.2.3 Implantação e desenvolvimento do IFRR 

 

Implantado como Escola Técnica em 1986, o IFRR começou suas atividades em 1987 com 

apenas dois cursos técnicos: Eletrotécnica, com 105 alunos, e Edificações, com 70 alunos. 

As instalações funcionavam em dois blocos cedidos pela Escola do Magistério. Segundo 
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Botelho (2009, p. 43), para a implantação dessa Instituição foi organizada pela Secretaria de 

Educação de Roraima uma “equipe” de técnicos em assuntos educacionais e de professores 

para “cuidar de todos os trâmites legais e pedagógicos”. 

 

Em 21 de dezembro de 1989, por meio do Parecer 26/89, o Conselho Territorial de Educação 

(CTE - RR) autoriza e reconhece a Escola Técnica de Roraima; aprova o seu Regimento 

Interno e as grades curriculares dos dois cursos técnicos, tornando válidos todos os atos 

escolares anteriores ao regimento. Até 1993, a instituição funcionava nas instalações da 

Escola Técnica de Roraima. O quadro funcional era composto por 12 docentes e 11 técnicos 

administrativos. 

 

O primeiro diretor da Instituição fazia parte da equipe nomeada para implantação da escola e 

foi escolhido e nomeado como diretor por estar à frente de todo o processo de implantação 

da Escola Técnica. 

 

A Escola Técnica de Roraima ganhava prestígio na comunidade, na medida em que revelava 

os resultados positivos dos alunos em concursos e vestibulares. De acordo com Botelho 

(2009), a imprensa veiculava constantemente matérias jornalísticas afirmando que, em termos 

de segundo grau, a Escola Técnica era a melhor, propiciando aos alunos base para 

enfrentamento de vestibular. O trabalho da pesquisadora revela que, o valor atribuído pela 

comunidade à Escola Técnica sempre foi muito grande. Havia grande influência dos pais pra 

que seus filhos estudassem nesse sistema de ensino. 

 

Em 30 de junho de 1993, sob a Lei 8.670, publicada no Diário Oficial da União 123, de 1º de 

julho de 1993, no governo do então presidente da República Itamar Franco, foi criada a Escola 

Técnica Federal de Roraima, cuja implantação, na prática, se deu pela transformação da 

Escola Técnica do ex-Território Federal de Roraima. 

 

O quadro funcional era composto por 226 servidores, sendo 113 professores e 113 técnicos. 

A partir de 1994, a Escola Técnica Federal de Roraima, por meio do Programa de Expansão 

de Cursos, implanta os cursos Técnico em Agrimensura e Magistério em Educação Física, 

bem como o ensino fundamental – de 5ª a 8ª série –, atendendo 213 alunos distribuídos em 

seis turmas. Gradativamente, de 1996 a 1999, essa modalidade de ensino foi extinta. 

 

Para acompanhar os trabalhos no processo de transformação de Escola Técnica de Roraima, 

o Ministro da Educação nomeou o Prof. Wagner José Rodrigues, lotado em Goiás, para 

exercer o cargo de Diretor Geral Pro Tempore. 
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Como informa Botelho (2009), em 1995 o Prof. Wagner José Rodrigues foi indicado para 

concorrer ao cargo de Diretor Geral, visto que, a comunidade reclamava que na condição de 

Pro tempore, sem mandato, a qualquer momento poderia chegar outro em seu lugar. Desta 

maneira, aconteceu a eleição para um mandato de 4 anos. O Prof. Wagner não exerceu o 

mandato até o final e encaminhou uma lista tríplice nominal ao Conselho Diretor da Escola, 

para que escolhessem o nome do próximo gestor. Segundo a autora, com acertos verbais 

entre o Prof. Wagner e o Secretário de Educação, o nome do Prof. Emanuel Moura, vice 

diretor, foi indicado em agosto de 1996. O Prof. Emanuel Moura era vice diretor desde a 

implantação da Escola Técnica de Roraima, quando participou do grupo técnico responsável 

pela implantação da escola. 

 

Com a transformação em Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima (CEFET-RR), 

por meio do Decreto Presidencial de 13 de novembro de 2002, publicado no Diário Oficial da 

União no dia subsequente, a comunidade interna prepara-se para fazer valer o princípio da 

verticalização da educação profissional, oferecendo cursos profissionalizantes em nível 

básico, técnico e superior. O curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo foi o 

primeiro a ser implantado e teve sua proposta de implantação vinculada à proposta de 

transformação da ETF-RR em CEFET–RR. 

 

Botelho (2009, p. 96), narra em sua pesquisa, a surpresa dos servidores com as 

transformações na Instituição. Para os sujeitos “foi tudo tão rápido de Escola Técnica pra 

CEFET, então tinha que adequar, nem a gente estava adaptado a uma estrutura vem a outra”. 

 

Em 2005, o governo federal, por intermédio do Ministério da Educação, institui o Plano de 

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no País, estabelecendo 

a implantação de Unidades Descentralizadas (UNEDS) em diversas unidades da Federação, 

sendo o Estado de Roraima contemplado, na fase I, com a Unidade de Ensino 

Descentralizada de Novo Paraíso, no Município de Caracaraí, sul do estado. Em agosto de 

2007, iniciam-se as atividades pedagógicas da unidade com 210 alunos matriculados no curso 

Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio, incluindo uma turma de PROEJA. Já na 

segunda fase do plano de expansão, o CEFET - RR, foi contemplado com outra UNED, sendo, 

agora, no Município do Amajari, no norte do estado.  

 

No dia 29 de dezembro de 2008, o presidente da República sancionou a Lei 11.892, que criou 

38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 
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Então, a partir dessa data, o CEFET – RR passou a ser chamado de Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) – com três campi: Boa Vista, Novo 

Paraíso e Amajari. Em 2011, o IFRR, por meio do Plano de Expansão da Rede Federal de 

Educação Tecnológica, foi contemplado com mais um campus: o Boa Vista Zona Oeste, com 

sede na Capital, além do Campus Avançado de Bonfim. 

 

Desde 1993, a instituição teve nove gestores:  

 

• Reitora Sandra Mara de Paula Dias Botelho 

Período: outubro de 2016 até o presente;  

 

• Reitor Ademar de Araújo Filho 

Período: setembro de 2012 a outubro de 2016; 

  

• Edvaldo Pereira da Silva - Reitor Pró Tempore  

Janeiro de 2009 a agosto de 2012; 

  

Em período anterior à criação do IF:  

 

• Edvaldo Pereira da Silva – Diretor Geral do ex-CEFET - RR 

Agosto de 2008 a janeiro de 2009; 

  

• Edvaldo Pereira da Silva 

Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima 

Agosto de 2004 a agosto de 2008; 

  

• Emanuel Alves de Moura 

Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima 

Agosto de 2000 a agosto de 2004; 

  

• Emanuel Alves de Moura 

Diretor-Geral da Escola Técnica Federal de Roraima 

Julho de 1996 a agosto de 2000; 

  

• Wagner José Rodrigues 

Diretor-Geral da Escola Técnica Federal de Roraima 
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Novembro de 1995 a julho de 1996; 

  

• Wagner José Rodrigues 

Diretor-Geral Pro Tempore da Escola Técnica Federal de Roraima 

Agosto de 1993. 

 

O primeiro gestor, Wagner José Rodrigues, indicado pelo Ministério da Educação e eleito em 

1995 (como explanado em 1.2). O segundo, Emanuel Alves de Moura, indicado por Wagner 

José Rodrigues (conforme 1.2) depois eleito em 2000. Todos os demais continuaram sendo 

apontados pela gestão da situação e saíram vencedores das consultas. Ou seja, o Instituto 

vem sendo gerido por um mesmo grupo desde 1993, quando da criação da Escola Técnica 

Federal de Roraima. 

 

Atualmente, os cinco campi oferecem os seguintes cursos: 

 

▪ Campus Boa Vista:  

- Cursos Técnicos em Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática, Análises Clínicas, 

Enfermagem, Secretariado;  

- Cursos de graduação em Gestão Hospitalar, Saneamento Ambiental, Gestão de turismo, 

Análise de Desenvolvimento de Sistemas Ciências Biológicas, Letras-Espanhol e Literatura 

Hispânica, Matemática e Educação Física;  

- Cursos de pós-graduação lato sensu em Gestão e Planejamento de Destinos Turísticos 

Sustentáveis, Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos; 

- Cursos na modalidade a distância em Graduação em Matemática, Ciências Biológicas e 

Letras-Espanhol, pós-graduação latu sensu em Docência em Educação Física, Métodos e 

Técnicas de Ensino e Docência da Língua Espanhola; 

▪ Campus Amajari:  

- Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura; 

- Curso Técnico em Agropecuária, Agricultura e Aquicultura; 

▪ Campus Novo Paraíso: 

- Cursos Técnicos em Agricultura, Agropecuária e em Alimentos; 

- Curso Superior em Bacharelado em Agronomia 

▪ Campus Boa Vista Zona Oeste: 

- Cursos Técnicos em Serviços Públicos e em Comércio; 

▪ Campus Avançado Bonfim: 

- Cursos Técnicos em Comércio Exterior e em Administração. 
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Para tanto, o IFRR conta 294 docentes, 376 técnicos administrativos e atende 4.964 alunos. 

 

Ao explanar as questões que subjazem a criação do estado de Roraima e a do Instituto 

Federal de Roraima, propusemo-nos a contextualizar essa prática, a fim de compreender o 

problema a ser investigado. 
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Capítulo 2 – ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO (ACD) 

 

 

Os estudos do discurso e da identidade servem de base para a investigação das construções 

das identidades nos discursos dos candidatos a gestores universitários. A investigação da 

construção da identidade dos candidatos à reitoria como problema sóciodiscursivo requer um 

enfoque metodológico qualitativo, capaz de oferecer meios para a descrição e interpretação 

do objeto de pesquisa. Este capítulo ocupa-se em apresentar o enfoque do qual parte o olhar 

desta investigação em relação ao discurso. 

 

Esta pesquisa constitui-se como uma análise discursiva. As perguntas que geraram as 

investigações partem, acima de tudo, do interesse pela linguagem e por seu complexo vínculo 

com a sociedade. A Análise Crítica do Discurso encontra-se no centro da busca pelo 

entendimento da construção dos significados, das relações entre linguagem e sociedade. 

Assim, é a Análise Crítica do Discurso (ACD), que sustenta a investigação e o meio pelo qual 

conduzimos os processos de reflexão e análise sobre a identidade do gestor universitário. 

 

O primeiro trabalho que utilizou a Análise Crítica do Discurso no Brasil, foi realizado pela 

pesquisadora Izabel Magalhães, na Universidade Brasília (UnB). Izabel Magalhães publicou 

um artigo na revista D.E.L.T.A., com o título “Por uma Abordagem Crítica e Explanatória do 

Discurso” em 1986. Outro marco que merece destaque, como comentam Silva e Ramalho 

(2008), é a publicação, em 1996, do livro Texts and practices: readings in critical discourse 

analysis, organizado por Caldas-Coulthard e Coulthard, da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e Birminghan University. Ainda de acordo com as autoras, o cerne da ACD 

está na compreensão de que ela é essencialmente política em suas intenções já que os que 

a praticam tentam transformar para melhor o mundo em que vivem. A importância está, ainda, 

no compromisso de mostrar os efeitos construtivos do discurso sobre as identidades sociais 

e, principalmente, em que medida o discurso é moldado por relações de poder e ideologia. 

Magalhães (2001) salienta que seu foco está também na mudança discursiva e social, e não 

apenas nos mecanismos de reprodução. 

 

Partimos da perspectiva de Magalhães (2005), para quem a Análise Crítica do Discurso 

representa valiosa contribuição para o debate de questões ligadas ao controle e à 

manipulação institucional, fornecendo teoria e método para interpretar e explicar a linguagem 

em contextos sóciohistóricos com vistas à investigação de transformações na vida social 

contemporânea. 
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A ACD define-se pela motivação de investigar criticamente como a desigualdade social é 

expressa, sinalizada, constituída e legitimada pelo uso do discurso. O que diferencia a 

vertente britânica, aqui adotada, das demais abordagens é, de acordo com Magalhães (2005), 

a criação de um método para o estudo do discurso e seu esforço extraordinário para explicar 

por que cientistas e estudiosos da mídia precisam dos linguistas. 

 

Desta maneira, a ACD centra-se não só nos pressupostos teóricos da linguística mas também 

em teorias sociais críticas, comprometendo-se com questões de educação, letramento, 

assimetrias de poder, de gênero e de hegemonia, entre outros, considerando, portanto, o 

discurso numa perspectiva crítica e socialmente orientada. 

 

O discurso, como destacam Resende e Ramalho (2016), é concebido como parte intrínseca 

da sociedade, portanto, participante de todas as suas manifestações, mistificações, 

desigualdades, como também das lutas e conflitos que se depreendem delas. 

 

Por meio das noções de ideologia, poder e hegemonia, podemos entender o discurso como 

reprodutor e produtor de desigualdades sociais. O que se busca então, neste tipo de pesquisa, 

segundo Van Dijk (2015), não é apenas a descrição minuciosa de um documento, mas a 

descrição da ordem do discurso de uma instituição, de suas formações ideológico-discursivas 

e as relações de dominação entre elas. Dessa forma, é necessário relacionar a Análise Crítica 

do Discurso com os pressupostos das Ciências Sociais, estudando a linguagem em uso como 

prática social, e salientando que as transformações no tempo e no espaço acarretam 

mudanças nos valores, crenças e rituais culturais de uma sociedade. 

 

Wodak e Meyer (2009) esclarecem que a perspectiva crítica da ACD advém da abordagem 

da Teoria Crítica, compartilhada pela Escola de Frankfurt, cujas premissas visam criticar e 

mudar a sociedade, direcionando-se para a totalidade da realidade em suas especificidades 

históricas e promovendo a compreensão da sociedade por meio da integração das ciências 

sociais. 

 

As práticas sociais são reflexivas e discursivas por natureza: o discurso reflete o social. Então, 

Gomes (2001) salienta que, se estão ocorrendo transformações no social, ou se as culturas 

estão se influenciando, com certeza, o discurso as reproduzirá, já que as práticas são 

constituídas no seio da vida social, levando os sujeitos a agirem num tempo e espaço dados. 
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Na ACD, a linguagem que abrange manifestações linguísticas é um dos estratos do mundo. 

A parte semiótica, com seus mecanismos e poderes gerativos, mantém relações simultâneas 

e transformacionais com os demais estratos (social, biológico etc), de modo que tanto 

internaliza tais traços, como também tem efeitos sobre eles. Para Resende e Ramalho (2016), 

tal compreensão de mundo fundamenta a ideia de que a linguagem tem efeitos nas práticas 

e eventos sociais. Isso significa que a linguagem é parte integrante e irredutível do social. Daí 

a ideia de que o objeto de estudo da ACD não é a linguagem como estrutura, ou como evento, 

mas, sim, como prática social, ou seja, como discurso. 

 

Fairclough (2003) esclarece que o termo “discurso” adquire duas acepções. Como substantivo 

mais abstrato, significa linguagem e outro tipo de semiose no social, entretanto, como 

substantivo concreto, significa ser um modo particular de representar o mundo. Na primeira 

significação, no social, a linguagem figura como discurso, sendo o momento em que a 

linguagem se articula com os demais momentos, ação e interação, relações sociais, pessoas 

e mundo. Na segunda significação, os diferentes momentos de linguagem de diferentes 

práticas dão origem a ordens de discurso, formadas por gênero, discursos e estilos 

particulares de cada campo ou atividade social. 

 

Como se observa, em Fairclough (2016), a linguagem é, para a ACD, parte irredutível da vida 

social e o discurso é visto como elemento de produção de significado no processo social; 

como linguagem associada a determinado campo ou prática (como o discurso político, por 

exemplo) e como modo de construção de aspectos do mundo associado a uma perspectiva 

social particular (a exemplo, o discurso de campanha para reitor). Entendemos que tal 

abordagem transcende a análise textual por si ou a análise de aspectos da vida social isolada 

das questões linguísticas. Nesse sentido, o termo “discurso” sinaliza uma perspectiva de 

linguagem em uso, sendo um elemento da vida social fortemente conectado a outros 

elementos. A Análise de Discurso Crítica constitui, nessa acepção, recurso para a análise do 

processo social, pautando-se na análise linguística de textos. 

 

O principal precursor da ACD, Fairclough, incorporou as percepções de Foucault sobre a 

natureza social do discurso, a natureza discursiva do poder e as concepções de Bakhtin, com 

ênfase na intertextualidade e operacionalizou uma análise de discurso textualmente orientada, 

voltada para o estudo das dimensões discursivas da mudança social e cultural 

(FAIRCLOUGH, 2016). O autor ressalta que a Análise Crítica do Discurso constitui uma 

abordagem teórico-metodológica que inclui um número de diferentes abordagens em 

pesquisa social crítica sobre o discurso, considerando-o uma faceta da vida social que se 

relaciona com outros aspectos da sociedade. Nesse contexto, a ACD, em Fairclough (2003), 
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assume mais especificamente uma perspectiva transdisciplinar, segundo a qual a pesquisa 

social é um processo de trazer diferentes disciplinas e teorias como suporte em torno de um 

tema de investigação, por meio de um diálogo entre elas com expectativa de mudança. 

 

Devemos considerar, portanto, a importância do trabalho interdisciplinar da ACD bem como o 

fato de os analistas críticos de discurso estarem conscientes de que seu trabalho é conduzido 

com base em motivações sociais, econômicas e políticas. Adotar uma postura crítica implica 

assumir padrões éticos que prezem pela máxima transparência de posicionamentos, 

interesses de pesquisa, valores e critérios. A ACD é, desse modo, de acordo com Wodak e 

Meyer (2009), crítica, pois se inscreve como pesquisa social crítica que visa contribuir para o 

enfrentamento de problemas ou problemas sociais, por meio da análise de suas fontes, 

causas, possibilidades de resistência e superação. 

 

Para a compreensão do processo social, faz-se necessário concebê-lo na interação mútua de 

três elementos: estruturas sociais, práticas e eventos. As estruturas sociais são entidades 

mais abstratas, as práticas sociais são as entidades organizacionais intermediárias entre 

estruturas sociais e eventos. As práticas podem ser concebidas como articulações de 

elementos sociais associados com determinadas áreas da vida social, podendo articular o 

discurso a outros elementos sociais não discursivos. A prática de ensino em sala de aula, por 

exemplo, articula usos particulares da linguagem entre alunos e professor com relações 

sociais em sala de aula e o espaço físico. Os eventos discursivos variam em sua determinação 

estrutural de acordo com o domínio social em que são gerados, e a dimensão semiótica dos 

eventos são os textos (FAIRCLOUGH 2003). 

 

Isso significa, conforme Fairclough (2003), que a linguagem é parte integrante e irredutível do 

social, em todos os níveis, como ilustramos no quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1: Linguagem como momento da vida social 

NÍVEIS DO SOCIAL NÍVEIS DA LINGUAGEM 

Estrutura social Sistema semiótico 

Práticas sociais (Ordens de) discurso 

Eventos sociais Textos 

Fonte: Fairclough (2003) – (Tradução nossa) 

 

Os discursos, como salienta Fairclough (2003), são parte dos eventos sociais, que podem ter 

ou não caráter totalmente textual. Por exemplo, uma palestra possui ações linguísticas, uma 

partida de futebol é dominada essencialmente por ações não linguísticas. Os discursos 
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possuem efeitos causais, dentre os quais os mais proeminentes são os efeitos ideológicos: 

inculcar, sustentar ou mesmo mudar ideologias.  

 

Fairclough (2016) propõe uma concepção tridimensional do discurso, que compreende as 

seguintes dimensões de análise: texto, prática discursiva e prática social. A prática social 

contempla diversas orientações: econômica, política, cultural e ideológica, nas quais o 

discurso pode estar imbricado. As práticas discursivas estão inseridas nas práticas sociais e 

envolvem processos de produção, distribuição e consumo dos textos. A dimensão da prática 

social contempla as noções de ideologia e hegemonia: 

 

Figura 1: Concepção tridimensional do discurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fairclough (2016) – (Tradução nossa) 

 

Em sua concepção tridimensional, o autor denomina a dimensão de análise textual de 

“descrição” e as dimensões de análise de prática discursiva e de prática social, de 

“interpretação”.  

 

A Análise de Discurso Crítica opera no sentido de buscar entender e explicar as relações 

dialéticas entre as semioses e outros elementos da vida social, a fim de compreender como 

estabelecem, reproduzem e realizam mudanças nas relações desiguais de poder. As 

semioses constituem elementos do processo social dialeticamente relacionados a outros. O 

que significa dizer que, para a ACD, o discurso contempla, para além da linguagem, variadas 

modalidades semióticas. Nessa perspectiva, a crítica é orientada para análise e explicação 

TEXTO 

PRÁTICA DISCURSIVA 

PRÁTICA SOCIAL 
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das relações dialéticas entre as semioses e a lógica dominante, como também para identificar 

possibilidades de superação de obstáculos na abordagem de problemas sociais, com vistas 

ao bem-estar social. 

 

Por tudo isso, entende-se que, em sociedade e com pessoas vivendo suas vidas, práticas 

sociais são maneiras recorrentes, situadas temporal e espacialmente, pelas quais as pessoas 

interagem no mundo. Sendo a vida social constituída por práticas sociais, Fairclough (2003) 

propõe que a análise da vida social seja feita por meio da análise dessas práticas. 

 

A prática social pode ser vista como a articulação dos seguintes elementos: 

 

Quadro 2: Elementos da prática social 

Ação e interação 

Relações sociais 

Pessoas (com desejos, atitudes, histórias) 

O mundo material 

Discurso 

Fonte: Fairclough (2003, p. 25) – (Tradução nossa) 

 

Em práticas particulares, esses cinco elementos mantêm entre si constantes relações 

dialéticas de articulação e internalização, sem se reduzirem a um, tornando-se momentos da 

prática. 

 

Resende e Ramalho (2016) explicam que essas relações dialéticas de articulação e 

internalização entre ação e interação, relações sociais, pessoas, mundo material e discurso 

podem ser tanto minimizadas para se aplicar à articulação interna de cada momento de uma 

prática, quanto ampliadas para se aplicar à articulação externa entre práticas organizadas em 

redes.  

 

Na obra de 2003, Fairclough apresenta a proposta de se analisar os três modos pelos quais 

o discurso figura nas práticas sociais – gêneros (modos de agir), discursos (modos de 

representar) e estilos (modos de ser). Considerando os textos como multifuncionais, ele 

apresenta os principais tipos de significado do texto – ação, representação e identificação. O 

significado acional se associa ao conceito de gênero, como modos de agir e de interagir; o 

representacional, ao conceito de discurso, como modos de representar diferentes aspectos 

do mundo; o identificacional, ao conceito de estilo, como modos de ser. 
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Na figura 2, a seguir, reproduzo a representação elaborada por Resende e Ramalho (2016, 

p. 43), para os três modos pelos quais o discurso figura nas práticas sociais. 

 

Figura 2: Relação dialética entre os significados do discurso 

 

                                 Significado Representacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado Identificacional     Significado Acional 

Fonte: Resende e Ramalho (2016, p. 43) 

 

Podemos ter relações dialéticas entre os três momentos internos: gêneros, discursos, estilos; 

e relações dialéticas entre diferentes práticas, associadas a diferentes campos sociais, 

formando redes das quais as próprias práticas passam a constituir momentos. 

 

Considerando uma análise textualmente orientada, a ACD propõe uma investigação da 

constituição dos significados nos discursos à luz das considerações das funções propostas 

pela perspectiva da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) desenvolvida pelo linguista inglês 

Michael A. K. Halliday. 

 

Fairclough (2016, 2003), partindo das considerações de Halliday de que o conceito de função 

social da língua é central para a interpretação da língua como um sistema, considerando, 

então, três macrofunções principais para a linguagem (1- função interpessoal; 2- função 

textual; 3- função ideacional), em direção à ampliação do diálogo entre ACD e LSF, considera 

a multifuncionalidade dos textos nas suas distinções entre gêneros, discursos e estilos. 

 

Discursos 

Estilos Gêneros 
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Gêneros, discursos e estilos, relacionados às três macrofunções de Halliday, constituem três 

significados específicos, a saber: a) significado acional, que, com ênfase no texto e na 

constituição genérica, realiza-se no modo de interação e de ação em eventos sociais; b) 

significado representacional, que se dá pelo discurso como modo de representação particular 

de aspectos da realidade; e c) significado identificacional, que se relaciona ao aspecto 

discursivo “estilo” de construção identitária, ou seja, ao modo como as pessoas se identificam 

entre si. 

 

Nesse panorama, o discurso, conforme salienta Fairclough (2003), realiza-se de três maneiras 

nas práticas sociais: gêneros (modos de agir), discurso (modos de representar) e estilos 

(modos de ser). Os gêneros são tidos como diferentes maneiras de agir e interagir 

discursivamente. Nesse sentido, o significado acional condiz à realização do discurso como 

modo de ação. Em seguida, os discursos realizam-se nas representações, relacionando-se 

ao significado representacional do discurso. E, por fim, os discursos realizam-se em diversos 

modos de identificação pessoal ou social reconhecidos como estilos, condizentes ao 

significado identificacional do discurso. Os aspectos de significar “gêneros, discursos e estilos” 

não ocorrem, no entanto, de forma isolada, antes se sustentam em uma relação dialética. 

 

Para Resende e Ramalho (2016), a concepção metodológica pautada nas multifunções e 

multissignificados do discurso mantém o cerne do pensamento de Halliday e operacionaliza a 

abordagem da Análise Crítica do Discurso. 

 

A seguir, apresentamos o quadro 3 demonstrando a contextualização da LSF na ACD: 

 

Quadro 3: Recontextualização da LSF na ACD 

LSF (HALLIDAY, 1985) ACD (FAIRCLOUGH, 2003) 

Função Ideacional Significado Representacional = discursos como 
maneiras relativamente estáveis de representar 

Função Interpessoal Significado Identificacional = estilos como maneiras 
relativamente estáveis de identificar(-se) 

Função Textual Significado Acional = gêneros como maneiras 
relativamente estáveis de (inter-)agir 

Fonte: Com base em Halliday (1985) e Fairclough (2003) 

 

Nessa pesquisa, adotamos a proposta de Fairclough (2003) de se analisar os três modos 

pelos quais o discurso figura nas práticas sociais, modos de agir, de representar e de ser, 

articulados aos três significados, o acional, o representacional e o identificacional. 
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Nas próximas subseções, discorremos sobre os significados acional, representacional e 

identificacional. 

 

2.1 Significado Acional: modos de agir e gêneros 

 

Fairclough (2003) considera que o significado acional do discurso corresponde ao modo como 

os textos interagem nos eventos sociais particulares, associando o significado acional ao 

conceito de gêneros como o aspecto especificamente discursivo de modos de agir e interagir 

no curso de eventos sociais. Nesse sentido, os gêneros são aspectos discursivos e modos 

semióticos das formas de agir e interagir por meio dos eventos sociais, sendo importantes 

para sustentar as relações e as estruturas institucionais da sociedade. 

 

O autor atribui a maior parte da viabilidade da comunicação verbal ao reconhecimento dos 

gêneros pelos falantes, considerando a funcionalidade dos gêneros como aspecto central de 

sua seleção. Ele também esclarece que essa escolha é determinada em função da 

especificidade de uma dada esfera da comunicação verbal, das necessidades de uma 

temática. Nesse contexto, a estruturação é relativamente flexível e plástica, podendo ser mais 

ou menos rígida, conforme a diversidade dos gêneros. A heterogeneidade dos gêneros, por 

sua vez, deve-se à variação das circunstâncias, da posição social e do relacionamento entre 

os interlocutores. 

 

Fairclough (2003) defende uma visão relacional de textos e de análise textual, constituída 

pelas relações internas dos textos com suas relações externas. As formas de ação e interação 

em eventos sociais são definidas pelas práticas sociais e pelo modo em que estão interligados 

em rede. Mudanças nas práticas sociais incluem mudanças nas formas de ação e interação. 

As mudanças nos gêneros discursivos ocorrem não só pela combinação de diferentes 

gêneros, mas também pela combinação de gêneros preexistentes. 

 

Segundo Resende e Ramalho (2006), o trabalho de Bakhtin tem sido a base para o 

desenvolvimento das teorias de gêneros em diversas perspectivas: cognitivas, 

sociointeracionistas, funcionais e discursivas, entre outras. Dessas abordagens, a que 

adotamos aqui é a da Análise Crítica do Discurso, que concebe o gênero como modo de ação 

na sociedade. Nessa concepção, os gêneros discursivos são definidos pelas práticas sociais 

a que se relacionam e pela maneira como essas práticas se articulam, de modo que as 
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mudanças nas práticas sociais produzem mudanças nas formas de ação e interação dos 

gêneros. 

 

Segundo Fairclough (2003) os gêneros variam consideravelmente em termos de graus de 

estabilização, fixidez e homogeneização, podendo alguns ter estruturas composicionais 

rigorosas e outros, mais flexíveis.  

 

Dessa maneira, para o autor, os gêneros podem ser definidos em diferentes níveis de 

abstração. O teórico distingue os gêneros em pré-gêneros (conceito resgatado de Swales, 

1990), gêneros desencaixados e gêneros situados. Os pré-gêneros, que incluem a narração, 

a argumentação e a descrição, estão localizados em um alto nível de abstração. Essas 

categorias transcendem redes particulares de práticas sociais e entram na composição de 

diferentes gêneros situados. A narrativa está presente na constituição de vários gêneros 

como, por exemplo, na narrativa conversacional e nas histórias de clientes nas consultas 

terapêuticas.  

 

Em um segundo nível, a expressão “desencaixe de gênero” ou “gênero desencaixado” refere-

se a uma categoria intermediária, menos abstrata. E, por fim, o terceiro nível de abstração 

corresponde aos “gêneros situados”, que se referem aos gêneros específicos de uma rede de 

comunicação particular de práticas, como, por exemplo, o debate de candidatos a reitor. Para 

Fairclough (2003), se temos uma entrevista de emprego ou uma entrevista de pesquisa 

etnográfica ou uma entrevista com candidatos à presidência, temos um gênero situado. Mas, 

se falamos apenas em entrevista, sem situar o gênero em uma prática social, temos um 

gênero desencaixado. Este gênero também transcende redes particulares de práticas como 

acontece com os pré-gêneros, mas são considerados, pelo teórico, uma categoria menos 

abstrata que a narração ou a argumentação (pré-gêneros). Os gêneros situados são 

“específicos de uma determinada prática social, tais como as entrevistas etnográficas”. 

 

Fairclough (2003), propõe analisar gêneros partindo da análise de cadeias de gênero; análise 

de misturas de gênero em textos específicos; análise de gêneros individuais em um texto 

particular (atividade, estrutura genérica, propósitos comunicativos, relações sociais e 

tecnologias); tipos de troca (troca de conhecimento e troca de atividade); tecnologias da 

comunicação; relações semânticas (causal, temporal, condicional) e gramaticais (relação 

entre sentenças e orações); intertextualidade (o modo como textos e vozes é incorporado em 

outros textos). Aqui nos restringimos a apresentar somente uma categoria analítica 

relacionada a maneiras de agir discursivamente em práticas sociais: a intertextualidade. Isso 
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se deve ao fato de não tratarmos as questões ligadas ao gênero ou às tecnologias da 

comunicação, por exemplo. Nossa preocupação está no discurso. 

 

No que se refere à intertextualidade, a análise se ocupa da relação de um texto com outro 

texto, observando as suas relações intertextuais. A intertextualidade é uma categoria analítica 

que se refere ao significado acional, e se associa ao conceito de gênero, na perspectiva da 

maneira de agir discursivamente em práticas sociais. 

 

A relação dialógica dos enunciados é responsável por estabelecer relações entre eles. Bakhtin 

(2002) enfatizou a dialogicidade da linguagem, postulando que textos são dialógicos em dois 

sentidos: no sentido de que respondem a outros textos e antecipam respostas; no sentido de 

ser polifônico, articulando diversas vozes. 

 

De acordo com Fairclough (2003, p. 39), “em seu sentido mais óbvio, a intertextualidade é a 

presença de elementos atualizados de outros textos dentro de um texto: as citações”. Essa 

categoria pode se referir a elementos de um texto incorporados a outro sem lhe ser atribuído 

nenhuma citação ou referência. Em um relato, por exemplo, pode haver um discurso direto e, 

também, uma paráfrase, em que não se tem uma atribuição explícita ao autor. Pode-se não 

apenas citar em discurso direto, mas também parafrasear, resumir, ecoar em discurso 

indireto. 

 

A intertextualidade conecta um texto a outros textos, os quais nem sempre são claramente 

distinguíveis, como acontece na pressuposição. 

 

A pressuposição, como a intertextualidade, estabelece uma ligação com outros textos, só que 

de maneira implícita. Ou seja, a pressuposição não atribui as vozes nos textos explicitamente, 

o que faz com que os locutores tenham bastante comprometimento com o que dizem. De 

acordo com Fairclough (2003), a pressuposição é uma propriedade penetrante no texto, de 

grande importância social, uma vez que é capaz de exercer o poder social no que diz respeito 

à ideologia. 

 

Segundo o autor, o que confere a diferença entre esses termos é que na pressuposição não 

se atribui o que é dito a um autor, o que é dito é tomado como algo dado, e na intertextualidade 

dá-se a voz ao autor. A intertextualidade abre-se para a diferença, pois traz outras vozes para 

dentro de um texto, algumas vezes para contrapor, discordar ou concordar, enquanto a 

pressuposição a reduz, constituindo um terreno fechado, pois prevê um conhecimento geral, 

concebido como algo dado. 
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Concordamos com Resende e Ramalho (2006) que, analisar em textos quais vozes são 

representadas em discurso direto, quais são representadas em discurso indireto e quais as 

consequências disso para a valorização ou depreciação do que foi dito e daqueles que 

pronunciaram os discursos relatados no texto pode revelar sobre aspectos de poder no uso 

da linguagem. 

 

2.2 Significado Representacional: modos de representar e discurso 

 

O significado representacional relaciona-se ao conceito de discurso. Para Fairclough (2003), 

os discursos são modos de representação de aspectos do mundo, ou seja, as formas de 

representar os aspectos do mundo, os processos, as relações e estruturas do mundo material, 

os sentimentos, e o mundo social. Os discursos não representam apenas o mundo como ele 

é, mas também mundos imaginados, desejáveis, possíveis e diferentes do mundo real e 

projetados para mudar a realidade em novas direções.  

 

A relação entre os discursos também revela relações entre as pessoas: complemento, 

competição, dominação. Dessa forma, os discursos fazem parte dos recursos utilizados pelas 

pessoas para se posicionarem em relação a outras. 

 

Aspectos do mundo, de acordo com Fairclough (2003), são representados de diferentes 

formas por meio do discurso, podendo representar diferentes perspectivas, que são 

associadas às relações que as pessoas têm com o mundo, e que dependem de posições e 

das relações que essas pessoas estabelecem com mundo. 

 

Para o autor, o discurso adquire um sentido abstrato, referindo-se à linguagem e a outros tipos 

de semioses como elementos da vida social; ou sentido concreto, com aspectos particulares 

de representação do mundo. O autor conclui que podendo os aspectos do mundo serem 

representados de maneiras diferentes deve-se considerar a relação entre diferentes 

discursos. Essa articulação entre os diferentes discursos é chamada de interdiscursividade. 

 

Um mesmo texto pode articular diferentes discursos, gerando, dessa forma, a cooperação e 

a competição. Na competição entre os discursos dentro de um texto, pode-se observar o 

discurso protagonista e o discurso antagonista. Ramalho e Resende (2016) ponderam que 

“Nesse caso, a articulação serve a propósitos de negação de um discurso em nome da 

afirmação de outro.” Uma vez que um mesmo texto pode articular diferentes discursos, um 
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mesmo aspecto de mundo em um texto pode ser representado por diferentes discursos. A 

análise discursiva toma como foco a identificação de quais discursos entram na constituição 

de um texto e como eles são articulados. 

 

Fairclough (2003) propõe que se olhe para vários textos sobre o mesmo evento e se verifique 

como esse evento foi representado de diferentes formas. Para identificar diferentes discursos 

em um texto, é preciso, na análise textual, identificar as principais partes do mundo (incluindo 

áreas da vida social) que estão representadas – os “temas” principais – e identificar a 

perspectiva, o ângulo ou o ponto de vista particular do qual são representados. Os temas 

principais (ou centrais) de um discurso estão abertos a diferentes discursos, perspectivas, 

pontos de vista; isso significa que um tema pode implicar diferentes visões de mundo, as quais 

podem ser identificadas por meio da análise textual. 

 

A distinção entre os discursos se dá pelas formas de representar o mundo e pela sua relação 

com outros elementos sociais. Uma das maneiras de representar os aspectos do mundo é por 

meio de traços linguísticos como o vocabulário (léxico), visto que o mundo é lexicalizado nos 

discursos de maneiras diferentes (FAIRCLOUGH, 2003). A identificação dos discursos se dá 

pelas marcas que se tem nos textos, sejam verbais ou não verbais. As seleções lexicais e as 

relações semânticas, tais como os diferentes modos de lexicalização, são importantes 

recursos analíticos. O vocabulário é um dos elementos importantes para a análise do discurso. 

 

Para a análise do significado representacional do discurso, identificar as relações entre os 

discursos constitui importante recurso. Nesse sentido, a interdiscursividade corresponde à 

constituição de um discurso com base em diversos discursos e gêneros. A análise da 

interdiscursividade permite apontar os tipos de discurso que delineiam determinada amostra. 

 

Como utilizamos a intertextualidade e a interdiscursividade na análise do corpus, 

explanaremos mais sobre essas duas categorias. 

 

Segundo Fairclough (2016), o termo intertextualidade ganhou prestígio no ocidente no final 

dos anos 1960 graças à obra de Júlia Kristeva, em suas apresentações sobre o trabalho de 

Bakhtin. Embora, como destacado por Fiorin (2006), na obra bakhtiniana não ocorram os 

termos interdiscurso, intertexto, interdiscursivo, interdiscursividade, intertextualidade. 

 

Como bem explica Maciel (2017), as relações dialógicas de Bakhtin, antes de serem apenas 

relações entre textos, são entendidas como relações entre vozes e essas vozes pertencem a 

sujeitos, sejam estes passíveis de identificação ou não. As relações dialógicas se realizam de 
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forma explícita ou implícita, consciente ou não, de vozes alheias. O autor acrescenta que a 

interpretação de Kristeva do dialogismo bakhtiniano como intertextualidade, em que a noção 

de pessoa-sujeito da escritura começa a se esfumaçar, está em flagrante contradição com o 

pensamento de Bakhtin, que sempre enfatiza o papel do sujeito. 

 

Para Fairclough (2016), textos são inerentemente intertextuais, constituídos por elementos de 

outros textos e possuem diferentes campos de presença, concomitância e memória. O autor 

concorda com Kristeva (1986), que a intertextualidade implica a inserção da história, da 

sociedade, em um texto e desse texto na história. Ou seja, o texto absorve e é construído de 

textos do passado. O texto responde, retrabalha textos passados e ajuda a fazer história. Por 

isso, Fairclough (2016) atribui a relevância da intertextualidade ao foco sobre o discurso na 

mudança social. Para o autor, há relações intertextuais entre um texto e outros textos que 

constituem seus contextos mais ou menos imediatos ou distantes, textos com os quais está 

historicamente ligado em várias escalas temporais e por vários parâmetros. 

 

Além disso, para Fairclough (2016), a intertextualidade do texto pode incorporar as relações 

de convenções que constituem uma ordem do discurso. Por isso, o autor distingui a 

intertextualidade manifesta da intertextualidade constitutiva. Na intertextualidade manifesta, 

outros textos estão explicitamente presentes no texto. A intertextualidade constitutiva de um 

texto é a configuração de convenções discursivas que entram em sua produção. À 

intertextualidade constitutiva, Fairclough (2016) dá o nome de interdiscursividade. 

 

Fiorin (2006) exemplifica de maneira bastante clara os dois conceitos. O autor chama qualquer 

relação dialógica, na medida em que é uma relação de sentido, interdiscursiva. O termo 

intertextualidade fica reservado apenas para os casos em que a relação discursiva é 

materializada em textos. Para ele, a intertextualidade sempre pressupõe uma 

interdiscursividade, mas que o contrário não é verdadeiro. Quando a relação dialógica não se 

manifesta no texto, temos interdiscursividade, mas não intertextualidade. Ou seja, a 

intertextualidade aparece sempre manisfesta no texto, já as relações dialógicas podem ser 

não explícitas. 

 

Fiorin (2006) traz alguns exemplos, entre os quais uma análise do poema Satélite, de Manuel 

Bandeira: 

 

Satélite 

 

Fim de tarde. 
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No céu plúmbeo 

A Lua baça 

Paira. 

 

Muito cosmograficamente 

Satélite. 

 

Desmetaforizada, 

Desmitificada, 

 

Despojada do velho segredo de melancolia, 

Não é agora o golfão de cismas, 

O astro dos loucos e enamorados, 

Mas tão somente 

Satélite. 

 

Ah! Lua deste fim de tarde, 

Desmissionária de atribuições românticas; 

Sem show para as disponibilidades sentimentais! 

 

Fatigado de mais-valia, 

Gosto de ti, assim: 

Coisa em si, 

- Satélite.  

(Bandeira, 1973, p. 232 apud Fiorin, 2006, p. 182) 

 

Segundo Fiorin (2006), neste poema é possível ver uma lua como fonte e um repositório de 

sentimentos e metáforas; outro como uma realidade nua indicada pela palavra satélite. 

Existem duas concepções, como satélite e como repositório de sentimentos. Ao nosso ver, 

duas ordens de discurso. No embate entre essas duas perspectivas, Fiorin (2006) vê um 

exemplo de interdiscursividade, mas não de intertextualidade, pois só há intertextualidade 

quando há uma relação explícita com a palavra do outro. 

 

Para ilustrar essa diferença, Fiorin (2006) recorre ao poema Plenilúnio de Raimundo Correa, 

no trecho a seguir: 

 

Plenilúnio 



58 

 

 

Além nos ares, tremulamente, 

Que visão branca das nuvens sai! 

Luz entre as franças, fria e silente; 

Assim nos ares, tremulamente, 

Balão aceso subindo vai... 

 

Há tantos olhos nela arroubados, 

No magnetismo do seu fulgor! 

Lua dos tristes e enamorados, 

Golfão de cismas fascinador! 

 

(Correia, 1898, p. 23-25 apud Fiorin, 2006, p. 183) 

 

De acordo com Fiorin (2006), no texto de Bandeira, os trechos ‘golfão de cismas’ e ‘astros dos 

loucos enamorados’ remetem-nos à segunda estrofe do poema Plenilúnio de Raimundo 

Correia. Esse é um caso de intertextualidade. 

 

Fiorin (2006) explica que o poema de Bandeira se estrutura a partir de negações da poesia 

que idealiza a realidade. Porém, entre essas negações, só pode ser considerada 

intertextualidade a negação explícita dos versos de Raimundo Correia. As outras negações 

são da ordem da interdiscursividade. 

 

Portanto, a intertextualidade está ligada a certa exposição da palavra alheia, que deve ser 

reconhecida como alheia. As relações dialógicas não explícitas seriam do campo da 

interdiscursividade. 

 

2.3 Significado Identificacional: modos de ser e estilo 

 

O significado identificacional do discurso relaciona-se ao processo de construção das 

identidades, referindo-se ao modo de ser ou identidades em seus aspectos linguísticos e 

semióticos. Para Fairclough (2003), como o indivíduo olha, se posiciona, sua expressão 

corporal, gestos, estilo de cabelo e roupas, como o indivíduo escreve e fala, revela quem ele 

é, revelando como as pessoas se identificam e são identificadas pelos outros.  
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Segundo Fairclough (2003), os estilos se manifestam por meio de diferentes características 

linguísticas como a fonológica - pronúncia, entonação, acento, ritmo; vocabulário e metáfora; 

e envolvem uma interação entre linguagem verbal e linguagem corporal - estilo de cabelo e 

de roupas, expressão facial, gestos. Além de contemplar a análise dos recursos visuais, da 

pronúncia, da entonação, da metáfora e do vocabulário. O autor inclui, como categorias 

associadas ao significado identificacional (estilos), a modalidade e a avaliação, as quais 

utilizamos em nossa análise, sobre as quais passo a discorrer. 

 

A modalidade (se o que é dito é verdadeiro/necessário/possível), é vista como a forma pela 

qual as pessoas se envolvem quando fazem declarações, perguntas, ofertas ou demandas. 

Para Fairclough (2003), há diferentes formas de se fazer uma declaração, uma pergunta, uma 

demanda e uma oferta, as quais materializam diferentes comprometimentos. A modalidade é 

importante na estruturação de identidades. A forma com que uma pessoa se envolve é parte 

significativa do que ela é.  

 

Concordamos com Fairclough (2003) que analisa a modalidade como uma relação entre 

falante/escritor/autor e representações, mostrando como as escolhas em termos de 

modalidade contribuem não só para a identificação como para a representação e também 

estão associadas ao gênero. Dessa maneira, as escolhas das modalidades em um texto 

podem ser vistas como parte do processo de elaboração da própria identidade. 

 

A modalidade pode ser deôntica ou epistêmica, podendo ser associada à troca de 

conhecimento e à troca de atividade. Segundo Fairclough (2003) a modalidade deôntica 

corresponde ao envolvimento do produtor do texto com as noções de obrigatoriedade ou 

necessidade e está no eixo da atividade. Já a modalidade epistêmica condiz com o 

comprometimento do falante com a verdade e está no eixo do conhecimento. 

 

Na verdade, ele defende que existem diferentes tipos de modalidades que podem ser 

associadas com os diferentes tipos de troca de fala. O autor resume: 
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Quadro 4: Modalidade associada à troca de conhecimento 

• Troca de conhecimento (modalidade epistêmica) 
 

Declaração: o compromisso 
do autor com a verdade 

 

Afirmação: A janela está aberta. 
 

Modalizada: A janela pode estar aberta. 
 

Negação: A janela não está aberta. 

Questão: autor provoca outro 
compromisso com a verdade 

Não modalizada: A janela está aberta? 

Modalizada: Poderia abrir a janela? 

Não modalizada: A janela não está aberta? 

Fonte: Fairclough (2003, p. 167) – (Tradução nossa) 
 

Quadro 5: Modalidade associada à troca de atividade 

• Troca de atividades (modalidade deôntica) 

Demanda: compromisso do autor 
com a obrigação/necessidade 

Prescrição: Abra a janela. 

Modalizada: Você deve abrir a janela. 

Proibição: Não abra a janela. 

Oferta: compromisso do autor para 
atuar 

Oferta: Eu vou abrir a janela. 
 

Modalizada: Eu posso abrir a janela. 

Recusa: Eu não vou abrir a janela. 

Fonte: Fairclough (2003, p. 168) – (Traduzido pela pesquisadora) 
 

Para o autor, as modalidades são marcadas pelos verbos modais (poder, dever), advérbios 

de modo, adjetivos participais, orações de processos mentais, tempos verbais, 

indeterminações, entonação etc. Na declaração, os casos modalizados são vistos como 

intermediários entre afirmação e negação, que é tipicamente realizada como afirmação (“A 

janela está aberta”) ou como afirmação negativa (“A janela pode estar aberta”). No primeiro 

caso, o comprometimento com a verdade é bem marcado, enquanto no segundo a declaração 

do falante foi relativizada pelo verbo modal poder.  

 

No que se refere à demanda, a forma modalizada (“Você deve abrir a janela”) é intermediária 

entre a prescrição (“Abra a janela”) e a proibição (“Não abra a janela”), que é tipicamente 

realizada com uma frase imperativa negativa. Já a questão é vista como uma forma de extrair 

a resposta do outro. Nesse caso, a pergunta, como na afirmação, na demanda e na oferta, 

pode vir sem elementos modais (“A janela está aberta?”’) ou com (“Poderia abrir a janela?”). 

É importante salientar que , quanto às perguntas, (“A janela está aberta?”; “A janela pode ser 

aberta?”; “A janela não está aberta?”) pode-se ter a troca de atividade com uma aparente 

troca de conhecimento. Por exemplo, ao se fazer a pergunta “A janela está aberta?”, a 

intenção do falante pode ser fazer seu interlocutor, dependendo da circunstância, abrir ou 

fechar a janela. 
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Segundo Fairclough (2003), as modalidades podem materializar diferentes níveis (ou graus) 

de comprometimento com a verdade (modalidade epistêmica) e com obrigatoriedade/ 

necessidade (modalidade deôntica): 

 

Quadro 6: Níveis de comprometimento nas modalidades 

CLASSIFICAÇÃO EPISTÊMICA DEÔNTICA 

 Verdade Obrigação 
Alto Certamente Requerido 

Médio Provavelmente Suposto 

Baixo Possivelmente Permitido 

Fonte: Fairclough (2003, p.170) – (Tradução nossa) 

 

Como podemos observar, a modalidade epistêmica é marcada por advérbios modalizadores 

(como “certamente”, “provavelmente”, “possivelmente”) e a modalidade deôntica por verbos 

no particípio (“requerido”, “suposto”, “permitido”); verbos perfomativos (“ordenar”, “proibir”, 

“permitir”, “ordenar”...);  auxiliares modais (“poder”, “dever”, “querer”, “precisar”, “necessitar”, 

“desejar”...); expressões cristalizadas (“é preciso”, “é necessário”, “é interessante”, “é 

evidente”...); verbos atitudinais (“penso”, “acho”, “suponho”, “acredito”...), entre outros, são 

recursos linguísticos que expressam as modalidades. 

 

Outro aspecto relevante neste estudo é a avaliação, outra categoria de realização do 

significado identificacional, a qual diz respeito às impressões do locutor com relação a 

diferentes aspectos do mundo, o que lhe agrada ou desagrada, o que considera relevante ou 

não. Essa categoria, que não ocorre apenas em orações avaliativas, mas pode ser expressa 

de forma mais ou menos explícita, materializada em traços textuais como declarações 

avaliativas, declarações com modalidade deôntica (obrigação) ou declarações com verbos de 

processo mental afetivo e presunções de valor afetivo. 

 

Para a análise da avaliação no discurso, recorremos à categoria de avaliatividade, por meio 

do sistema proposto pela escola de Sidney de Linguística Sistêmico-Funcional (LSF). Os 

estudos iniciais da avaliatividade remontam à década de 1980 com os trabalhos de J. R. Martin 

e seus companheiros da escola de Sidney, ganhando amplitude nas décadas seguintes. Tais 

estudos pretendiam compreender como a avaliação é expressa na linguagem. O termo 

Appraisal foi empregado para nomear um conjunto de recursos utilizados para atribuição de 

valores, sentimentos, posicionamentos e atitudes nos discursos (ALMEIDA, 2010). 

Ressaltamos que utilizamos o termo avaliatividade nesta pesquisa, em virtude dos 
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argumentos apresentados por Vian Jr. (2009) que defende a escolha da tradução de 

avaliatividade para o termo appraisal1. 

 

As declarações avaliativas, de acordo com Almeida (2010), referem-se àquelas que agradam 

ou desagradam e podem ser mais explícitas como um atributo em processos relacionais 

atributivos, o qual pode ser materializado em um adjetivo, um verbo ou um advérbio avaliativo 

ou pode ser representado por um ponto de exclamação. As declarações afetivas estão ligadas 

a eventos psicológicos, tais como reflexões, sentimentos e percepções. 

 

Fairclough (2003, p. 172-173) explica que as avaliações apresentam uma “escala de 

intensidade”; “os adjetivos e advérbios avaliativos bem como o processo verbal mental afetivo 

agrupam-se em conjuntos semânticos de termos que variam de baixa a alta intensidade. Por 

exemplo: ‘Eu gosto/ amo/ adoro este livro’, ‘este livro é bom/ maravilhoso/ fantástico’”; o rapaz 

pegou/ furtou/ roubou o cartão de crédito. As declarações com modalidades deônticas ou 

processo mental afetivo são outro traço textual em que se materializa a avaliação. As 

declarações com verbos de processo mental são consideradas afetivas se forem marcadas 

explicitamente como sendo do autor: eu “gosto” desta roupa; eu “odeio” esta roupa; eu 

“detesto” esta roupa. 

 

As presunções valorativas, segundo Resende e Ramalho (2016), não estão explicitamente 

marcadas, mas inseridas de maneira subjetiva no texto. Para as autoras, a apreensão do 

significado não depende somente do que está explícito em um texto, mas também do que 

está implícito. Então, parte do trabalho de analisar textos é tentar identificar o que está 

presumido. 

 

As avaliações explícitas realizam-se diretamente no texto, por meio de diversas estruturas, 

tais como atributos (qualidades conferidas a uma entidade, como em “a menina estava feliz”); 

epítetos (qualidade do nome a que se refere, por exemplo, em “criança alegre”); qualidade 

nominalizada (como em “o problema da publicidade”); circunstâncias (tais como, “tristemente”, 

“de forma distraída”); processos mentais (tais como “ele quer, gosta”) e processos materiais 

(como “a mãe negligenciou”), dentre outros (ALMEIDA, 2010).   

 

Dizemos que as avaliações são implícitas quando são indiretas, implicadas ou sugerem uma 

interpretação do ouvinte/leitor. Quando implícitas, constituem estratégias sutis de se induzir o 

 
1 Utilizamos teoria da avaliatividade, assim como Vian Jr. (2009, p.102) pois, juntamente com o valor, 
agregam-se crenças, emoções, afeto, relações sociais e tantos outros aspectos. 
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interlocutor. Um falante ou escritor realiza uma avaliação implícita no texto ao criar condições 

para que seu ouvinte/leitor realize determinada avaliação particular. Nesse sentido, Almeida 

(2010) afirma que mesmo sentenças que aparentam certa neutralidade avaliativa ou possível 

ambiguidade são menos neutras e ambíguas, dentro de uma perspectiva dinâmica de ponto 

de vista.  

 

É possível usar a análise de avaliatividade em ACD para mostrar sistematicamente como os 

leitores e os ouvintes estão dinamicamente posicionados diante de enunciados 

aparentemente neutros de uma forma negativa ou positiva. Desse modo, a análise discursiva 

pode ajudar a iluminar como o uso (consciente ou inconsciente), pelo produtor, de um texto 

de padrões léxico-gramaticais e semânticos, funcionaria como recurso para direcionar o 

interlocutor a interpretar o texto de uma forma particular. 

 

Conforme proposto por Martin e Rose (2003), citado por Almeida (2010), a avaliatividade 

realiza-se em três subsistemas: atitude, engajamento e gradação. O sistema de Avaliatividade 

deve ser destacado como um dos principais recursos semântico-discursivo que servem para 

realizar os significados interpessoais no que tange à avaliação de coisas, comportamento das 

pessoas e seus sentimentos, usada, sobretudo, para que analistas críticos do discurso 

identifiquem posicionamentos ideológicos. 

 

Os três subsistemas estão relacionados entre si, uma vez que um sustenta e explica o outro. 

A atitude abrange as avaliações, o engajamento contempla as fontes da atitude e a gradação 

focaliza a intensificação para mais ou para menos das avaliações. 

 

A atitude compreende os recursos utilizados para tratar de sentimentos de emoção, 

sentimentos éticos e sentimentos estéticos. Os sentimentos de emoção referem-se à 

expressão de afetividade. Os julgamentos éticos compreendem os julgamentos de caráter e 

comportamento das pessoas. Os sentimentos estéticos relacionam-se à apreciação do valor 

de objetos, coisas e fenômenos em geral. 

 

O engajamento por sua vez considera o comprometimento do falante em relação ao que é 

dito, oferecendo-lhe recursos para introduzir ou rejeitar a opinião de outras pessoas. É o 

recurso de articulação das vozes no discurso, no sentido de refutar (por negação ou 

contraposição); declarar (por concordância, declaração e endosso); considerar e/ou atribuir 

(por reconhecimento ou distanciamento). 
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Já a gradação oferece graus que permitem aumentar ou diminuir a intensidade das 

avaliações. As emoções oferecem lexicalizações que seguem uma escala que varia em uma 

intensidade baixa, média e alta. 

 

Na análise, priorizamos o subsistema de atitude, pois entendemos, juntamente com Almeida 

(2010), entendemos que as atitudes ocupam um lugar central no processo avaliativo, podendo 

revelar os tipos e os níveis em que a avaliatividade é desenvolvida e expressa no discurso. 

 

De acordo com Martin e White (2007), as atitudes estão divididas em três tipos: afeto, 

julgamento e apreciação, todos envolvendo sentimento, como exposto no Quadro 7: 

 

Quadro 7: Subsistema de atitude 

ATITUDE 

Afeto 

In/Felicidade 

In/Segurança 

In/Satisfação 

Julgamento 

Estima social Normalidade 
Capacidade 
Tenacidade 

Sanção social Veracidade 
Propriedade 

Apreciação 

Reação Impacto 
Qualidade 

Composição Complexidade 
Equilíbrio 

Valorização 

Fonte: adaptado de Martin e White (2007, p.35-36) – (Tradução nossa) 

 

White (2004) explica que os valores de afeto, algumas vezes, são expressos na forma de 

qualidades, outras na forma de processos e outras, ainda, na forma de comentários adjuntos. 

Podem ser realizados também como entidades virtuais por meio de nominalizações. 

 

A abordagem da valoração, para Martin e White (2007), classifica os diferentes exemplos de 

afeto de acordo com os seguintes fatores: 

 

1 – sentimentos, culturalmente, considerados positivos e negativos. Os sentimentos positivos 

são aqueles agradáveis de se experienciar e os negativos, ao contrário, são aqueles 

desagradáveis; 

 

2 – sentimentos são o resultado de emoções que envolvem alguns tipos de manifestações 

paralinguísticas e extralinguísticas, ou, ainda, mais internamente experienciados como um 

tipo de estado emotivo ou um processo mental contínuo; 
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3 – sentimentos são representados como voltados para resultantes de alguma reação externa, 

ou de algo específico, como direcionados a, ou como resultado de, em reação a algum 

fenômeno emocional, algum estímulo emocional específico, ou como um estado de espírito 

geral; 

 
4 - emoções oferecem lexicalizações que seguem uma escala de intensidade (baixa, média 

e alta); 

 
5 – sentimentos envolvem intenção com relação a um estímulo ainda não realizado (irrealis), 

em oposição a um estímulo já realizado (realis); 

 
6 – a variação final da tipologia de afeto, proposta por Martin e White (2007), agrupa as 

emoções em três conjuntos: 

 
(a) in/felicidade: sentimentos que envolvem emoções relacionadas à felicidade e à 

tristeza, e ao gostar e ao não gostar; 

 

(b) in/segurança: sentimentos relacionados ao bem-estar social, de paz e equilíbrio em 

relação ao que nos rodeia, e aos sentimentos de proteção; 

 
 

(c) in/satisfação: sentimentos associados à realização de objetivos desejados, à 

frustração e ao sucesso. 

 

Já o julgamento abrange significados que servem para avaliar o comportamento das pessoas, 

em relação a um conjunto de normas sobre como as pessoas devem ou não se comportar. 

White (2004) afirma que o julgamento traduz a maneira pela qual as pessoas fazem avaliações 

sobre moralidade, legalidade, capacidade, normalidade. Tais avaliações são sempre 

determinadas pela cultura na qual vivem essas pessoas e pelas experiências, expectativas, 

pretensões e crenças individuais. 

 

Almeida (2010) afirma que, nessa perspectiva, o julgamento se relaciona com questões de 

ética. Trata-se de uma análise normativa do comportamento humano, com base em regras ou 

convenções de comportamento, ou seja, normas de comportamento que direcionam as 

pessoas ao modo como devem ou não agir. 

 

O julgamento pode realizar-se de duas maneiras: 
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1 – estima social: envolve admiração e crítica sem implicações legais, condiz com a 

avaliação de comportamento ético das pessoas no círculo de seu convívio. Esse tipo de 

julgamento tende a ser policiado, segundo Martin e White (2007), pela cultura oral, por 

meio de fofoca, boatos, brincadeiras e histórias de vários tipos. Pode ser de normalidade 

(O comportamento do indivíduo é pouco usual, especial, comum?), de capacidade (O 

indivíduo é capaz, competente?) ou de tenacidade (O indivíduo é confiável, dependente?); 

 

2 – sanção Social: implica elogio e condenação, geralmente, com complicações legais. 

Relaciona-se à avaliação de domínio entre certo e errado. São julgamentos codificados, 

de acordo com Martin e White (2007), na forma escrita como editos, regras, regulações, 

leis sobre como se comportar de acordo com a Igreja e o Estado, devendo ser aplicadas 

penalidades e punições a quem quebrar o código, a lei. Podem ser de veracidade (O 

indivíduo é honesto?) e propriedade (O indivíduo é ético?). 

 

Almeida (2010) resumiu os exemplos citados por Martin (2000) que apresentamos no Quadro 

8: 

 

Quadro 8: Tipos de julgamento 

ESTIMA 
SOCIAL 

JULGAMENTO 
POSITIVO 

JULGAMENTO 
NEGATIVO 

Normalidade 
Sortudo, normal, 
afortunado 

Infeliz, desprezível, 
estranho 

Capacidade 
Poderoso, inteligente, 
talentoso 

Fraco, lento, estúpido 

Tenacidade 
Corajoso, heroico, 
resoluto 

Covarde, imprudente, 
distraído 

SANÇÃO 
SOCIAL 

JULGAMENTO 
POSITIVO (ELOGIO) 

JULGAMENTO 
NEGATIVO 

(CONDENAÇÃO) 

Veracidade 
Verdadeiro, honesto, 
autêntico 

Desonesto, mentiroso, falso 

Propriedade Bom, moral, ético, justo Mal, corrupto, imoral, injusto 

Fonte: Adaptado de Almeida (2010, p.54) 

 

A terceira e última categoria da atitude é a apreciação. Refere-se ao modo como avaliamos 

coisas e fenômenos, textos e processos. Para White (2004), a apreciação abrange as reações 

dos falantes e as avaliações da realidade, sendo o campo dos significados usados para 

construir avaliações dos produtos do trabalho humano (artefatos, edificações, textos, obras 



67 

 

de arte, shows, filmes, livros, recitais, espetáculos), fenômenos da natureza, relacionamentos 

e qualidade de vida. 

 

A apreciação se distingue do julgamento por apresentar uma avaliação positiva ou negativa 

de objetos, artefatos, processos e estados de coisas no que tange à sua estética. Entretanto, 

na apreciação, os sentimentos avaliativos são relacionados à forma, à aparência, à 

composição, ao impacto e ao valor de objetos naturais ou abstratos (processos) e a 

performance. 

 

Martin e White (2007) subdividem a apreciação em três tipos: reação, composição e 

valoração: 

 

1 – reação: aborda as respostas que os fenômenos provocam, correspondendo às 

reações que as coisas provocam nas outras pessoas, isto é, como as coisas captam a 

atenção das pessoas. As reações são divididas em: reação-impacto e reação-qualidade. 

Já a reação-impacto corresponde, de acordo com a autora, ao impacto que os objetos 

provocam nas pessoas. Para identificar essa reação, faz-se a pergunta: Isso te cativou? 

 

A reação-qualidade, segundo Almeida (2010), diz respeito à qualidade dos objetos. Para 

identificar essa reação, faz-se a pergunta: Isso lhe agradou? 

 

2 – composição: trata das percepções sobre a organização e a forma dos objetos, refere-

se às nossas percepções de proporcionalidade e detalhe em um texto/processo. Nesse 

tipo de apreciação, de acordo com Almeida (2010), concentram-se os sentimentos que 

dizem respeito à organização, à elaboração e à forma pela qual as coisas e objetos foram 

construídos ou elaborados. A composição divide-se em: equilíbrio (refere-se ao equilíbrio 

das coisas) e complexidade (corresponde ao nível de complexidade dos objetos); 

 

3 - valoração: enfatiza a importância social do texto ou do processo, tem a ver com a nossa 

avaliação da significação social do texto/processo. Essa apreciação, esclarece Almeida 

(2010), corresponde ao valor que se atribui às coisas ou objetos. Para identificação, 

pergunta-se: Isso valeu a pena? 

 

A seguir, apresentamos o Quadro 9 que expõe os tipos de apreciação:  
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Quadro 9: Tipos de Apreciação 

APRECIAÇÃO PROCESSO MENTAL 

Reação 
Afeto (emotivo – Isso me agrada, 
desiderativo – Eu quero isso) 

Composição Percepção (nossa visão de ordem) 

Valoração Cognição (nossas considerações) 

Fonte: Adaptado de Martin e White (2007, p. 5) – (Traduzido pela pesquisadora) 

 

Resumidamente, entendemos que a modalidade está diretamente relacionada à posição 

tomada pelo sujeito ao produzir significados sobre as representações e a explicitação de seu 

grau de afinidade e envolvimento com elas. Já a avaliação está focada na construção textual 

de atitudes e valores, que têm motivações ideológicas. 

 

A relação dos significados acional, representacional e identificacional é dialética, assim como 

o é a relação entre os três significados e a prática social. A explanação de conceitos e relações 

como essas, observando-se a evolução da Análise Crítica do Discurso indicam que os 

pressupostos teóricos aqui apresentados oferecem uma base sólida para a análise atualizada 

de temas emergentes na modernidade tardia. 

 

Apresentamos as categorias de análise utilizadas nesta pesquisa, as quais podem ser 

identificadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 10: Categorias de análise aplicadas no corpus 

SIGNIFICADO CATEGORIA  

Acional Intertextualidade 

Representacional Interdiscursividade 

Identificacional Modalidade e avaliatividade 

Fonte: Elaboração nossa 

 

No próximo capítulo explanamos sobre as categorias de Identidade e Ideologia. 
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Capítulo 3 – IDENTIDADE E IDEOLOGIA 

 

 

Ao tratar de questões de identidade, tem-se algumas marcas indicativas de poder: 

incluir/excluir, demarcar fronteiras, classificar e normalizar. O poder de classificar e instituir a 

diferença consiste no privilégio de atribuir valores aos grupos. Um dos grupos recebe valor 

positivo, enquanto o outro recebe valor negativo. 

 

Nesse processo de construção que é embasado na desconstrução e reconstrução constantes 

pressionadas pela fluidez dos conceitos e das instituições na modernidade tardia, as 

identidades podem ser fixadas com propósitos ideológicos ou subvertidas, com propósitos de 

resistência à dominação, pois a identidade é um significado atribuído cultural e socialmente 

(SILVA, 2000). 

 

Aquilo que é dito contribui para definir ou reforçar a identidade que se descreve. O contato 

com o outro pode incentivar a produção de novos binarismos, como o do dominante tolerante 

e do dominado tolerado, ou da identidade hegemônica, mas benevolente e da identidade 

subalterna mas respeitada. Identidades são, no processo de produção de significados, 

construídas, reconstruídas ou questionadas, numa época denominada modernidade tardia, 

marcada pela flexibilização, pela instabilidade e pela fluidez. Nesse cenário, as identidades 

em conflito estão no cerne das mudanças sociais, políticas e econômicas e contribuem para 

essas mudanças (woodward, 2014). 

 

Já para Fairclough (2003), os textos possuem efeitos causais ideológicos que podem incutir, 

sustentar ou mudar ideologias. Segundo esse autor, ideologias são representações de 

aspectos do mundo que podem ser mostradas para contribuir para o estabelecimento, 

manutenção e mudança das relações sociais de poder, dominação e exploração. Para ele, há 

uma relação muito próxima entre ideologia, discurso e poder. 

 

Nesse sentido, o autor afirma que as práticas discursivas são investidas ideologicamente à 

medida que incorporam significações que contribuem para manter ou reestruturar as relações 

de poder. 

 

Passamos a seguir a discorrer sobre Identidade e Ideologia. 

 

3.1 Identidade 
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Tratamos a identidade conforme a concepção defendida pelos Estudos Culturais2, pois 

problematizam sua formação no cenário político, econômico e social contemporâneo e 

ressaltam o funcionamento da linguagem nesse processo, com uma abordagem histórica, 

cultural e discursiva. Desta maneira, aproximam-se da agenda política proposta pela ACD. 

 

Uma questão para a ACD é investigar como se dá o embate discursivo entre identidades. A 

luta hegemônica sobre modos de identificação é a luta entre a estabilização e a 

desestabilização de construções identitárias. 

 

Fairclough (2003) sugere que a identificação seja compreendida como um processo dialético 

em que discursos são inculcados em identidades, uma vez que a identificação pressupõe a 

representação, em termos de presunções, acerca do que se é. 

 

Identidade e diferença são conceitos que estão em uma relação de estreita dependência. A 

afirmação da identidade é, segundo Silva (2014), parte de uma cadeia de negações, de 

diferenças, e afirmações sobre a diferença também dependem de uma cadeia de negações 

sobre identidades. Identidade e diferença são, então, conceitos mutuamente determinados. 

 

Na perspectiva dos Estudos Culturais (Silva, 2014), tanto a identidade quanto a diferença são 

atos de criação linguística, ou seja, são criaturas do mundo social produzidas ativamente no 

discurso, em textos e interações. Como são construções simbólicas, estão sujeitas a relações 

de poder e a lutas por sua redefinição. 

 

A identidade e a diferença relacionam-se, pois, às maneiras como a sociedade produz e utiliza 

classificações, sendo, por isso, segundo Resende e Ramalho (2016), conceitos importantes 

em teorias críticas, interessadas na investigação de relações de dominação. 

 

Ao analisar como as identidades são construídas, Woodward (2014) sugere que elas são 

formadas relativamente a outras identidades, relativamente ao “forasteiro” ou ao “outro”, isto 

é, relativamente ao que não é, aparecendo mais comumente sob a forma de oposições 

binárias. Para o autor, a identidade é relacional, pois depende de algo fora dela para existir, 

de uma identidade que ela não é. A identidade assim, é marcada pela diferença. Segundo 

 
2 Historicamente, os Estudos Culturais consolidaram-se como campo de pesquisa após a fundação do 
Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, na Universidade de Birminghan, Inglaterra, em 1964. 
Tal projeto volta-se para a compreensão de fenômenos sociais, assumindo a noção de cultura como 
prática social imersa em relações de poder, considerando, inclusive, práticas de resistência 
hegemônica e subversão. Assim, suas preocupações abrangem questões concernentes à relação entre 
cultura, história e sociedade, entre elas, a constituição de identidades. 
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Wooward (2014), a identidade se constrói a partir da diferença, da percepção de si e do outro 

e da exclusão do outro, pela valorização do eu em detrimento do outro. A identidade é 

construída socialmente: as pessoas tendem a construir posições de sujeitos para outras, 

tomando a si próprias como referência. A emergência das questões sobre identidade se deve 

à rapidez das mudanças sociais, culturais e econômicas na modernidade tardia, quando 

estruturas estáveis começam a ruir, identidades antes consideradas fixas são afetadas por 

essas mudanças e tornam-se fluidas, desestabilizadas. Daí a importância das discussões 

sobre identidades. 

 

Silva (2014) afirma que a diferença é considerada um produto derivado da identidade. Nessa 

perspectiva, a identidade é a referência, é o ponto original relativamente ao qual se define a 

diferença, o que reflete a tendência a tomar aquilo que somos como sendo a norma pela qual 

descrevemos ou avaliamos aquilo que não somos. Para o autor, identidade e diferença são o 

resultado de atos de criação linguística, não sendo elementos da natureza: elas têm de ser 

ativamente produzidas. São criaturas do mundo cultural e social, somos nós que as 

fabricamos, no contexto de relações culturais e sociais. A identidade e a diferença são 

criações sociais e culturais. É apenas por meio de atos de fala que instituímos a identidade e 

a diferença como tais. 

 

Dessa maneira, a identidade, como a diferença, é uma relação social. Isso significa que sua 

definição, discursiva e linguística, está sujeita a vetores de força, a relações de poder. Elas 

são não simplesmente definidas; são impostas, são disputadas.  Para Silva (2014), a 

afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos 

sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais, 

estando em estreita conexão com relação de poder. 

 

É necessário distinguir identidade pessoal e identidade social, embora ambas estejam numa 

relação dialética. A identidade pessoal diz respeito à personalidade, à subjetividade. A 

identidade social depende das circunstâncias sociais em que as pessoas nascem e de sua 

socialização em determinados papéis sociais. A relação dialética entre identidade pessoal e 

social está no fato de que o desenvolvimento social completo da identidade de uma pessoa 

(sua capacidade de agir como um agente social, intervindo e potencialmente transformando 

a vida social) depende dos papéis sociais que são pessoalmente investidos e adequados, em 

uma fusão entre a identidade social e a identidade pessoal (personalidade) (FAIRCLOUGH, 

2003).  
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As pessoas podem apresentar várias identidades relativas aos contextos onde circulam, haja 

vista seu posicionamento diferente diante das diferentes restrições sociais e expectativas em 

cada situação. Para Woodward (2014), as pessoas se representam de forma diferente em 

cada contexto, porém essas identidades podem estar em conflito, pois a identidade, tal como 

a diferença, é uma relação social, e a definição das identidades está sujeita a relações de 

poder assim como a disputa pela identidade é o reflexo da disputa por recursos simbólicos e 

materiais na sociedade. A identidade e a diferença são impostas. Elas não convivem 

harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias, elas são disputadas. A 

constituição da identidade e da diferença atende aos interesses dos grupos sociais situados 

assimetricamente, a fim de assegurar o acesso privilegiado aos bens sociais. 

 

No processo de diferenciação, aparecem as marcas de poder: incluir/excluir; demarcar 

fronteiras; classificar etc. A identidade e a diferença se traduzem em declarações sobre quem 

está incluído e quem está excluído, em distinção entre o que fica dentro e o que fica fora, em 

separação entre “nós” e “eles”, indicando posições de sujeitos fortemente marcadas por 

relações de poder. O poder de classificar e instituir a diferença consiste no privilégio de 

também atribuir valores aos grupos: a polarização ou divisão binária se caracteriza aqui como 

uma oposição (um dos grupos recebe valor positivo, enquanto o outro recebe valores 

negativos).  

 

Em torno das questões de identidade e diferença há binarismos que devem ser 

problematizados, para melhor compreensão das relações de poder e dominação que os 

determinam. Questionar identidades e diferenças é questionar os sistemas legitimados que 

lhes servem de suporte na atribuição de sentido. 

 

O argumento essencial de que a teoria social tem experimentado alargada discussão sobre a 

questão da identidade reside no fato de que 

 

 

as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o 
mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 
identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto 
como um sujeito unificado. A assim chamada ‘crise de 
identidade’ é vista como parte de um processo mais amplo de 
mudança, que está deslocando as estruturas e processos 
centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de 
referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável 
no mundo social.  (HALL, 2006, p-7) 
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Nessa perspectiva, as categorias culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidades, antes bem consolidadas, sofrem na contemporaneidade, fragmentação em 

razão de um novo processo de mudança estrutural que tem se instaurado e transformado as 

sociedades modernas do final do século XX. Hall (2006) sintetiza três concepções de 

identidade realizadas nas sociedades ocidentais, ao longo da história:  

 

1. sujeito do Iluminismo: pessoa como indivíduo, concebido de maneira individualista, sendo 

predominantemente masculino. O sujeito era totalmente centrado, unificado, dotado das 

capacidades de razão, de consciência e de ação, e o centro essencial do eu era a identidade 

de uma pessoa; 

 

2. sujeito sociológico ou moderno: identidade formada com base na interação entre o eu e a 

sociedade. Esse sujeito ainda tem um núcleo, mas ele é transformado no diálogo contínuo 

com o mundo exterior. Nessa perspectiva, a identidade “costura” o sujeito à estrutura, 

estabilizando os sujeitos nos mundos culturais que eles habitam, tornando ambos mais 

unificados e previsíveis, o que gera, portanto, certa conformidade subjetiva, advinda da 

segurança que a estrutura social possibilita; 

 

3. sujeito pós-moderno: identificação como processo mais provisório, variável e problemático. 

O sujeito que, antes, vivenciava uma identidade unificada e estável passa a ser fragmentado, 

passa a realizar várias identidades ao mesmo tempo e, às vezes, contraditórias ou não 

resolvidas. A identidade é concebida como “celebração móvel”, continuamente formada e 

transformada. 

 

Esse último conceito de identidade marca a mudança da noção do sujeito do Iluminismo 

baseado na concepção de centralidade, unificação e razão consciente, para a noção de 

sujeito social que, refletindo a complexidade do mundo moderno, passa a ser delineado não 

como autônomo e autossuficiente, mas profundamente influenciado pelas relações sócio 

históricas nas quais está envolvido (HALL, 2006). 

 

Para elucidar as três concepções de identidade apresentadas, entre os argumentos de Hall 

(2006), vamos retomar Giddens (1991, apud HALL, 2006) e Laclau (1990, apud HALL, 2006), 

pela forma como aplicaram a metáfora do deslocamento, na descrição sobre a dinâmica 

conjuntura moderna. 

 

Giddens (1991, apud HALL, 2006) inseri numa relação de oposição os conceitos de tradicional 

e moderno, sendo, no entanto, cauteloso em assegurar que nenhum constitui um todo à parte 
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e assumir que há continuidades entre um período e outro. Para ele, a diferença está no ritmo 

das mudanças que, no período moderno, são mais rápidas. Ele destaca as formas de 

interconexão global e deslocamento das relações sociais, devido ao esvaziamento das 

fronteiras de espaço e tempo e que altera, também, nossas práticas íntimas e cotidianas. 

 

Laclau (1990, apud HALL, 2006) explica tais mudanças como um processo descentralizador 

que implica a emergência de centros plurais de poder, no sentido de que as sociedades 

modernas não apresentam nenhum princípio articulador ou organizador único e não se 

desenvolvem de acordo com o desdobramento de uma única causa. Ela está constantemente 

sendo descentrada ou deslocada por forças fora de si mesma. 

 

Com isso, visto a dinamicidade que engendra tais mudanças, em diferentes contextos, em 

diferentes estruturas, nas quais as pessoa se encontram em diferentes papéis sociais, Hall 

(2014) e Woodward (2014) explicam que a condição moderna, de descentramento e 

fragmentação, implicando o duplo deslocamento do sujeito (tanto de sua identidade social e 

cultural quanto de sua personalidade) evidencia a complexidade inerente ao conflito 

identitário, cuja insurreição pode desdobrar-se em diversas arenas sociais, constituindo o que 

os autores definem como crise de identidade. Em outras palavras, a crise caracterizaria o 

estado de dúvida, incerteza e desestabilização em relação àquilo que se acreditava ser 

verdade e, em certo sentido, normal. 

 

No centro da discussão sobre a crise identitária, podemos situar a relação contrária entre as 

perspectivas essencialista e não essencialista, conforme a síntese feita por Woodward (2014). 

No ponto de vista essencialista, defende-se a reivindicação por uma identidade verdadeira, 

baseada em argumentos de cunho histórico e biológico, conferindo-lhe unidade, frende à 

apresentação ou desempenho de determinada característica. Butler (2010) entende que a 

essência estaria relacionada à ideia de uma substância, caracterizando um impossível ser 

idêntico a si mesmo. 

 

A abordagem essencialista desconsidera a não essencialista, na medida em que a interpreta 

como uma empresa utópica, pois a própria reclamação por uma essência verdadeira, 

cristalizada, uma substância, constituiria um projeto político de transformação identitária, 

sócio-historicamente situado. Em resumo, a perspectiva não essencialista concebe as 

identidades como fluidas, cambiantes e passíveis de transformação e contestação, 

entendendo o processo de constituição identitária que emerge da articulação discursiva, cujo 

caráter de verdade seria o efeito de reiteração de regras e naturalização ideológica. 
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A concepção não essencialista aproxima-se ao eixo do pensamento foucaultiano, em admitir 

o sujeito discursivo e historicamente constituído, ampliando sua discussão acerca das 

subjetividades para análise discursiva de identidades. 

 

Para Foucault (1979), a relação ente sujeito e discurso compreende a configuração de 

modalidades enunciativas, tipos de atividades discursivas exercidas em determinadas 

posições de sujeito, na articulação de formações discursivas particulares, constituídas em 

uma complexa relação entre elementos distintos e discursos dispersos historicamente. Assim, 

uma vez que as modalidades enunciativas são historicamente específicas e abertas à 

mudança, as condições sobre as quais tais articulações podem ser transformadas manifestam 

o que o autor caracteriza como a dispersão ou fragmentação do sujeito. 

 

À própria percepção do sujeito unificado consistiria em um efeito discursivo, visto a 

naturalização de práticas referentes à sua identidade, na e por meio da perpetuação de dado 

campo de regularidades, ao longo do tempo. Se há uma unidade, se as modalidades de 

enunciação que utiliza, ou às quais dá lugar, não são simplesmente justapostas por uma série 

de contingências, é porque emprega, de forma constante, esse feixe de relações 

(FOUCAULT, 1979). 

 

Contudo, respeitando a propriedade constitutiva do discurso, é imprescindível a ressalva de 

Fairclough (2003), cuja crítica dialética, entre sujeito e prática social, considera o 

funcionamento da última como constrangedor, afirmando que os sujeitos sociais constituídos 

não são meramente posicionados de modo passivo, mas capazes de agir como agentes e de 

negociar seu relacionamento com os tipos variados de discurso a que eles recorrem. Dessa 

maneira, a transformação histórica dos discursos, das modalidades enunciativas e de 

posições do sujeito e identidades inerentes ao sujeito, pode ser associada à propriedade de 

agência desse mesmo sujeito, nos limites de atuação circunscrita por ordens do discurso 

particulares. 

 

Uma vez que as identidades podem ser problematizadas partindo de uma perspectiva 

processual, admitindo e reconhecendo um eixo de compreensão coerente com uma 

abordagem discursiva e historicamente transformativa, Hall (2014) e Woodward (2014) 

voltam-se para o conceito lacaniano de identificação. No entanto, alertam quanto à certa 

perversidade que o termo possa invocar, fazendo necessário tecer algumas considerações 

sobre ele desde sua utilização na Psicanálise. 
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Situamos, então, esse termo nos ensaios do psicanalista Jacques Lacan, sobre o estágio do 

espelho, para explicar a formação do eu, com base na projeção corporal, mediante os olhos 

do Outro. Metaforicamente, Butler (2010) descreve a figura de uma mãe segurando seu filho, 

diante de um espelho, para significar o momento em que a criança percebe-se desvinculada 

do corpo materno, iniciando, assim, um estado de angústia, visto o deslocamento, a 

separação daquilo que seria sua fonte de prazer e que jamais recuperará, pois, de maneira 

contraditória, o prazer pleno repousava na fantasmática compreensão da totalidade entre os 

corpos da mãe e da criança.  

 

O estágio do espelho sugere, então, que a capacidade de projetar uma forma constitui um 

esforço imaginário de centralização e contenção psíquica dos contornos corporais (BUTLER, 

2010). Paradoxalmente, incide ser um processo infindável, pois o próprio ato de projetar-se, 

narcisística e psiquicamente, implica sua auto-divisão e distanciamento, buscando uma 

idealização ficcional, a qual está direcionada pelas figuras paterna e materna. Em resumo, o 

reflexo transforma, por meio desse evento, um sentido experimentado de desagregação e 

perda do controle, em um ideal de integridade e domínio. 

 

Acreditamos que o termo identidade deva significar o eu como o efeito acumulativo de suas 

identificações que, em um empreendimento genealógico, caracterize em si mesmo a 

materialização de relações construídas historicamente, admitindo um processo permeado por 

discursos diversos. A autora afirma: 

 

[O] eu não é uma substância idêntica a si mesma, mas, uma história 
sedimentada de relações imaginárias, que situam o centro do eu fora dele, na 
imagem externalizada, que confere e produz os contornos corporais, ou seja, 
a fronteira, a delineação espacial para elaboração projetiva do eu mesmo 
(BUTLER, 2010, P. 118-119). 

 

O conceito de identificação não essencialista está de acordo com nosso posicionamento 

crítico e dialético, pois o interpreta como uma construção, um processo de materialização, um 

ato de contestação, porém, nunca completo. Existe sempre um muito pouco, uma falta, mas 

nunca um ajuste completo, uma totalidade, pois é um mito (HALL, 2014). 

 

A identidade seria então uma interface desse processo ou, como diria Hall (2014), o efeito de 

sutura, cuja falsa ilusão de estabilidade repousaria na regularidade das práticas e dos 

discursos, formados na articulação de regras e leis, as quais, mesmo sendo contraditórias, 

naturalizaram-se no tempo, demarcando as fronteiras do ser e perpetuando um complexo jogo 

da diferença. 
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Com relação a isso, Butler (2010), ao tratar de identidades, desenvolve o conceito de 

performatividade não como um ato singular e deliberado, mas a reiteração forçada das 

normas, a prática referencial, em que o discurso, mediante sua propriedade ideológica e 

constitutiva, reproduz historicamente os efeitos e significados construídos ou materializados, 

relativos às categorias do ser. 

 

Performatividade não deve ser tratado como sinônimo de performance, pois não faz referência 

à imitação de um ato primeiro, uma vez que isso consistiria em uma hipocrisia essencialista, 

por afirmar a persistência de um original ausente. No entanto, torna admissível a 

transformação com base na possibilidade de um agenciamento inovador, sempre presente, 

conforme defende Butler (2010).  

 

Entendemos que essa concepção de identidade e do eu não descarta a identidade pessoal, 

mas coloca em evidência o processo por meio do qual nossa identidade é formada e 

modificada num contínuo diálogo com o mundo. Tal concepção integra espaço interior e 

exterior, mundo pessoal e mundo público, na medida em que concebe as interações sociais 

como processos pelos dos quais temos a oportunidade de projetar nossa identidade e também 

internalizar os significados e valores sociais que passam a ser parte de nós. Nesse sentido, a 

construção da identidade social é vista como estando sempre em processo, porque depende 

da interação discursiva e representacional. 

 

Castells (2018, p. 55) entende por identidade o processo de construção de significado com 

base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, 

os quais prevalecem sobre outras fontes de significado, apontando que toda e qualquer 

identidade é construída.  

 

Em outras palavras, as identidades se formam no momento que os atores sociais interagem 

com sentidos produzidos no social, que podem estar vinculados a atributos culturais de uma 

comunidade ou de mais de uma, revelando o caráter plural das identidades. Entretanto, essa 

interação não se dá de forma passiva, como se as condicionantes culturais impusessem seus 

significados; ao contrário, essa pluralidade é fonte de tensão e contradição tanto na auto-

representação quanto na ação social. Dessa forma, os significados culturais estão em 

permanente revisão no instante em que as pessoas se identificam e identificam outras bem 

como agem a partir dessas significações (CASTELLS, 2018). 

 

O estudioso acrescenta que identidades constituem fontes de significado para os próprios 

autores, por eles originadas e construídas por meio da individuação, embora as identidades 
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também possam ser formadas com base em instituições dominantes, quando e se os atores 

sociais a internalizam, construindo seu significado embasando-se nessa internalização. 

 

Assim, a principal questão acerca da construção da identidade é como, a partir de que, por 

quem e para quê isso acontece, uma vez que tais aspectos são determinantes do conteúdo 

simbólico da identidade. 

 

Castells (2018), ao evidenciar a importância de uma análise mais profunda das identidades, 

argumenta que os aparatos sociais são internalizados pelos atores com base em tendências 

e predileções atreladas a projetos que participem de redes de práticas sociais. De outro modo, 

os sujeitos promovem identidades na concordância (ou no combate) com as estruturas sociais 

que identificam os sujeitos dentro de relações de poder. 

 

Como a construção da identidade sempre se dá em contextos de poder, o autor propõe três 

formas de construção da identidade: 

 

1 - identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da sociedade no intuito 

de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais; 

 

2 - identidade de resistência: criada por atores que se encontram em posições desvalorizadas 

e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo trincheiras de resistência e 

sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da 

sociedade, ou mesmo opostos a esses últimos; 

 

3 - identidade de projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material 

cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na 

sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a transformação de toda a estrutura social.  

 

Cada tipo de processo de construção de identidade leva a um resultado distinto no que tange 

à constituição da sociedade, segundo o autor a identidade legitimadora dá origem a uma 

sociedade civil, ou seja, um conjunto de organizações e instituições, bem como uma série de 

atores sociais estruturados e organizados, que, embora às vezes de modo conflitante, 

reproduz a identidade que racionaliza as fontes de dominação estrutural. O autor considera a 

sociedade civil na concepção de Gramsci, que a concebe como constituída de uma série de 

aparatos, tais como: Igreja, sindicatos, partidos, cooperativas etc., que se, por um lado, 

prolongam a dinâmica do Estado, por outro estão profundamente arraigados entre as 

pessoas.  
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Esse duplo caráter da sociedade civil a torna um terreno privilegiado de transformações 

políticas, possibilitando o arrebatamento do Estado sem lançar mão de um ataque direto. O 

autor defende que a conquista do Estado pelas forças de mudança presentes em tal 

sociedade só é possível pela continuidade da relação entre as instituições da sociedade civil 

e os aparatos de poder do Estado, organizados em torno de uma identidade semelhante. 

 

O segundo tipo de construção de identidade (aquela destinada à resistência) leva, segundo o 

autor, à formação de comunidades. Para ele, seria a exclusão dos que excluem pelos 

excluídos, ou seja, a construção de uma identidade defensiva nos termos das 

instituições/ideologias dominantes, revertendo o julgamento de valores e, ao mesmo tempo, 

reforçando os limites da resistência. 

 

O terceiro processo de construção de identidade (de projeto) produz um sujeito desejoso de 

ser um indivíduo, de criar uma história pessoal, de atribuir significado a todo o conjunto de 

experiências da vida individual. Nesse caso, a construção da identidade consiste em um 

projeto de uma vida diferente, talvez com base em uma identidade oprimida, porém 

expandindo-se no sentido da transformação da sociedade como prolongamento desse projeto 

de identidade. 

 

Entendemos que a ideia de uma essência, seja fundamentada na memória, em passagens 

históricas, em relatos heroicos ou na fisiologia, na anatomia, na genética, consistiria na 

articulação de táticas discursivas voltadas para o que Foucault (1979) denomina vontade de 

verdade, visando superação da crise identitária, e cuja posição hegemônica lhe seria 

assegurada pela legitimidade na configuração de um espaço de encerramento e exclusão de 

identidades, assim como de engessamento dos corpos, em um determinado sistema 

normativo do ser e do não ser, ou ainda, do que é permitido ser. Em outras palavras, a 

construção política do sujeito procede vinculada a certos objetivos de legitimação e de 

exclusão, e essas operações políticas são efetivamente ocultas e naturalizadas por uma 

análise política que toma as estruturas jurídicas como seu fundamento (BUTLER, 2010). 

 

Ao afirmar eu sou, revela-se um não sou, o que evidencia o caráter constitutivo da diferença. 

Identidade e diferença podem expressar dicotomias, cujo status ontológico deixa pressuposto 

o aspecto nebuloso de que o tempo, as políticas e as histórias lhe aferiram. Todo e qualquer 

empreendimento em relação ao exame da formação de identidades deve olhar para essa 

relação, a qual, nos diversos episódios da humanidade, significou práticas de exclusão. 
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Uma questão para a ACD e para nós é investigar como se dá o embate discursivo entre 

identidades. Nesse cenário, a visão de que a constituição da identidade social é um construto 

interacional e representacional nos coloca diante dos jogos de poder imbricados nesse 

sistema. 

 

Representação é um processo de construção social de práticas, incluindo a construção 

reflexiva de si mesmo. Representações penetram em processos sociais e práticas e os 

moldam (FAIRCLOUGH, 2003). Para o autor, atores sociais dentro de qualquer prática 

produzem representações de outras práticas, assim como representações reflexivas de suas 

próprias práticas, no curso das atividades deles dentro da prática. Atores sociais 

recontextualizam outras práticas, incorporando-as em suas próprias práticas. 

Recontextualizar significa trazer uma prática para o contexto de outra, transformando-a e 

ressignificando-a. Discursos incluem representações de como as coisas são e têm sido, assim 

como representações de como as coisas poderiam ou seriam ou deveriam ser. Discursos 

como modos de representação constituem pontos nodais na relação dialética entre linguagem 

e outros elementos da vida social. 

 

Podemos analisar textos de uma perspectiva representacional, partindo da comparação entre 

as diferentes representações dos mesmos eventos ou de eventos similares. À medida que as 

práticas sociais incorporam representações, elas são investidas ideologicamente, 

contribuindo para a manutenção ou reestruturação das relações de poder. Uma ligação 

produtiva pode ser feita entre discurso como modos de representar e ideologia, razão pela 

qual tratamos, a seguir os conceitos de poder e ideologia. 

 

3.2 Ideologia 

 

As ideologias, na perspectiva adotada pela ACD, são representações de elementos do 

mundo, construídas em diversas dimensões e formas nas práticas discursivas. Elas podem 

contribuir para estabelecer, manter ou mudar relações sociais de poder, dominação e 

exploração. Fairclough (2016) ressalta que as ideologias nas práticas discursivas são mais 

eficazes quando se tornam naturalizadas e atingem o status de senso comum. Tal abordagem, 

no entanto, não concebe as ideologias como imposições unilaterais ou de reprodução de uma 

ideologia universal ou dominante; ao contrário, o aspecto da transformação aponta para a luta 

ideológica como dimensão da prática discursiva: ao se desvelar e desnaturalizar, de forma 

consciente, o senso comum, há a possibilidade de se anular ou coibir seu funcionamento 

ideológico, destaca Ramalho (2010). 
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A hegemonia, conceito resgatado de Gramsci por Fairclough (2016), constitui a tentativa de 

universalização do particular, com vistas a atingir e manter o poder: é a liderança, tanto quanto 

dominação, nos domínios econômico, político, cultural e ideológico de uma sociedade. 

Estabelece-se mais por consenso e menos por coerção. 

 

Os textos são produtivos: podem transformar textos anteriores e gerar novos textos. Mas essa 

produtividade é socialmente limitada, restringida e condicional conforme as relações de poder. 

As possibilidades e as limitações para os processos intertextuais dentro de hegemonias e 

lutas hegemônicas, assim como os processos de contestação e reestruturação de ordens do 

discurso que ocorrem por meio de processos intertextuais, são melhor compreendidos pela 

combinação da intertextualidade com a questão da hegemonia, conforme a visão gramsciana 

(FAIRCLOUGH, 2003). 

 

Mais que dominação de classes, a hegemonia refere-se a alianças e a integrações, 

experimentadas por meio de concessões. No entanto, considerando a relação dialética entre 

estruturas e eventos discursivos, Fairclough (2016) ressalta que a hegemonia é foco de 

instabilidades, que favorecem a luta hegemônica, contribuindo, em vários níveis, para 

reprodução ou transformação de relações sociais assimétricas e da ordem de discurso 

existente. Nesse contexto, a expressão foucaultiano ordem de discurso é utilizado por 

Fairclough (2016) para referir-se à totalidade de práticas discursivas dentro de uma instituição 

ou sociedade, bem como ao relacionamento entre elas. 

 

O próprio discurso apresenta-se como uma esfera da hegemonia, sendo que a hegemonia de 

um grupo dependente, em parte, de sua capacidade de gerar práticas discursivas e ordens 

de discurso que a sustentem. Assim, são os indivíduos, inseridos em práticas discursivas e 

sociais, que corroboram para a manutenção ou transformação de estruturas sociais. Por essa 

razão, a ideologia é uma maneira de assegurar o consentimento (dos sujeitos) por meio de 

lutas de poder levadas a cabo no nível do momento discursivo de práticas sociais. 

 

O conceito de hegemonia, então, enfatiza a importância da ideologia no estabelecimento e na 

manutenção da dominação. Para Fairclough (2016), se as hegemonias são relações de 

dominação baseadas mais no consenso de que na coerção, a naturalização de práticas e 

relações sociais é fundamental para a permanência de articulações baseadas no poder. As 

convenções de discurso podem encerrar ideologias naturalizadas, que as transformam num 

mecanismo eficaz de preservação de hegemonia. Uma vez que as ideologias têm existência 
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material nas práticas discursivas, a investigação dessas práticas é também a investigação de 

formas materiais de ideologia. 

 

Fairclough (2016) entende que o funcionamento do discurso possui uma dupla função: serve 

para transformação criativa de ideologias e para a reprodução de ideologias, sendo 

ideologias: 

 

“significações/construções da realidade (o mundo físico, as relações 
sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias 
dimensões das formas/sentidos das práticas discursivas e que 
contribuem para a produção, a reprodução ou a transformação das 
relações de dominação. (FAIRCLOUGH, 2016, P. 122)” 

 

Nesse sentido, comentam Resende e Ramalho (2016), discursos podem ser vistos como 

ideológicos. Um discurso particular pode incluir presunções acerca do que existe, do que é 

possível, necessário, desejável. Tais presunções podem ser ideológicas, posicionadas, 

conectadas a relações de dominação. E relações de poder são mais eficientemente 

sustentadas por significados tomados como tácitos, pois a busca pela hegemonia é a busca 

pela universalização de perspectivas particulares.  

 

O julgamento de quanto uma representação é ideológica só pode ser feito por meio da análise 

do efeito causal dessa representação em áreas particulares da vida social, isto é, por meio da 

análise de como as legitimações decorrentes dessa representação contribuem na sustentação 

ou na transformação de relações de dominação. Daí, para as autoras, a importância de a 

análise de discurso ser simultaneamente orientada linguística e socialmente. 

 

O conceito de ideologia da ACD provém de um estudo de Thompson (2011), que tentou não 

eliminar o sentido negativo do conceito de ideologia, mas tomá-lo como um índice dos 

problemas aos quais o conceito se refere, como um aspecto que deve ser retido e 

desenvolvido criativamente e pode ser visto como uma concepção crítica da ideologia que 

mantem a conotação negativa que foi trazida pelo conceito na maior parte de sua história e 

ligando a análise da ideologia à questão da crítica. 

 

Na reformulação do conceito de ideologia, Thompson (2011) deu novo foco ao conceito numa 

série de problemas que se referem às inter-relações entre sentido (significado) e poder. O 

autor argumentou que o conceito de ideologia pode ser usado para se referir às maneiras 

como o sentido serve, em circunstâncias particulares, para estabelecer e sustentar relações 

de poder que são sistematicamente assimétricas, chamando-as de relações de dominação. 

Nesta perspectiva, ideologia, de maneira ampla, é sentida como algo a serviço do poder.  
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O estudo da ideologia, para Thompson (2011), exige que investiguemos as maneiras como o 

sentido é construído e usado pelas formas simbólicas (amplo espectro de ações e falas, 

imagens e textos, que são produzidos por sujeitos e reconhecidos por eles e outros como 

construtos significativos) de vários tipos, desde as falas linguísticas cotidianas até às imagens 

e aos textos complexos. Exige que investiguemos os contextos sociais nos quais essas formas 

simbólicas são empregadas e articuladas. Requer que perguntemos se e como o sentido é 

mobilizado pelas formas simbólicas em contextos específicos, para estabelecer e sustentar 

relações de dominação. Exige que perguntemos se o sentido, construído e usado pelas 

formas simbólicas, serve ou não para manter relações de poder sistematicamente 

assimétricas. Formas simbólicas são ideológicas somente quando servem para estabelecer e 

sustentar relações sistematicamente assimétricas de poder. 

 

Thompson (2011) distinguiu cinco modos gerais através dos quais a ideologia pode operar: 

legitimação, dissimulação, unificação, fragmentação e reificação (cf. Quadro 11 adiante). 

 

Por meio da legitimação, relações de dominação podem ser estabelecidas ou mantidas, sendo 

representadas como legítimas, ou seja, a legitimação estabelece e sustenta relações de 

dominação pelo fato de serem apresentadas como justas e dignas de apoio. Afirmações de 

legitimação podem basear-se em três estratégias de construção simbólica: a racionalização, 

a universalização e a narrativização. Na racionalização, a estratégia de legitimação baseia-se 

em fundamentos racionais, na legalidade de regras dadas a priori; na universalização, 

representações parciais são legitimadas por meio de sua apresentação como servindo a 

interesses gerais; na narrativização, a legitimação se constrói por meio da recorrência a 

histórias que buscam no passado a legitimação do presente. 

 

A dissimulação, modo de operação da ideologia que estabelece e sustenta relações de 

dominação por meio de sua negação ou ofuscação, pode ser realizada por construções 

simbólicas como deslocamento, eufemização e tropo. No primeiro caso, há uma 

recontextualização de termos, geralmente referentes a um campo e que são usados com 

referência a outro, deslocando conotações positivas ou negativas. Na eufemização, ações, 

instituições ou relações sociais são representadas de modo que desperte uma valorização 

positiva, ofuscando pontos de instabilidade. O tropo refere-se ao uso figurativo da linguagem, 

que pode servir a interesses de apagamento de relações conflituosas. 

 

Já a unificação é o modus operandi da ideologia pelo qual relações de dominação podem ser 

estabelecidas ou sustentadas pela construção simbólica da unidade. Há duas estratégias de 
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construção simbólica relacionadas à unificação: a padronização, adoção de um referencial 

padrão partilhado; e a simbolização, construção de símbolos de identificação coletiva. 

 

Na fragmentação, relações de dominação podem ser sustentadas por meio da segmentação 

de indivíduos e grupos que, se unidos, poderiam constituir obstáculo à manutenção do poder. 

Uma das estratégias de construção simbólica da fragmentação é a diferenciação, em que se 

enfatizam características que desunem e impedem a constituição de um grupo coeso, com 

objetivo de desestabilizar a luta hegemônica. Outra estratégia é o expurgo do outro, em que 

se objetiva representar simbolicamente o grupo que possa constituir obstáculo ao poder 

hegemônico como um inimigo que deve ser combatido. 

 

Por fim, há o modo de operação da ideologia denominado reificação, por meio do qual uma 

situação transitória é representada como permanente, ocultando seu caráter sócio-histórico. 

Há quatro estratégias de construção simbólica da reificação: naturalização, eternalização, 

nominalização e passivação. Por meio da naturalização, uma criação social é tratada como 

se fosse natural, independentemente da ação humana. A eternalização é a estratégia por 

meio da qual fenômenos históricos são retratados como permanentes. A nominalização e a 

passivação possibilitam o apagamento de atores e ações, representando processos como 

entidades. 

 

Tal arcabouço pode ser resumido no quadro a seguir: 
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Quadro 11: Modos de operação da ideologia na ACD 

Modos gerais de operação da 
ideologia 

Estratégias típicas de construção simbólica 

LEGITIMAÇÃO - relações de 
dominação são 
representadas como 
legítimas 

RACIONALIZAÇÃO – uma cadeia de raciocínio 
procura justificar um conjunto de relações 
UNIVERSALIZAÇÃO – interesses específicos são 
apresentados como interesses gerais 
NARRATIVIZAÇÃO – exigências de legitimação 
inseridas em histórias do passado que legitimam o 
presente 

DISSIMULAÇÃO – relações 
de dominação são ocultadas, 
negadas ou obscurecidas 

DESLOCAMENTO – deslocamento contextual de 
termos e expressões 
EUFEMIZAÇÃO – valoração positiva de instituições, 
ações ou relações 
TROPO – sinédoque, metonímia, metáfora 

UNIFICAÇÃO – construção 
simbólica de identidade 
coletiva 

PADRONIZAÇÃO – um referencial padrão proposto 
como fundamento partilhado 
SIMBOLIZAÇÃO DA UNIDADE – construção de 
símbolos de unidade e identificação coletiva 

FRAGMENTAÇÃO – 
segmentação de indivíduos e 
grupos que possam 
representar ameaça ao grupo 
dominante 

DIFERENCIAÇÃO – ênfase em características que 
desunem e impedem a constituição de desafio efetivo 
EXPURGO DO OUTRO – construção simbólica de um 
inimigo 

REIFICAÇÃO – retratação de 
uma situação transitória 
como permanente e natural 

NATURALIZAÇÃO – criação social e histórica tratada 
como acontecimento natural 
ETERNALIZAÇÃO – fenômenos sócio históricos 
apresentados como permanentes 
NOMINALIZAÇÃO/PASSIVAÇÃO – concentração da 
atenção em certos temas em detrimento de outros, 
com apagamento de atores e ações 

Fonte: Adaptado de Ramalho e Resende (2016, p. 52) 

 

A importância dessa abordagem para a pesquisa em Análise Crítica do Discurso é a 

constituição de um arcabouço para análise de construções simbólicas ideológicas no discurso. 

A abordagem de ideologia de Thompson (2011), aliada ao arcabouço da ACD, fornece 

ferramentas para analisar, linguisticamente, construções discursivas revestidas de ideologia. 

 

Nas ideias e conceitos que vimos até aqui se fundamenta a proposta crítica da ACD para 

estudos de problemas sociais que podem ser parcialmente sustentados/superados pelo 

discurso. 

 

Os sentidos de identificação (assim como os sentidos de ação) podem ser vistos como 

sentidos representacionais pressupostos, as suposições pelas quais as pessoas identificam-

se de acordo com o que fazem, conforme suas práticas, através da reflexividade, o que 

confirma a relação dialética entre os significados. O processo de identificação envolve efeitos 

constitutivos do discurso, ele deve ser visto como um processo dialético. Já as ideologias são 

representações de aspectos do mundo que contribuem para o estabelecimento e manutenção 

das relações de poder, dominação e exploração. Ideologias são legitimadas em formas de 
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interação (gêneros) e inculcadas em identidades (estilos). Identidade e Ideologia são 

categorias sociais que norteiam nosso trabalho. 

 

No próximo capítulo, apresentamos os percursos metodológicos de nossa pesquisa. 
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Capítulo 4 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa social requer uma metodologia adequada e aplicável ao contexto particular em 

que as práticas sociais em questão ocorrem. A ACD oferece um arcabouço metodológico-

analítico bastante amplo, privilegiando a análise textual.  

 

Neste capítulo, explicitamos a natureza da pesquisa e como ela foi desenvolvida, 

apresentando, ainda, a descrição dos participantes e dos métodos de coletas de dados. 

 

4.1 Perspectivas da pesquisa 

 

Denzin e Lincoln (2006) observam que os pesquisadores abordam o mundo com um conjunto 

de ideias, um esquema (ontologia) que especifica uma série de questões (epistemologia) que 

ele então examina aspectos específicos (metodologia).  

 

Sobre as premissas ontológicas, epistemológicas e metodológicas, os autores reforçam que 

elas constituem uma rede ou esquema interpretativo, denominado paradigma. Os paradigmas 

são um conjunto de crenças que orientam a ação do pesquisador ou da pesquisadora; 

referem-se aos primeiros princípios ou princípios fundamentais que definem sua visão de 

mundo como pesquisador ou pesquisadora.  

 

Uma das tarefas que se impõe ao investigador é a definição de sua concepção de mundo, ou 

da natureza da realidade, pois os pressupostos ontológicos determinam as decisões de cunho 

epistemológico e metodológico. 

 

Nesta pesquisa, partimos de interesses no problema socio discursivo da construção da 

identidade de candidatos à reitoria de um instituto federal brasileiro. Enfocamos o problema 

utilizando a perspectiva teórica crítico-realista da ACD (ontologia), teoria essa que ajuda a 

especificar o delineamento da pesquisa documental, bem como seus objetivos e questões 

(epistemologia). Definidos os princípios epistemológicos, trabalhamos na geração de dados, 

relacionados com a preocupação de pesquisa. Por fim, para atingir os objetivos e responder 

às questões de pesquisa, analisamos o corpus, com base em diretrizes metodológicas e 

teóricas da Análise de Discurso Crítica. 
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A ACD que discutimos aqui assume uma postura ontológica crítico-realista. Desde seu início, 

na década de 1980, a ACD define-se como uma disciplina crítica voltada ao estudo de 

problemas sociais, situada na Ciência Social crítica e na pesquisa crítica sobre a mudança 

social na sociedade contemporânea. Suas preocupações direcionam-se a sentidos que 

possam atuar a serviço de projetos particulares de dominação e exploração.  

 

4.1.1 Pesquisa qualitativa 

 

A ACD, segundo Magalhães (2017) situa-se na tradição da pesquisa qualitativa, em virtude 

do foco na análise detalhada de textos e discursos, sendo um método que conjuga o estudo 

textual-discursivo à crítica social, volta para o debate de um determinado problema social e 

contribui para a reflexão sobre ele. 

 

Os procedimentos qualitativos apresentam um grande contraste com os métodos da pesquisa 

quantitativa. A investigação qualitativa emprega diferentes alegações de conhecimento, 

estratégias de investigação e métodos de coleta e análise de dados. Embora os processos 

sejam similares, os procedimentos qualitativos se baseiam em dados de texto e imagem, têm 

passos únicos na análise de dados e usam estratégias diversas de investigação. 

 

A respeito disso, Creswell (2007) ressalta que os pesquisadores qualitativos enfatizam os 

valores sociais da pesquisa, destacam a relação entre o pesquisador e o que é estudado, 

abordam as situações de limitações que influenciam a pesquisa e buscam soluções que 

realçam como a experiência social é vivenciada e adquire significação. Já os pesquisadores 

quantitativos não focalizam o processo, mas enfatizam a medição e análise de variáveis e 

relações de causa. Consideradas as diferenças entre as abordagens, o autor considera que 

as divergências entre as pesquisas estão pautadas em diferentes formas de se abordar um 

mesmo conjunto de questões. 

 

Outros pesquisadores, buscam estabelecer a distinção entre a pesquisa quantitativa e a 

pesquisa qualitativa. De fato, de acordo com Gaskell, Bauer e Allum (2005), muitas discussões 

têm sido geradas em torno desses dois tipos de pesquisa, na tentativa de valorizar uma em 

detrimento da outra ou de comprovar a superioridade da pesquisa qualitativa sobre a 

quantitativa e vice-versa. Segundo os autores, as diferentes metodologias, além de serem 

complementares, podem oferecer diferentes contribuições para uma pesquisa.   
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Eles salientam que, na pesquisa quantitativa, trabalha-se com números, tendo como objetivo 

o levantamento de dados e de questionários. Explicam que não há como negar que nesse 

tipo de pesquisa os dados numéricos têm um alto poder de persuasão, por isso em alguns 

contextos a má qualidade dos dados é compensada pelo modo aprimorado com que a 

realidade é apresentada. Além disso, explicam que o levantamento dos dados se torna 

confiável, pois são utilizadas medidas padronizadas; entretanto, muitas vezes, os números 

estatísticos são negligenciados. Em razão disso, de acordo com Silverman (2009), o público 

em geral encara os dados quantitativos com um misto de respeito e desconfiança: o público 

concebe a pesquisa quantitativa com receio, uma vez que os dados podem ser facilmente 

“maquiados” e, consequentemente, podem ser “mentirosos e enganadores”. 

 

As ideias centrais que orientam a pesquisa qualitativa são diferentes das da pesquisa 

quantitativa, conforme salienta Creswell (2007). 

 

Quadro 12: Aspectos da pesquisa qualitativa 

a) Escolha adequada dos métodos 
e teorias 

1. Não escolher fenômenos raros e 
complexos como objeto de estudo; 

2. Levar em conta as condições 
contextuais em planos complexos da 
pesquisa quantitativa; 

3. Compreender modelos complexos 
empírica e estatisticamente; 

4. Adotar métodos abertos à 
complexidade de um tema de 
pesquisa. 

b) Perspectivas dos participantes e 
sua diversidade dizem respeito 
ao que o participante estuda: o 
conhecimento e as práticas dos 
participantes. 

1. A pesquisa qualitativa leva em 
consideração que os pontos de vista e 
as práticas no campo são diferentes 
devido às diversas perspectivas e 
contextos sociais a eles relacionados. 

c) Reflexividade do pesquisador e 
da pesquisa 

1. Subjetividade do pesquisador e dos 
participantes; 

2. Reflexões do pesquisador sobre suas 
próprias atitudes e as observações em 
campo. 

d) Variedade de abordagens e 
métodos na pesquisa qualitativa 

1. Permite diferentes abordagens. 

Fonte: Com base em Creswell (2007) 

 

 A abordagem qualitativa, para Denzin e Lincoln (2006), sob o interesse original de entender 

o outro, objetiva dar visibilidade ao mundo, por meio de um conjunto de práticas materiais e 

interpretativas. Desse modo, consiste na interpretação das realidades sociais, instaurando em 

si mesma um campo próprio de investigação. Ela transpassa outras disciplinas, abarcando 

uma rede complexa de termos, conceitos e suposições. 
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A pesquisa qualitativa inscreve o pesquisador no mundo, envolvendo-o em coisas que 

importam, do modo que importam. O pesquisador insere-se na pesquisa, tornando-se ator no 

processo de interpretação da realidade. O pesquisador é, ao mesmo tempo, intérprete e autor. 

É importante considerar a subjetividade que envolve o trabalho do pesquisador mergulhado 

em suas orientações ideológicas e experiências que constroem seu olhar interpretativo. O 

pesquisador qualitativo reflete sistematicamente sobre quem é ele na investigação e é 

sensível à sua biografia pessoal e à maneira como ela molda o estudo. Essa introspecção e 

esse reconhecimento de vieses, valores e interesses tipificam a pesquisa qualitativa 

atualmente. O eu pessoal torna-se inseparável do eu pesquisador. Isso também representa 

honestidade e abertura para a pesquisa, pois se reconhece que toda investigação é carregada 

de valores. 

 

Sobre a pluralidade desse tipo de pesquisa, Creswell (2007) ressalta que são usados métodos 

múltiplos que são interativos e humanísticos. Os métodos de coleta de dados estão crescendo 

e cada vez mais envolvendo o uso e coleta de uma variedade de materiais empíricos, tais 

como textos e produções culturais, experiência pessoal e estudo de caso. Além dessa 

multiplicidade de materiais empíricos, a pesquisa qualitativa também envolve uma variedade 

de práticas interpretativas, podendo ser utilizada a análise semiótica, análise da narrativa, do 

conteúdo, do discurso, entre outras. 

 

Outro aspecto a ser apontado, é a pesquisa documental que, vale-se de materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 

com os objetivos da pesquisa.  

 

De acordo com Gil (1999), existem os documentos de primeira mão, que não receberam 

qualquer trabalho analítico, tais como documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, 

diários, filmes, fotografias, gravações etc. Nosso corpus constitui-se de gravações. Trata-se, 

portanto de documento de primeira mão. 

 

Se, na pesquisa quantitativa, segundo Silverman (2009), raramente se utiliza o método de 

gravação em áudio e vídeo, talvez pela suposta dificuldade de quantificá-lo, na pesquisa 

qualitativa as gravações em áudio e vídeo são importantes pelo fato de as transcrições 

poderem constituir um registro fidedigno do que acontece em determinado tempo, espaço e 

com determinados sujeitos e por darem ao pesquisador a possibilidade de recorrer a elas 

durante a pesquisa quando necessário. 
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Nossa pesquisa utilizou-se de registros institucionais digitais (gravações). Recebemos cópias 

das filmagens dos debates ocorridos entre os candidatos a reitor do IFRR na campanha de 

2016 para o mandato de 2016 a 2020. A Coordenação de Comunicação Social da Reitoria do 

IFRR, autorizada pela Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional, mediante assinatura de 

termo de responsabilidade, foi responsável por copiar os arquivos em pen drive fornecido pela 

pesquisadora. 

 

Essa pesquisa documental oferece duas possibilidades de aproximação dos dados: formais e 

informais, segundo Gaskell, Bauer e Allum (2005). As formais por um lado exigem 

treinamento, conhecimento especializado, como a produção de reportagem, por exemplo. As 

informais, por outro lado, obedecem a poucas regras, podem ser geradas em entrevistas, por 

exemplo. Este estudo, analisamos dados informais (gravações de debate entre os candidatos 

a reitor) porque viabilizam o acesso ao principal interesse da pesquisa social, a maneira como 

as pessoas, espontaneamente, se expressam sobre o que é importante para elas e como elas 

pensam sobre suas ações e as dos outros. 

 

4.1.2 Perguntas de pesquisa e objetivo 

 

Todo planejamento de pesquisa requer reflexões acerca do tratamento analítico que será 

aplicado aos dados. Tal planejamento envolve um foco sobre a questão da pesquisa e os 

objetivos do estudo. 

 

As questões levantadas para o exame investigativo proposto por esta pesquisa compõem os 

seguintes questionamentos: 

 

- Quem é o indivíduo que está à frente de uma instituição de ensino responsável em contribuir 

para o desenvolvimento do Estado? 

 

- Quem é o indivíduo responsável pela instituição que oferece formação para a população de 

um Estado tão novo? 

 

- Se o processo de escolha do reitor se dá por eleição/consulta, mediante debate, o que revela 

o discurso, isto é, o que a prática discursiva revela sobre o modo de ser, sobre a conduta dos 

gestores e da própria comunidade escolar? 

 

- Que papel desempenharia a linguagem nesse contexto? 
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- Qual é a relação entre linguagem, ação e poder? 

 

- De que modo o discurso seria utilizado como forma de estruturação do comportamento e da 

ação de um candidato à reitoria? 

 

Com base em tais questões, definimos que o objetivo geral neste estudo é analisar como se 

constitui discursivamente a identidade dos candidatos à reitoria e os sentidos potencialmente 

ideológicos presentes nessa prática que possam contribuir para sustentar relações de poder. 

 

4.1.3 Geração dos dados 

 

Definidas as estratégias epistemológicas de aproximação com o problema pesquisado, 

passaremos aos processos metodológicos de geração e análise dos dados. 

 

Para a coleta de dados, analisamos as cópias das filmagens dos debates ocorridos entre os 

candidatos a reitor do Instituto Federal de Roraima na campanha de 2016, para mandato de 

2016 a 2020. 

 

Durante a campanha, o setor responsável pela comunicação social do IFRR filmou e produziu 

três arquivos: 

 

1 – Bonfim (referente às gravações do debate ocorrido no Campus Avançado de Bonfim): 

contendo quatro gravações: 01:06:51, 00:05:57, 01:06:50, 00:21:51; 

 

2 – CBVC (referente às gravações dos debates ocorridos no Campus Boa Vista Centro): 

contendo três pastas, referente aos períodos da manhã, da tarde e da noite, visto que neste 

Campus, foram realizados debates nessas três oportunidades, objetivando oportunizar a 

participação de toda a comunidade acadêmica, pois tal Unidade funciona nesses três 

períodos: 

 

a-) Manhã: 00:41:48, 01:00:27;  

b-) Tarde: 01:06:58, 00:03:41, 01:04:08; 

c-) Noite: 00:03:27, 00:00:01, 01:06:58, 00:44:27; 
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3 – CAM (referente às gravações do debate ocorrido no Campus Amajari): 00:01:30, 01:06:49, 

00:39:52, 00:18:37, 00:01:12, 01:05:35. 

 

O primeiro passo foi assistir às gravações, verificando a qualidade. Observamos que as 

gravações do debate ocorrido no Campus Amajari, apresentavam cortes, não sendo possível 

acompanhar nenhum bloco do começo ao fim. As gravações do Campus Bonfim, 

contemplavam todo o momento do debate, desde a preparação, com o sorteio dos nomes dos 

candidatos para ordem de apresentação, até encerramento do quarto e último bloco. As 

gravações feitas no Campus Boa Vista Centro, por sua vez, apresentavam cortes no período 

da manhã, e contemplavam todo o momento do debate no período da tarde e da noite. 

 

Nosso primeiro critério de exclusão foi a incompletude dos blocos durante o debate. Desta 

maneira, os debates ocorridos no Campus Amajari foram descartados. 

 

O segundo critério adotado foi a abrangência do debate. O Campus Avançado do Bonfim, 

como o próprio nome diz, ainda não tem a autonomia de um Campus instalado, dependendo 

ainda do Campus “mãe” (Campus Boa Vista Centro). O Campus Avançado do Bonfim possui 

apenas dois cursos em funcionamento, contando com apenas 135 discentes, 10 docentes e 

09 técnicos administrativos. Por essa razão, consideramos que o debate ocorrido naquele 

Campus teve pouco abrangência. 

 

O Campus Boa Vista Centro conta com 3.183 discentes, 147 docentes e 127 técnicos 

administrativos. Além disso, na época das eleições, abrigava em suas instalações o Campus 

Boa Vista Zona Oeste, pois este último ainda não dispunha de prédio próprio. 

 

Em 2013 O Instituto Federal implantou um novo Campus, chamado Campus Boa Vista Zona 

Oeste, localizado no Conjunto cidadão, zona oeste da cidade. Entretanto, devido a problemas 

na execução das obras do prédio, os alunos foram recebidos no Campus Boa Vista que foi 

renomeado como Campus Boa Vista Centro. Então, à época da eleição, em 2016, Campus 

Boa Vista Centro e Campus Boa Vista Zona Oeste funcionavam no mesmo prédio, na Avenida 

Glaycon de Paiva, Bairro Pricumã, zona oeste. O bairro Pricumã fica próximo ao centro e 

apesar do Campus Boa Vista Centro gozar do status de “Centro” no nome também faz parte 

da zona oeste da cidade. 

 

Desta maneira, durante o debate analisado, os candidatos falavam para comunidade 

acadêmica do Campus Boa Vista Centro e do Campus Boa Vista Zona Oeste. 
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Com isso, além de sua comunidade acadêmica, o Campus Boa Vista Centro ainda contava 

com os 379 discentes, 27 docentes e 30 técnicos administrativos do Campus Boa Vista Zona 

Oeste. 

 

Por isso, elegemos os debates ocorridos no Campus Boa Vista Centro. 

 

Em seguida, voltamos a aplicar o primeiro critério adotado, verificando qual dos períodos 

(manhã, tarde e noite) dispunham de gravações que contemplassem todo o debate, ou seja, 

sem interrupções. Aplicado tal critério, ficamos com o período da tarde e o período da noite 

do Campus Boa Vista Centro. 

 

Para decidirmos entre os dois períodos, optamos pela qualidade, disposição física dos 

candidatos. Os candidatos debateram pela manhã, pela tarde e pela noite, no mesmo dia, no 

Campus Boa Vista Centro. De forma que para o debate da noite, os candidatos encontravam-

se desgastados fisicamente. 

 

Selecionamos o debate ocorrido no Campus Boa Vista Centro, no período da tarde. 

 

A transcrição dessas entrevistas não foi detalhada, pois o objetivo foi investigar o seu 

conteúdo e não a sua forma, de acordo com o propósito da pesquisa. Em anexo, segue a 

transcrição do debate. 

 

4.1.4 ACD e metodologia 

 

Trata-se de uma proposta que se baseia em uma percepção de linguagem como parte 

irredutível da vida social, com ampla possibilidade de aplicação, constituindo modelo teórico-

metodológico possível para tratamento de diversas práticas na vida social, mapeando 

relações entre os recursos linguísticos utilizados por atores e grupos sociais e aspectos da 

rede de práticas em que a interação discursiva ocorre. 

 

Esta perspectiva, de acordo com Fairclough (2003), tem uma relação dialógica com outras 

teorias e métodos sociais, com eles engajando-se não apenas de maneira interdisciplinar, 

mas transdisciplinar. A metodologia deve ser compreendida em sua relação dialética com a 

teoria, em sua transdisciplinaridade, uma vez que ela é o processo teórico em que os métodos 

são selecionados de acordo com o objeto de pesquisa que é construído teoricamente. 
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A ACD é, portanto, uma abordagem teórico-metodológica, segundo Resende e Ramalho 

(2016), para o estudo da linguagem nas sociedades contemporâneas, tratando-se de 

abordagem de análise textualmente orientada, pautadas no texto em contexto. 

 

A ACD pode ser entendida também como análise de efeitos. O efeito de um único texto é 

dificilmente verificável, senão com o uso de uma análise de discurso. A análise de discurso 

pode mostrar o efeito duradouro de discursos. Jäger (2010) saliente que por meio da 

persistente recorrência de conteúdos, símbolos e estratégias, são produzidos sólidos “núcleos 

de saberes”, os quais conduzem o comportamento dos sujeitos, cuja gênese a análise pode 

mostrar. 

 

Para Van Dijk (2015), a ACD tem como tarefa explicar as relações entre discurso e poder 

social, descrevendo e explicando como o abuso do poder é praticado, reproduzido ou 

legitimado pelo texto e pela fala de grupos ou instituições dominantes. Nesse campo, o 

analista se posiciona explicitamente com sua proposta de entender, tornar público e, 

sobretudo, fazer parte do movimento de resistência e pela mudança desse quadro social 

abusivo.  

 

O marco teórico da ACD, segundo o autor, é um movimento que se interessa pela análise de 

problemas sociais fundamentais, como a reprodução discursiva da dominação ilegítima. 

Consideram-se dois níveis de análise: o macronível que compreende questões relacionadas 

a poder, dominação e a desigualdade social; e o micronível que consiste na análise do uso 

da linguagem, o discurso, a interação verbal e a comunicação, verificados pela realização 

textual. 

 

A ACD é capaz de elaborar hipóteses sobre como abusos dominantes podem superados, 

exercendo uma crítica da sociedade. 

 

Nessa perspectiva, os textos são eventos sociais e constituem uma dimensão do discurso. O 

texto é a unidade mais específica de realização do discurso, e os textos, por sua vez, realizam-

se em gêneros. 

 

Fairclough (2003) propõe, para explanação crítica de problemas sociais, utilizando a análise 

linguística, cinco etapas de organização do processo investigativo.  

 

A primeira etapa consiste em identificar um problema social com aspectos semióticos. Aqui, 

notamos, que se trata de uma abordagem baseada em problemas, sendo uma forma de 
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ciência social crítica, buscando mostrar problemas enfrentados pelas pessoas em razão de 

formas particulares de vida social, oferecendo recursos para que se possa chegar a uma 

solução. Fairclough deixa claro que os assuntos problemáticos e que requerem mudança são 

inerentemente controversos e contestáveis, e a ACD estará inevitavelmente envolvida em 

debates e controvérsias sociais quando enfatizar certas características da vida social como 

problema. Nesta pesquisa, vamos nos concentrar em conjunturas específicas vividas por uma 

determinada sociedade em momentos específicos de sua existência. Discursos podem ser 

problematizados a partir do momento em que são analisados e que suas contradições são 

explicitadas, aceitando a ideia de serem verdades temporárias. Portanto, a ACD abarca, em 

sua abrangência, todos os enunciados que são ou podem ser produzidos em uma 

determinada sociedade e um determinado tempo e todas as suas estratégias. Para nós, a 

realidade discursiva tem uma materialidade própria e se alimenta de discursos passados e de 

discursos atuais. 

 

A segunda etapa contempla identificar os obstáculos que precisam ser superados, 

considerando a maneira pela qual a práticas sociais se inter-relacionam, o modo de relação 

da semiose com outros elementos de práticas sociais e com características de discurso em 

si. Na identificação de elementos que representam obstáculos para a superação do problema, 

utiliza-se três tipos de análise: análise da conjuntura, análise da prática particular e análise de 

discurso. Esse aspecto relaciona-se ao entendimento da organização do problema social, 

como forma de compreensão estrutural, e os impedimentos para sua identificação.  

 

A terceira etapa considera se o problema social identificado na primeira etapa colabora com 

a ordem social. Aqui, analisa-se se o problema social contribui ou não para a manutenção de 

relações de dominação e poder e se pode ou não sofrer mudanças, sendo uma forma de ligar 

as coisas como, realmente, são com o que elas podem ser. O problema ideológico surge aqui, 

pois o discurso será ideológico na medida em que contribui para a manutenção de relações 

de poder e dominação. 

 

Na quarta etapa, identificam-se as possibilidades de mudanças, de superação do problema 

social. Ao tentar identificar as possibilidades de mudanças, pode-se apontar contradições, 

deficiências dentro dos aspectos considerados dominantes na ordem social, ou ainda 

encontrar diferenças e resistência. 

 

Finalmente, a quinta etapa é um momento em que a análise se torna reflexiva, sendo parte 

essencial da pesquisa, dada sua postura crítica e emancipatória. Questionam-se os limites e 
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alcances da pesquisa, sua eficácia como apreciação crítica, sua contribuição para futuras 

pesquisas e para emancipação social. 

 

Apresentamos a seguir síntese do percurso analítico e sua relação com a organização dos 

capítulos desta pesquisa: 

 

Quadro 13: Percurso analítico 

ETAPAS DA 
PESQUISA 

AÇÕES NO PERCURSO DA PESQUISA CAPÍTULO 

1. Identificação do 
problema social 

- Práticas do cotidiano acadêmico: leituras de 
pesquisas relacionadas à identidade e memória 
histórica. 
- Compreensão da constituição histórica do 
fenômeno. 
- Identificação dos contextos sócio históricos do objeto 
de análise. 
- Ajuste do olhar teórico e perspectivas de análise. 

1, 2, 3 

2. Identificação de 
obstáculos para 
que o problema 
seja superado 

- Geração de dados a partir de análise de debate entre 
os candidatos à reitoria. 

4 

3. Função do 
problema na 
prática social 

- Análise das práticas sociais. 
- Compreensão do contexto social. 
- Reflexão sobre os hábitos sociais. 

1, 2 e 3 

4. Possibilidades 
de mudança 

- Análise da constituição das identidades dos 
candidatos à reitoria. 
- Análise do significado identificacional do discurso: 
categoria de modalidade. 
- Análise do significado identificacional do discurso: 
categoria avaliatividade. 
- Análise do significado representacional do discurso: 
categoria de intertextualidade e interdiscursividade. 

5 

5. Reflexão sobre 
a análise 

- Explanação das considerações sobre as análises. Considerações 
finais 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para atingir os objetivos desta pesquisa, analisamos o corpus tendo em vista o significado 

identificacional, levando em consideração que eles não ocorrem de forma isolada, mas se 

sustentam em uma relação dialética. 

 

Iniciamos a análise, lançando mão das categorias linguístico-discursivas de análise textual, 

quais sejam Modalidade, Avaliatividade, Intertextualidade e Interdiscursividade. Concordamos 

com Ramalho e Resende (2011), que essas categorias auxiliam o mapeamento de relações 

dialéticas entre o social e o discursivo, permitindo a investigação de efeitos constitutivos de 

textos em práticas sociais, e vice-versa, fornecendo os dados necessários para identificar as 

conexões entre o discursivo e o social e seus consequentes efeitos sociais. 
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De acordo com Ramalho e Resende (2011), as categorias analíticas referem-se a formas e 

significados textuais associados a maneiras particulares de representar, de (inter) agir e de 

identificar (-se) em práticas sociais situadas. Segundo as autoras, a escolha das categorias 

utilizadas em uma análise textual irá depender não só do objetivo da análise e da natureza do 

trabalho analítico, mas também da extensão do texto: escolher várias categorias para um texto 

extenso é inviável.  

 

4.2 Contexto dos debates 

 

No processo de consulta à comunidade no IFRR, o debate figura como principal meio de 

comunicação das propostas dos candidatos à comunidade acadêmica. Barreira (2006), ao 

analisar campanhas, classifica o debate como um ato de campanha eleitoral. Segundo o autor, 

os atos de campanha constroem relações de proximidade entre o que se nomeia de política 

e os eleitores, viabilizando a apresentação ampla de concorrentes e redefinindo pactos sociais 

que validam os princípios da representação política. O autor considera os atos de campanha 

com base no conceito de ritual, explorando as estratégias de aproximação entre candidatos e 

eleitores e as ações simbólicas que contribuem para a construção da representação política. 

 

Os rituais políticos explicitam conflitos entre posições, em que se demonstra também a 

existência de esferas de elaboração de legitimidade. Eles atualizam os princípios e códigos 

que regem a ordem política, validando crenças e memórias. Os rituais de campanha eleitoral 

constituem, nessa perspectiva, espaços de reconstrução da política, tal como se apresentam 

em eventos específicos como o debate. 

 

Os debates são, nesse sentido, linguagens de campanha, que, por sua vez, indicam as 

maneiras por meio das quais os candidatos se dão a conhecer na comunidade acadêmica. 

 

4.2.1 Consulta à comunidade acadêmica no IFRR em 2016 

 

Em meio ao movimento de contestação da expansão das inscrições nas faculdades, em 1911, 

propiciado pelo ingresso irrestrito dos concluintes das escolas secundárias oficiais e das 

privadas a elas equiparadas, segundo Cunha (1987), o governo, com o objetivo de suprimir 

esse privilegio das instituições oficiais, tornava, pela Lei Orgânica do Ensino Superior e 

Fundamental da República, as instituições de ensino secundário e superior corporações 

autônomas, do ponto de vista didático e administrativo. Além de prever uma série de 
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condições de funcionamento para essas instituições, determinava que seus diretores fossem 

eleitos pelas congregações acadêmicas, em votação secreta. 

 

Com efeito da mesma legislação, o número de estudantes que entraram nas faculdades 

oficiais diminuiu, pois passaram a ter que submeter-se a um exame de admissão. Ao mesmo 

tempo, multiplicaram-se as faculdades privadas dispostas a oferecer facilidades, entre outras, 

no ingresso dos estudantes. Como consequência dos fatos relatados acima, a expressão 

“autonomia” foi tirada da legislação em 1915, perdendo as congregações, entre outras 

atribuições, a de eleger o diretor da faculdade. 

 

Em 1931, foi baixado por decreto do Estatuto das Universidades Brasileiras. Um dos aspectos 

definidos foi o da autonomia jurídica. O Estatuto, embora recuperasse a competência dos 

órgãos colegiados das instituições de ensino superior para escolher seus dirigentes, como 

previa a reforma de 1911, determinava a utilização de determinado mecanismo de escolha 

que permitia maior margem de manobra com relação à situação imediatamente anterior. O 

conselho universitário deveria elaborar uma lista com nomes de três professores catedráticos, 

dentre os quais o chefe do governo escolheria o reitor. No caso das universidades federais, a 

escolha caberia ao Presidente da República; nas estaduais, ao governador. 

 

O golpe de Estado de março de 1964 revelou a vulnerabilidade da universidade em uma 

extensão desconhecia até mesmo na época de Vargas. As universidades foram vítimas da 

intervenção militar. Durante o período de maior radicalização política, reitores e diretores 

passaram a ser pessoalmente responsáveis pelo controle político e ideológico das entidades 

representativas dos vários segmentos, e dos estudantes e professores ameaçados com 

processo penal, expulsão ou demissão, conforme o caso. 

 

A força da ditadura foi também utilizada para “modernizar” as universidades federais, 

reformando os estatutos e determinando profundas alterações na estrutura organizacional. 

Em novembro de 1968, foi baixada a Lei no. 5.540, denominada Lei da Reforma Universitária, 

que, entre várias reformas, modificava o mecanismo de escolha de dirigentes, em vigor desde 

o Estatuto de 1931. A elaboração da lista de nomes de candidatos a reitor, para posterior 

escolha pelo Presidente da República, passou a não ser, unicamente, atribuição do Conselho 

Universitário, mas sim dele em conjunto com outros conselhos da universidade, de ensino, 

pesquisa, extensão, de curadores etc. Nesse novo colegiado, havia um representante do 

Ministério da Educação e, em sua composição, prevaleciam os ocupantes de cargos 

nomeados pelo próprio reitor. As listas de candidatos a reitor passaram a não ter três nomes, 
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mas seis, de modo a aumentar em muito a probabilidade de inclusão de pessoas de confiança 

do regime militar ou por ele cooptadas. 

 

À medida que o regime militar foi se desintegrando, várias universidades estabeleceram 

formas de escolha de seus dirigentes que ficavam a meio caminho entre a eleição direta dos 

dirigentes, reclamada por muitos, e os dispositivos legais da ditadura, ainda em vigor. Uma 

fórmula utilizada foi a “consulta à comunidade universitária”, processo pelo qual os colegiados 

superiores das universidades acabavam endossando as listas de seis nomes de candidatos 

a reitor mais votados na consulta. A fórmula, a rigor, continua vigorando, com algumas 

alterações, e seguindo dispositivos formulados pelos próprios Conselhos Universitários. 

 

Em maio de 2016, o Conselho Superior do IFRR tornou público o edital para convocar os 

servidores interessados em participar como candidatos do processo de consulta para escolha 

do seu Reitor. 

 

O processo de consulta aconteceu por votação secreta em turno único. Participaram da 

votação docentes e técnico-administrativos que compõem o Quadro de pessoal ativo 

permanente do IFRR, bem como os alunos regularmente matriculados nos cursos técnicos 

em suas diversas formas de execução, de graduação e de pós-graduação, presencial e a 

distância. 

 

O mandato de Reitor é de quatro anos com vigência no quadriênio de 2016-2020. 

 

Todo o processo eleitoral foi conduzido pela Comissão Eleitoral Central, pelas Comissões 

Eleitorais Locais e pelas Subcomissões. 

 

Poderiam candidatar-se ao cargo de Reitor do IFRR os docentes pertencentes ao quadro de 

pessoal ativo permanente de qualquer campi que integram o IFRR, desde que possuíssem o 

mínimo de cinco anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e 

tecnológica e que atendessem a, pelo menos, um dos seguintes requisitos: possuir o título de 

doutor ou estar posicionado nas Classes D-IV ou D-V da Carreira do magistério do ensino 

básico técnico e tecnológico. 

 

No ato da inscrição, os candidatos deveriam apresentar somente a ficha de inscrição e cópia 

de documentos pessoais. 
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Três professores inscreveram-se para disputar a consulta. Em nossa pesquisa, serão 

denominados: candidato X, candidato Z e candidato Y. 

 

O candidato Z faz parte da gestão atual. Desempenha a função de Assessor de Relações 

Exteriores. Os candidatos X e Y desempenham a função de professor. 

 

A classificação dos candidatos concorrentes deu-se de acordo com o peso de 1/3 (um terço) 

para a manifestação do segmento docente; peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do 

segmento dos servidores técnico-administrativos e peso de 1/3 (um terço) para a 

manifestação do segmento do corpo discente, em relação ao total de eleitores do segmento 

consultado. Para o cálculo do percentual obtido pelo candidato em cada segmento, foi 

considerada a razão entre a votação obtida pelo candidato no segmento e o quantitativo total 

de eleitores do segmento aptos a votar. Dessa forma, foi considerado eleito o candidato que 

obteve o maior percentual de votos válidos. 

 

Após a divulgação dos candidatos inscritos, que ocorreu em 10/05/2016, os candidatos 

tiveram o período de um mês para fazer a campanha eleitoral. 

 

Durante a campanha, nenhum estudante ou servidor, poderia, no uso de suas funções, 

beneficiar ou prejudicar qualquer candidato ou eleitor. 

 

Foi permitido aos candidatos, durante a campanha, a utilização e/ou distribuição apenas de 

folders, cartazes e banners para divulgação de suas candidaturas. Também puderam ser 

criadas páginas sociais, desde que informado à comissão, para que pudessem ser 

fiscalizadas. 

 

Cada candidato pode expor três banners em cada campus, na Reitoria e nos polos da EAD e 

afixar quinze cartazes. Os banners e cartazes só puderam ser afixados nas unidades que 

compõem a estrutura do IFRR. 

 

Os folders foram de livre distribuição aos eleitores. 

 

Foi expressamente vedado o uso de adesivos de qualquer natureza, faixas, panfletos, bottons 

e camisetas. 
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A comissão eleitoral central foi responsável pela elaboração do programa e regulamento dos 

debates, juntamente com os candidatos ou seus representantes, divulgando as regras e 

horários.  

 

Os debates ocorreram no período de 18 a 31/05/2016, com o seguinte formato e as seguintes 

regras: 

 

Cada debate, coordenado por um mediador indicado pela Comissão Eleitoral Local, foi 

subdividido em quatro blocos distintos: 

I. primeiro bloco: exposições pelos candidatos de seus planos de trabalho; 

II. segundo bloco: debate entre os candidatos; 

III. terceiro bloco: debate dos candidatos com a plenária; 

IV. quarto bloco: considerações finais.  

 

A ordem das falas foi definida em sorteio. O primeiro candidato a falar é aqui denominado 

Candidato X. O segundo candidato a falar é o que chamamos de Candidato Z. O terceiro, 

Candidato Y. 

 

No primeiro bloco, cada candidato teve o tempo de dez minutos para expor seu plano de 

trabalho. 

 

O segundo bloco do debate teve a duração de sessenta minutos e foi composto de perguntas 

entre os candidatos. Cada candidato pôde fazer duas perguntas ao candidato de sua escolha. 

Cada candidato pôde responder somente até duas perguntas. 

 

Tivemos a seguinte dinâmica: X perguntou ao Z sobre inclusão e perguntou ao Y sobre obras 

no Instituto Federal de Roraima; Z perguntou ao Y sobre o ensino de segunda Língua no 

Instituto e perguntou ao X sobre visitas técnicas do curso de Letras à Venezuela; Y perguntou 

ao X sobre propostas para modernizar o setor de compras do Instituto e perguntou ao 

candidato Z sobre propostas de melhorias no setor de Tecnologia de Informação. 

 

O terceiro bloco também teve a duração de sessenta minutos e foi composto por perguntas 

da plenária aos candidatos. As perguntaram versaram sobre possibilidade de mudança na 

distribuição do horário das aulas; como executar as propostas em tempos de crise econômica; 

acesso aos laboratórios; ação da reitoria em todos os campi; apoio financeiro do Instituto para 

estudantes atletas; manutenção e aquisição de equipamentos; melhorias nas condições de 

uso da biblioteca. 
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O quarto bloco, com duração de trinta minutos, foi destinado às considerações finais dos 

candidatos. 

 

Utilizamos todos os blocos em nossa análise. 

 

A consulta ocorreu no dia 08/06/2016 e apresentou o seguinte resultado: 

 

 

Quadro 14: Resultado da consulta à comunidade acadêmica do IFRR para o cargo de reitor 

CANDIDATOS TOTAL DE VOTOS 

Candidato X 637 

Candidato Z 791 

Candidato Y 696 

Fonte: Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional 

 

O candidato Z, que obteve o maior número de votos, foi nomeado em outubro de 2016 como 

reitor do IFRR para o período de 2016 a 2020. 

  

Neste capítulo, apresentamos formato, regras, exigências e proibições em relação ao 

processo de escolha do reitor do IFRR em 2016. A experiência da pesquisa trouxe vários 

momentos de pausa para reflexão e tomada de decisão, numa leitura e releitura constante da 

prática de pesquisa, cuja ocorrência serviu de base ao trabalho de analisar os dados com 

mais detalhes e com mais interesse pelos resultados e pela continuidade da pesquisa social. 
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Capítulo 5 – ANÁLISE DO CORPUS 

 

 

O que pretendemos aqui é, por meio da análise do discurso das falas dos candidatos à reitoria 

do IFRR durante a campanha de 2016, responder às questões elencadas no capítulo 4. 

Salientamos que tais questões requerem múltiplos olhares e que demandam esforços de 

investigação no Brasil. 

 

A busca pela contribuição do discurso para a reprodução ou para a transformação das práticas 

sociais, para a constituição de crenças, valores e visões de mundo e para o estabelecimento, 

a contestação, a negociação e o fortalecimento de identidades, materializa-se nas análises 

textuais efetuadas neste capítulo.  

 

O interesse está no processo de produção de significado no debate durante a campanha. 

Para isso, analisamos textualmente o corpus, a fim de identificar os significados acionais, 

representacionais e identificacionais neles presentes, sua relação dialética com a prática 

social e a forma como o discurso dos candidatos contribuam para construir representações 

de mundo, ações e relações sociais e identidades desses mesmos sujeitos. 

 

As análises foram organizadas em seções. Os candidatos foram identificados com letras do 

alfabeto: candidato X, Y e Z. A ordem de apresentação das análises segue a mesma ordem 

conforme explanamos no capítulo 4. 

 

São três seções que estruturam este capítulo: primeira seção, candidato X; segunda seção, 

candidato Z; terceira seção, candidato Y. Em cada seção temos subseções: a primeira, 

referente ao significado acional, que contém a analise da categoria da intertextualidade; a 

segunda, relativa ao significado representacional, que apresenta a análise da categoria da 

interdiscursividade; a terceira, relativa ao significado identificacional, com a análise das 

categorias da modalidade e da avaliatividade. 

 

A análise do significado acional é desenvolvida para compreendermos o modo de agir nos 

textos, com a categoria da intertextualidade, que basicamente constitui a presença de outros 

textos nos textos analisados, seja de forma explícita, ou seja de forma implícita. Segundo 

Fairclough (2003), a intertextualidade acentua a dialogicidade no texto, ou seja, o diálogo 

entre a voz do autor e as outras vozes dos indivíduos participantes dos eventos. A análise, 

então, se inicia na identificação das vozes relevantes incorporadas ao texto. 
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Os textos comportam visões de mundo, representações, crenças e valores. Para Fairclough 

(2003), a representação é claramente discursiva e podemos distinguir diferentes discursos, 

que podem representar a mesma área do mundo de diferentes perspectivas ou posições. 

Portanto, discursos são modos de representar. A análise textual pretende identificar os 

discursos que se complementam ou competem entre si nos textos, por meio da categoria da 

interdiscursividade. 

 

O discurso figura conjuntamente com expressões corporais ao constituir modos particulares 

de ser, identidades sociais ou identidades pessoais particulares (FAIRCLOUGH, 2003). O 

aspecto discursivo relacionado a essas expressões identitárias é chamado de estilo. Estilos 

são, portanto, os aspectos discursivos das identidades, ou seja como as pessoas se auto-

representam e são representadas pelos outros. É importante que se registre que, embora o 

processo identitário seja complexo, é por meio da análise desse processo que distinguimos o 

significado identificacional no debate durante a campanha e podemos compreender como os 

candidatos se auto-representam e como representam os outros, mediante elementos do estilo 

na modalidade e na avaliação. 

 

5.1 Análise do discurso do candidato X 

 

Significado acional 

 

Identificamos 9 ocorrências de intertextualidade na fala do candidato X. 

 

A primeira (1) acontece durante a réplica do candidato X, quando ele pergunta ao candidato 

Z como ele pensa em efetivar ou ampliar a inclusão.  

 

(1) Claro, que isso é uma política do Ministério da Educação, né.... Os 
ensinamentos, ou seja, a lei diz claramente sobre a inclusão, mas nós 
temos, que dotar de condições necessárias o NAPNE e o NEABNE, para 
junto com a comunidade identificar, preparar essas pessoas, que estão lá, 
certo para que elas possam ter acesso a essa Instituição (linhas 182-186) 

 

No excerto (1), o candidato X insere a voz do candidato Z em “Claro, que isso é uma política 

do Ministério da Educação, né... Os ensinamentos, ou seja, a lei diz claramente sobre 

inclusão” e constrói um período utilizando a conjunção “mas”. Tal conjunção exprime 

oposição, contraste. Observamos que a voz do candidato X está em competição com a voz 

do candidato Z, na tentativa de colocar a própria proposta como mais completa e a proposta 

do candidato Z como incompleta, pois o candidato Z identifica a inclusão somente como uma 
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política do Ministério da Educação e o candidato X apresenta efetivas propostas para 

execução de tal política.  

 

O candidato X considera óbvio que a inclusão é uma política do Ministério da Educação e 

constata que apenas saber isso não é o suficiente: é preciso uma proposta para executar essa 

política. É preciso oferecer condições para que tal política aconteça, é necessário estar junto 

à comunidade e é necessário dar acessibilidade à Instituição.  

 

Observamos que o candidato X aproveita sua réplica não somente para apresentar suas 

propostas com relação ao tema da pergunta, mas também para competir com o candidato Z, 

avaliar positivamente suas propostas e avaliar negativamente as propostas do candidato Z. 

 

O segundo excerto acontece durante a tréplica do candidato X, quando perguntado sobre o 

posicionamento em relação às visitas técnicas na Venezuela: 

 

(2) Mas, aí... surge uma questão, que na sua fala ficou claro... os alunos só 
sabem dessas informações, certo?... na hora... que... chegam lá muitas 
vezes. Então, o que falta é transparência objetiva! Se é, que falta gestão 
da reitoria, para trazer essas informações, que traga de forma objetiva. 
(linhas 485-488) 

 

No trecho (2), o candidato X aponta que percebeu como claro na fala do candidato Z: “na sua 

fala ficou claro”, o fato de que “os alunos só sabem dessas informações, certo?... na hora... 

que... chegam lá muitas vezes”.  

 

Em sua réplica, o candidato Z mostrou insucessos sobre os convênios assinados com os 

países vizinhos, além de informar que o Ministério das Relações Exteriores não permitia que 

alunos das Instituições Federais viajassem para a Venezuela, em razão da situação de crise 

que o país enfrenta. O candidato Z fazia parte da gestão 2012-2016. Atuava como assessor 

de relações exteriores. Por essa razão, para o candidato Z, ele teria competência para 

fornecer tais informações. 

 

Dessa maneira, observamos que o candidato X faz uma crítica à gestão 2012-2016. Identifica 

na voz do candidato Z uma falta de “transparência objetiva” de tal gestão que não comunica 

aos alunos sobre a proibição da visita ao país vizinho. 

 

O excerto (3) acontece durante a réplica do candidato X, quando pede ao candidato Y para 

explanar sobre a situação das obras no Instituto Federal de Roraima. 
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(3) Mas, eu vou né... me arvorar e pegar a informação que o professor Z trouxe 
pela manhã, certo? numa pergunta de aluno da Zona Oeste... quando é 
que o prédio vai ser construído ou vai ser entregue? Ela disse, que teve 
uma reunião com a reitoria com a empresa... e assinaram um documento, 
que aí ô.... Zona Oeste, fica pronto pra cobrar, o cara da construtora disse, 
que dia 30 entrega o prédio pra vocês!.... Tem um documento assinado... 
informado aqui pela manhã. (linhas 555-561) 

 

Em sua resposta, o candidato Y faz uma crítica ao sistema de gestão da Instituição e sugere 

que deva ser modernizado. Durante a réplica, o candidato X propõe a elaboração de um plano 

diretor de obras e insere a voz do candidato Z para chamar a atenção dos alunos do Campus 

Zona Oeste (prédio com atraso no término de suas obras) com relação à informação trazida 

pelo candidato Z sobre o prazo tratado em reunião com a construtora para o término das 

obras. O candidato X sugere que como uma promessa feita e alerta os alunos para que fiquem 

atentos para “cobrar” quando da não realização. Novamente, o candidato X identifica na fala 

do candidato Z as falhas da gestão que estava na reitoria naquele momento. Com isso, cria 

uma identificação do candidato Z com aquela gestão e com as críticas que faz a ela. 

 

Notamos que, mesmo a pergunta do candidato X sendo direcionada ao candidato Y, ou seja, 

o candidato Z não participa do diálogo, o candidato X não o deixa de fora e direciona também 

a ele suas críticas. 

 

O próximo excerto ocorreu durante a tréplica do candidato X, quando perguntado pelo 

candidato Y sobre suas propostas para modernizar a central de compras do Instituto. 

 

O candidato X responde que o orçamento deve ser construído de forma participativa. Depois, 

na réplica, ele se volta aos estudantes, propondo fortalecer o grêmio estudantil, para que 

todos sejam ouvidos. 

 

O excerto (4) foi produzido na mesma pergunta em que foi produzido o excerto (3): 

 

(4) mas eu parto do princípio, que todo mundo tem que ser ouvido, né... ali 
perto do DAPE tem uma orelha grande, né... ORAPE, certo?.... aquela 
orelhona lá tem um formulário, certo? Aquilo é uma forma. A gente tem 
ouvido muito, que os alunos têm reclamado... feito perguntas... eles não 
têm retorno dessas perguntas, eles não têm uma resposta. (linhas 344-
349) 

 

O candidato X diz que “tem ouvido” “que os alunos têm reclamado” no setor direcionado a 

receber dúvidas, reclamações e sugestões, mas que não recebem um retorno da gestão. Ao 

escolher “a gente tem ouvido” e “que os alunos têm reclamado”, a crítica fica pressuposta 

como uma verdade: a gestão atual não escuta os alunos. Com isso, o candidato X se 
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diferencia da gestão da reitoria 2012-2016, pois propõe uma gestão com “olhar diferenciado” 

e “olhar acolhedor” em oposição à sua visão sobre tal gestão (não escuta os alunos). 

 

O excerto (5) foi proferido pelo candidato X durante sua réplica após perguntar ao candidato 

Z sobre inclusão: 

 

(5) Para que elas possam ter acesso a essa Instituição, acesso ao Instituto 
Federal de Roraima, ao Campus Boa Vista Centro, Campus Boa Vista 
Zona Oeste, porque ainda tem pessoas na comunidade, que pensam, que 
isso daqui é uma Instituição paga! Ainda tem gente, que pensa, que paga 
pra estudar aqui. Ok? (linhas 185-189) 

 

O candidato X defende sua proposta de dar acesso à Instituição, enquanto pressupõe, (ainda 

tem pessoas na comunidade, que pensam), que ainda existam pessoas que acreditam que a 

Instituição seja privada. Ao colocar o termo “pessoas” não distingue claramente a autoria da 

fala, tomando-a como dada. Nesse excerto, também fica explícita a crítica em relação à gestão 

2012-2016, já que ela não é acessível a todos. 

 

Nos excertos (6) e (7), o candidato X não atribui a fala a nenhuma pessoa determinada e usa 

“eu soube” para relatar como obteve informações sobre o Instituto: 

 

(6) ... não sei se o Zona Oeste já está nessa perspectiva, eu soube, que sim 
pelo menos para o aproveitamento de água, né... (linhas 688-690) 

 

(7) Há muito tempo se fala e a gente soube até... que tiveram, tá... lá no portal 
da transparência, servidores, que viajaram para ver como funcionava ou ia 
funcionar o sistema de câmeras, de catracas em outros Institutos, para ver 
de implantar e isto, né... a gente não viu implantado ainda. Então, o sistema 
de segurança, tanto para alunos, para servidores e para o patrimônio é 
muito falho aqui, certo? (linhas 808-813) 

 

Em (6) ele coloca como não tendo certeza: “não sei se” sobre o projeto de aproveitamento de 

água do novo campus do Instituto. Ele apenas “soube”. Essa atitude denota incerteza quanto 

a veracidade das informações veiculadas dentro do IFRR. Em (7) ele diz que há muito tempo 

“se fala” e que “ele soube” sobre servidores que viajaram para verificar o funcionamento de 

sistemas de câmeras em outros Institutos. Entretanto, aponta o portal da transparência como 

a fonte da informação, o que revela a intenção de colocar em dúvida a transparência da gestão 

que estava na reitoria em 2016. Em (6) e (7) observamos a intenção do candidato X em 

polemizar a questão do acesso à informação no Instituto, insistindo na questão da falta de 

transparência da gestão 2012-2016. Mesmo porque, como ele disse, já faz tempo que 

servidores foram viajar com o propósito de verificar o funcionamento de câmeras e até hoje o 
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Instituto não tem um sistema de câmeras. Ou seja, ele coloca em dúvida inclusive as viagens 

feitas por servidores e a veracidade do propósito. 

 

Nos excertos (8) e (9), o candidato X traz a fala do professor Y: 

 

(8) Mas, eu concordo, professor Y, que precisa ser modernizado, né... (linhas 
296-297) 

 

(9) em algum momento, como disse o Y, que Instituição é essa, que a gente 
não está conseguindo avançar ainda mais!? Né... (linhas 975-976) 

 

Nos dois momentos, ele menciona o candidato Y para afirmar suas críticas em relação à 

gestão 2012-2016. O candidato X se solidariza com o candidato Y em suas críticas à tal 

gestão. 

 

Nos 9 excertos analisados, observamos que o candidato X se dedica a criticar a gestão que 

estava na reitoria em 2016, estendendo a critica ao candidato Z, identificado como 

representante do grupo da gestão em exercício em 2016. Seu discurso é orientado para a 

diferença. 

 

Significado representacional 

 

No discurso do candidato X, identificamos o discurso do acolhimento. 

 

(29) Acolher não tem lugar, não é pessoa, o acolher acontece de forma mútua, 
se respeitando. Nessa perspectiva, se esse acolhimento ocorre e essa 
valorização, a gestão em rede, que pressupõe que todos possam se encontrar, 
se ver, poderá acontecer de forma efetiva, não deixando apenas, certo? Com 
que determinadas decisões fiquem a cargo de “A” ou “B”, mas nós temos, que 
partir de uma perspectiva de uma decisão coletiva, participativa. Por isso, no 
folheto, tem a palavra vértice. Então, o vértice é, justamente, buscar o mais 
longe que tiver e trazer para perto, para ter o mesmo brilho. É só imaginar o 
diamante. O diamante ele é cheio de vértice, certo, que valorizam cada vez 
mais, quando eles se encontram. (linhas 12-21) 

 

O candidato X, ao classificar a palavra “acolher”, estabelece o cerne de seu discurso: o 

acolhimento. Em oposição ao discurso que segrega “não deixando, certo? Com que 

determinadas decisões fiquem a cargo de “A” ou “B”. 

 

Interessante estabelecer um paralelo desse discurso com o discurso dos garimpeiros no 

Estado de Roraima. O garimpeiro, como visto no capítulo 1, preocupou os pioneiros em 

determinado momento histórico. Seu poder aquisitivo, vindo do ouro e do diamante, ameaçava 
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os interesses dos “pioneiros”. Nesse sentido, foi compreensível a controvérsia que causou na 

década de 1970 a construção do monumento ao garimpeiro instalado no centro da cidade, 

pois, para ganhar significado e condição de se tornar monumento ocupando posição no centro 

da cidade, a imagem do garimpeiro precisava ter uma relação direta com os interesses das 

elites locais. A instalação do monumento se chocou com os valores que os representantes 

das famílias de “pioneiros” desejavam apresentar como símbolo da região. Segundo Santos 

(2015), o monumento ao garimpeiro foi uma obra idealizada por um segmento da elite que 

não se identificava diretamente com as famílias tradicionais e, agindo juntamente com o 

Governo do Território, mais independente dos valores associados aos filhos da terra, visava 

ganhos econômicos e/ou políticos. Em um trabalho de reenquadramento das memórias 

tradicionais do Estado, foi construído um monumento que se tornou cartão-postal. No centro 

da escultura, guiando a instalação da sociedade nacional na região, encontra-se um 

fazendeiro a cavalo reinando absoluto nos campos de Roraima. 

 

Curiosamente, o candidato X, se utilizou da figura de um diamante para expor suas propostas 

de acolhimento. Digo curiosamente, pois o candidato X, também um importante gestor do 

Instituto Federal de Roraima, assim como os garimpeiros, pode ser uma alternativa para um 

segmento do Instituto Federal que não se identifica com o candidato Z (“pioneiro”). No discurso 

do candidato X, um embate entre aquele que acolhe (candidato X) e aquele que segrega 

(candidato Z). 

 

Significado identificacional 

 

Em seu discurso, o candidato X ora apresenta suas propostas ora faz avaliações sobre a 

gestão que estava na reitoria em 2016 (avaliação que estende ao candidato Z). Analisando o 

significado identificacional podemos compreender como o candidato X representa suas 

propostas, como representa a gestão de 2016 e revela uma Identidade de resistência 

(CASTELLS, 2018). 

 

Em relação à avaliatividade: 

 

(34) que Instituição é essa, que a gente não está conseguindo avançar ainda 
mais!? Né... (linhas 975-976) 

 

(35) Então assim nós acreditamos, que é necessário fazer um Instituto, que 
realmente se preocupe com as pessoas e acolha as pessoas! Que valorize, 
que respeite e acolha a todos servidores, estudantes e comunidade! (linhas 
976-979) 
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(36) Então, o que falta é transparência objetiva! (linha 487) 

 

Nos excertos (34), (35) e (36), o candidato X emite julgamento em relação ao Instituto Federal 

de Roraima. Em (34), com o questionamento “que Instituição é essa” demonstra sua 

indignação com a estagnação da Instituição. Em (35), avalia que a Instituição não acolhe, não 

se preocupa e não respeita os servidores, estudantes e comunidade. Com o advérbio 

“realmente” manifesta alto grau de obrigação (“é necessário”) com uma Instituição que se 

preocupe, acolha e respeite de verdade. Em (36), julga que “falta transparência objetiva” para 

a Instituição. Com isso, valoriza sua proposta de acolhimento e participação de todos. 

Enquanto, desabona a Instituição como estava em 2016. 

 

Em (37) e (38), o candidato X aprecia positivamente o modelo de gestão que propõe. É 

positivo, pois envolve a todos nas decisões, valoriza, respeita e acolhe a todos. 

 

(37) Acreditamos, que somente na otimização de recursos e principalmente 
numa gestão em rede, que envolva a todos nas decisões, que precisam 
ser tomadas é que nós podemos avançar... (linhas 983-985) 

 

(38) a nossa perspectiva para a reitoria do Instituto Federal de Roraima é, 
justamente, fazer uma gestão, que valorize e respeite e acolha a todos, 
né... (linhas 8-10) 

 

A seguir, analisamos o afeto: 

 

No excerto (39) observamos o pertencimento, a determinação de lugar do discurso do 

candidato X: 

 

(39) e aí eu gostaria de... né... Cadê o pessoal do Zona Oeste? Né. Gostaria, 
que o Boa Vista Centro desse uma salva de palmas para o Zona Oeste, 
para se sentirem acolhidos aqui, né. Recebidos e acolhidos na nossa casa. 
(linhas 5-7) 

 

“Cadê o pessoal do Zona Oeste? – a preposição “de” indica o lugar “Zona Oeste”. “o pessoal 

do Zona Oeste” sentir-se-ão acolhidos com a “salva de palmas” “aqui”. O advérbio “aqui” 

demarca o outro lugar – “Boa Vista Centro” que é quem vai dar a “salva de palmas”. Então, 

temos lá (Zone Oeste) e aqui (Boa Vista Centro). Na última oração do trecho, o candidato 

aponta a qual lugar pertence: “Recebidos e acolhidos na nossa casa” – o pronome “nossa” 

indica aquilo que nos pertence, “aqui” (Boa Vista Centro), “a nossa casa”. Desta maneira, o 

lugar é o Campus Boa Vista Centro. 
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O substantivo “casa” indica lugar que se vive com a família. Em outras palavras, “nossa casa” 

indica pertencimento a essa família, sendo a manifestação de afeto pelos ouvintes. Uma 

preocupação em cuidar, como família. Nesse excerto, candidato X trabalha sua proposta de 

acolhimento, manifestando o afeto como segurança. 

 

No excerto (40), trabalha a proposta de acolhimento, demonstrando o afeto como felicidade: 

 

(40) nós sabemos, que o Campus Zona Oeste, cadê o pessoal do Zona Oeste? 
Está ávido pelo seu prédio. Não é verdade? Se bem, que nós estamos 
muito felizes de estar aqui com vocês (linhas 503-505) 

 

No excerto (41), o candidato demonstra o afeto como satisfação: “Eu gostaria de dizer aos 

estudantes”. Sente satisfação em informar que pretende “fortalecer” as representações 

estudantis. Desse modo, trabalha sua proposta de participação, a ideia de que todos serão 

ouvidos. 

 

(41)Eu gostaria de dizer aos estudantes, que nessa nossa proposta de gestão 
em rede aí, a gente pensa também em fortalecer! Já adiantando vocês, o 
grêmio estudantil, fortalecer e criar, certo? Os centros acadêmicos para o 
pessoal do nível superior... (linhas 341-344) 

 

Com relação à gestão que estava na reitoria em 2016, o candidato X manifesta afeto como 

insatisfação e insegurança (42): 

 

(42) Em relação às obras a gente quer propor a elaboração de um plano diretor 
de obras para o Instituto Federal. Nós não temos isso! (linhas 551-552) 

 

Em (42), mostra-se insatisfeito: “Nós não temos isso!” com o fato de que, segundo ele, o 

Instituto não tenha um plano diretor de obras. O candidato atribui as obras inacabadas e em 

atrasado ao fato de que o Instituto não possui tal plano diretor. 

 

No excerto (43), o candidato X demonstra insegurança: “eu não sei, se isso foi” com relação 

às informações sobre os convênios internacionais. Ele trabalha a questão da falta de 

transparência. 

 

(43) A gente não viu muito fruto... assim... ou... pode ter tido fruto, certo?... E eu 
não sei, se isso foi, amplamente, divulgado, reunido, etc e tal, desses 
convênios internacionais. (linhas 426-427) 

 

Nos excertos (44) e (46), o candidato demonstra infelicidade em relação ao modo como a 

Instituição se comportou em um fato narrado por aluno durante sua pergunta durante o debate. 
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Segundo o aluno, foi proibido de utilizar o laboratório sob a desconfiança de que poderia retirar 

equipamentos da Instituição sem autorização. 

 

(44) A outra coisa é... desconfiar dos nossos alunos, eu acho uma coisa triste, 
né... se isso aconteceu, né... em nome da Instituição, até peço desculpa, 
certo?... (linhas 816-818) 

 

(45) Porque nós temos as guaritas com os guardas, mas nós não temos um 
sistema de câmeras, certo? que possa monitorar os corredores. Isso é um 
fato (linhas 815-816) 

 

(46) vou me reportar à fala do A, ele me deixou assim muito entristecido, em 
algum momento, como disse o Y, que Instituição é essa, que a gente não 
está conseguindo avançar ainda mais!? (linhas 974-976) 

 

Em (45), outra demonstração de insatisfação em relação às condições da Instituição: “nós não 

temos um sistema de câmeras”. 

 

O candidato X, como exposto até aqui, avalia negativamente a gestão 2016 e manifesta 

insatisfação, infelicidade e insegurança. Por outro lado, avalia positivamente sua proposta de 

gestão e trabalha acolhimento nas manifestações de afeto. 

 

Com relação à modalidade, observamos que o candidato X apresenta alternância do discurso 

asseverativo com o discurso relativizado. Relativiza em relação às suas propostas e assevera 

em relação às críticas à gestão 2016, o que revela que seu discurso gira em torno da pauta 

da gestão que estava na reitoria em 2016 (47): 

 

(47) O que eu penso é que, realmente, nós precisamos fazer gestão junto ao 
Itamarati, através do CONIF, certo? Para a gente tentar conseguir, que 
esses convênios, que já existem, né... acredito, que em 2009.... ou em 
2010... foi assinado um convênio.... é... para docentes com a Universidade 
da Guiana, se não me falha a memória, assinado aqui na sala de reuniões. 
(linhas 422-426) 

 

Inicia o discurso relativizando o enunciado (eu penso é que) utilizando o verbo “pensar” na 

primeira pessoa do singular do modo indicativo. Em seguida, emprega a modalidade 

epistêmica de certeza (realmente) a fim de enfatizar o fato de que a gestão 2016 não fazia 

gestão junto ao Itamarati. Ainda nesse trecho, utiliza o verbo modal “precisar” na primeira 

pessoa do plural do modo indicativo, reforçando a ideia de que o Instituto “precisa fazer” o 

que não fez. O candidato terminou o trecho relativizando, com imprecisões (né... acredito, que 

em 2009... ou em 2010...) (se não me falha a memória) em relação à assinatura de um 

convênio. Observamos a assertividade em relação às críticas. 
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5.2 Análise do discurso do candidato Z 

 

Significado acional 

 

Identificamos 10 ocorrências de intertextualidade no discurso do candidato Z. 

 

Os excertos (10) e (11) aconteceram no primeiro bloco, destinado à apresentação das 

propostas. 

 

Antes do início do debate, a mediadora leu um resumo da vida profissional de cada 

candidato. Esse resumo foi fornecido pelo próprio candidato. 

 

Observamos em (10) que o candidato Z inicia sua apresentação falando sobre si mesmo na 

terceira pessoa: “a professora Z trabalha nessa instituição”. Segundo Benveniste (2005, p. 

286) “é na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito” e que a 

consciência de si mesmo só é possível se experimentada por contraste, por uma oposição 

entre o eu e o tu. Acrescenta que a linguagem só é possível porque cada locutor se apresenta 

como sujeito, remetendo a ele mesmo como eu no seu discurso. De acordo com essa 

perspectiva, o candidato Z apresenta um outro como sujeito, não a si mesmo. 

 

Em seguida, utilizando o advérbio circunstancial “como”, o candidato nos revela a 

circunstância em que é gerado esse outro sujeito: “como foi dito na apresentação”, ou seja, 

na circunstância daquela apresentação. Ao utilizar a voz passiva - “foi dito” – funciona com o 

intuito de fazer com que a ação fique mais evidente do que quem a realiza. Observamos, com 

isso, a intenção de dar ênfase ao fato de trabalhar na Instituição desde a sua criação como 

Escola Técnica de Roraima nos anos 80. 

 

No mesmo excerto, candidato Z escolhe o pretérito perfeito composto do indicativo em 

substituição ao pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito composto do indicativo é 

usado para indicar uma ação repetida que tem ocorrido no passado, prolongando-se até ao 

presente. Trabalhar “dentro dessa Instituição” se repete “desde os anos 80”, tem ocorrido  no 

passado e se prolongado até o presente. Confirmamos, desta maneira, o esforço em dar 

ênfase ao tempo que trabalha na Instituição. 

 

(10) Z trabalha nessa instituição, como foi dito na apresentação, desde os anos 
80, quando ainda era Escola Técnica de Roraima, Escola Técnica Federal, 
CEFET e Instituto Federal. Então, eu acompanhei, tenho acompanhado, 
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essa... todas essas transformações ocorridas dentro dessa Instituição. 
(linhas 36-39) 

 

Ainda no excerto (10), identificamos a sequência cronológica de um enredo: acontecimentos 

vividos por um personagem em um lugar. O sujeito, representado pelo candidato Z, trabalha 

“nessa Instituição” (lugar), “desde os anos 80, quando ainda era Escola Técnica de Roraima, 

Escola Técnica Federal, CEFET e Instituto Federal.” (acontecimento). 

 

No excerto (11) o candidato Z cita a lei de criação dos Institutos Federais. O candidato cita a 

lei para introduzir a noção que expressará mais adiante: “É a estrutura que é grande!” O 

candidato acrescenta que os alunos que começaram a estudar na Instituição em 2016 não 

conhecem nem o reitor e têm dificuldade para saber que é o diretor do Campus. Atribui tal 

ignorância ao fato de terem começado a estudar no Instituto naquele ano, ou seja, não 

possuem a mesma experiência de quem está desde a criação do Instituto nos anos 80. Ao 

mesmo tempo em que valoriza a experiência de quem conhece, o empenho de quem trabalha 

na Instituição desde os anos 80, porque “a estrutura que é grande!” Ou seja, é difícil conhecer 

tudo. 

 

(11) Dentro da lei de criação dos Institutos, nós aqui em Roraima, temos cinco 
campi e uma reitoria, ou seja, é importante que vocês entendam qual é o 
papel do reitor e qual é o papel do diretor. O reitor, eu acredito, que assim 
como a maioria dos alunos do Zona Oeste, começou neste ano, não é, os 
nossos alunos aqui do campus Boa Vista, eu digo nossos, porque eu 
trabalho mais aqui... é... não tem essa dimensão, ou não conhece nem o 
reitor, às vezes, tem dificuldade até pra saber quem é o diretor, de tantos 
diretores que tem. É a estrutura que é grande! O reitor, ele trabalha de 
forma mais externa, na gestão dos recursos para o funcionamento desta 
casa, e que né?..., pra que sejam equipados os nossos laboratórios, pra 
que sejam feitas as visitas técnicas, pra que o aluno possa participar de 
projetos de pesquisa... alguém precisa movimentar... alguém precisa 
buscar orçamento, buscar um aporte financeiro para esse funcionamento 
dessa casa. E é nesse sentido, que enquanto o reitor/reitora busca os 
recursos necessários, vai e gerencia isto, a execução das atividades fica, 
sim, por conta do campus. (linhas 50-64) 

 

Ainda no excerto (11), introduzido pela citação da lei de criação dos Institutos, o candidato Z 

define de que forma um reitor deve trabalhar. Segundo o candidato, é na gestão dos recursos. 

O reitor precisa ir “buscar um aporte financeiro para esse funcionamento dessa casa.” Ou 

seja, buscar recursos para equipar laboratórios, para visitas técnicas, para projetos de 

pesquisa. 

 

Com relação ao modo como o candidato Z define o papel do reitor, analisamos 10 reportagens 

(em anexo) publicadas no site do Instituto Federal de Roraima sobre obras e laboratórios. 
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A primeira reportagem data de 29/10/2015 e tem como manchete: “Senadora Ângela Portela 

visita canteiro de obras do Campus Boa Vista Zona Oeste”. A reportagem destaca o empenho 

da senadora em garantir recursos para a execução da obra. Há um parágrafo em discurso 

direto, em que a senadora revela: “Então, firmamos aqui o compromisso de continuar dando 

total apoio à obra, fazendo gestão no Ministério da Educação para que esta primeira fase seja 

concluída no prazo determinado, bem como sejam assegurados recursos para as duas 

próximas fases, o que representa um aporte de recursos na ordem de 40 milhões.” É 

interessante notar que a palavra “aporte” aparece tanto no discurso do candidato Z, como no 

discurso da senadora. 

 

Em reportagem datada de 04/03/2015 que tem a seguinte manchete: “Campus Avançado do 

Bonfim – Evento marca oficialmente início das obras”, mais uma vez é destacada a presença 

da senadora Ângela Portela. Em discurso direto, a senadora diz: “Fico agradecida ao Governo 

Federal em aprovar mais esta unidade para o norte de Roraima. Destaco aqui o trabalho 

incansável do reitor, professor Ademar, que de forma incansável buscou a autorização para 

construção desta unidade e nós abraçamos esta causa na destinação de recursos.” A 

reportagem encerra o discurso direto com os seguintes dizeres: “relatou a senadora, 

destacando que continuará apoiando o IFRR em ações de expansão da educação profissional 

em Roraima. Novamente, a figura da senadora ligada aos recursos para expansão do Instituto. 

 

Em outra reportagem, publicada em 03/02/2016 com a manchete: “Novo campus entra em 

fase final de construção”, é mencionado que “o custo total de aproximadamente 40 milhões, 

com emenda parlamentar de autoria da senadora Ângela Portela.” O Campus foi construído 

com emenda parlamentar da citada senadora. 

 

Em reportagem de 22/03/2017 com a manchete: “Reunião trata da oferta de cursos superiores 

pelo IFRR em Mucajaí”, a reportagem menciona agradecimento a outro deputado por 

destinação de emenda parlamentar: “A reunião também foi propícia para que gestores 

agradecessem ao deputado federal Edio Lopes a destinação da emenda parlamentar de 

R$300mil, realizada ainda na gestão anterior da instituição, em 2016.” O trecho “realizada 

ainda na gestão anterior” nos remete a ideia de que a doação está vinculada à gestão, não 

ao instituto. Desta maneira, o gestor que, tem como papel “buscar recursos”, precisa ter 

acesso aos aqueles que detêm os recursos, ou seja, os políticos. O papel do gestor, nesse 

ponto de vista, é político. 

 

Outra reportagem, agora de 14/03/2017 com a manchete: “Gestores do IFRR se reúnem com 

senador no Campus Novo Paraíso”, comenta sobre a visita do então senador Romero Jucá e 
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em discurso direto revela sua promessa: “Assumo o compromisso de alocar recursos para a 

melhoria e a ampliação dos espaços físicos, como laboratórios, salas de aula e alojamentos, 

e para a aquisição de implementos agrícolas para serem usados nas aulas práticas dos 

alunos.” Observamos a figura do senador ligada à disponibilização de recursos para obras e 

equipamentos. 

 

Com a manchete: “Campus Novo Paraíso recebe termo de doação oficial da área”, a 

reportagem publicada em 05/05/2017 atribui ao então senador Romero Jucá o mérito em 

legalizar as terras do Campus com “celeridade”: “Prestigiaram a cerimônia o senador Romero 

Jucá, que intermediou o pleito do IFRR perante os órgãos federais para que tudo se 

resolvesse com celeridade.” 

 

Em 01/11/2017 foi publicada nova reportagem: “Campus Novo Paraíso recebe visita do 

deputado federal Carlos Andrade.”. O conteúdo versa sobre emenda parlamentar do então 

deputado federal Carlos Andrade para o Campus Novo Paraíso. Além de promessa de nova 

emenda para o próximo ano: “Por meio da verba de emenda parlamentar viabilizada por 

Andrade, o IFRR conseguiu investir R$600 mil na compra de equipamentos para o CNP”, “o 

deputado federal sinalizou mais uma emenda, de mais de R$600mil”. 

 

Em reportagem publicada em 13/02/2019, com a manchete: “IFRR no Amajari terá mais dois 

alojamentos” a matéria ressalta que a obra é resultado de emendas parlamentares do então 

senador Telmário Mota e da ex-senadora Ângela Portela: “A obra, no valor de 

R$1.430.468,23, é fruto de emendas parlamentares do sendador Telmário Mota e da ex-

senadora Ângela Portela.” 

 

Já em 11/02/2019 outra reportagem: “Campus do IFRR pode ganhar laboratórios de 

aquicultura”, ressalta-se a visita do então deputado Édio Lopes: “O deputado Édio tem ajudado 

projetos da área de piscicultura. Também nos prometeu ajuda com emenda para construção 

do poço artesiano.” 

 

E em 02/04/2019 nova reportagem frisando a obra dos alojamentos e as emendas 

parlamentares do então senador Telmário Mota e da ex-senadora Ângela Portela. 

 

Verificamos a forte ligação de obras, laboratórios e ampliação com a disponibilidade de 

emendas parlamentares na Instituição. É possível perceber que o discurso do candidato Z 

está alinhado com essa perspectiva. 
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De acordo com Gonjito (2014), as emendas parlamentares são vistas como fonte de recursos 

para políticas de interesse clientelista. Para Romano (2008), esses reitores, como prefeitos 

em plano micrológico, lutam pessoalmente ou em grupo para trazer verbas aos campi, 

operando na lógica patrimonial do Estado absolutista brasileiro. 

 

Quando analisamos o contexto de Roraima, no capítulo 1, podemos observar a constituição 

da sociedade de forma propicia ao clientelismo, sendo essa prática, intrinsicamente, ligada à 

instituição do aparelho governante burocrático. 

 

Para Santos (2015) (ver capítulo 1), a identidade do Roraimense, que propiciou o clientelismo, 

foi fixada em três pontos de origem das memórias: o lugar, o acontecimento e o sujeito. 

 

Do mesmo modo, como explanado acima, verificamos no discurso do candidato Z a 

montagem do mesmo enredo. Revelando um Identidade legitimadora, apresentada por 

Castells (2018) introduzida pelas instituições dominantes da sociedade no intuito de expandir 

e racionalizar sua dominação. 

 

O excerto (12) ocorreu durante o segundo bloco, quando o candidato Y o perguntou sobre 

como fará melhorias no setor de TI. 

 

(12) Professor, concordo com o senhor, quando diz, assim: “Essa gestão não 
conseguiu realizar!” Não é? Essa gestão, como o senhor disse, 75% das 
suas ações. E aí, eu digo o seguinte, não é como forma de justificar, mas 
observa, eu faço parte da gestão, fui convidada pra trabalhar, tá... e faço o 
meu trabalho, e aí, vou um pouquinho mais longe, que é o seguinte, até 
2012... até 2012, aqui no Instituto Federal, nós éramos 230 servidores, 230, 
a partir de 2013, 2014, até recentemente, agora, nós conseguimos ter uma 
equipe verdadeira de TI. Porque antes era “euquipe”. Era uma pessoa, 
duas, pra gerenciar tudo isso, né... (linhas 395-402) 

 

No excerto (12), o candidato Z cita o candidato Y em discurso direto e se solidariza com seu 

discurso. Afirma que faz parte da gestão em atividade em 2016, mas também de outras, pois 

remete-se ao passado, alertando para o fato de que até o ano de 2012 havia poucos 

servidores no Instituto. Com isso, resgatando novamente a memória, coloca em evidência o 

trabalho dos pioneiros, da época em que eram poucos servidores. 

 

O excerto (13) é fruto da réplica, ao perguntar para o candidato X sobre as visitas técnicas na 

Venezuela. 

 

(13) Professor, na sua fala, eu vou elencar dois... duas situações: primeiro, o 
convênio, ele é importante ser assinado, sim, mas desde que ele seja uma 
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via de mão dupla. Só de um lado, não dá, né... Então, assim, o convênio 
foi assinado, sim, em 2010, com a Universidade Guyana. E todo convênio, 
ele tem um prazo, ele venceu em 2014. Não houve uma... ações mais 
efetivas, porque, simplesmente, porque era só o nosso lado, que viabilizava 
as viagens técnicas, que viabilizava... ainda que com toda essa questão 
de.... deixar o aluno na fronteira, o aluno tem que pegar, né... juntamente 
com o professor, tem que pegar um táxi ou um ônibus, porque é.... veículo 
institucional não pode ultrapassar a fronteira. Então, essa é uma 
dificuldade. Não significa que nós não estejamos fazendo gestão junto ao 
ministério das relações exteriores. Estamos. Mas o Ministério das Relações 
Exteriores é irredutível, principalmente, em relação à Venezuela. O que é 
afirmado, é que os nossos alunos, que forem não tem uma segurança, né... 
de... uma segurança... né.... pra eles estarem naquele país. Quem viaja pra 
lá.... quem viajou pra lá, sabe como, o quanto é difícil... e vocês imaginem 
para estudantes. E, recentemente, tem três semanas, eu estava em 
Brasília, numa reunião, em que junto com Ministério das Relações 
Exteriores, e foi o que mais foi ressaltado, senhores assessores, não 
permitam que os seus alunos, os alunos da sua Instituição, neste momento, 
viagem para lá. (linhas 462-480) 

 

Em (13), o candidato Z coloca a diferença entre parênteses com o discurso do candidato X e 

coloca o foco na solidariedade e na semelhança. O candidato Z concorda com o candidato X 

e apela ao discurso do Ministério das Relações Exteriores, que não permite as visitas na 

Venezuela, para afirmar a solidariedade com o candidato X. 

 

No excerto (14), o candidato Z cita como discurso direto, a lei de criação das escolas técnicas 

e cita o discurso do candidato X. Solidariza-se com o discurso do candidato X, concordando 

com sua visão acolhedora. Entretanto, atribui a visão acolhedora à lei de criação das escolas 

técnicas, tirando-lhe a autoria e colocando como papel social do Instituto Federal. 

 

(14) Exatamente, eu vou tomar, é... uma palavra sua, professor, que é acolher 
todas essas pessoas, todas essas necessidades, porque aí está o papel 
social do Instituto Federal. Aliás, olha só, quando as escolas técnicas foram 
criadas, 1909, olhem bem a lei, preste só um pouquinho de atenção, a lei 
de criação dos Institutos dizia assim: “As escolas técnicas, e 
posteriormente viraram Institutos Federais, as escolas técnicas serão 
Instituições criadas para atender os desvalidos da sorte!” O que é que nós 
entendemos naquele momento de “desvalidos da sorte”? As pessoas que 
não têm condições têm que vir, sim, para uma escola pública de qualidade, 
gratuita, que assegure essa inclusão dele aqui. (linhas 146-155) 

 

No trecho (15), novamente, o candidato Z cita o discurso do candidato X e solidariza-se a ele, 

superando a diferença, pois valida o discurso do candidato X e assume o compromisso de 

“buscar”. 

 

(15) Então, só pra ratificar o que o professor está dizendo, né... se é nosso 
papel, então eu, enquanto reitora, vou buscar, juntamente com todas as 
pessoas, com todo o grupo, que faz parte do Instituto Federal, essa 
necessidade, atender a essas pessoas por meio da inclusão. É esse o 
papel do gestor maior do Instituto Federal, buscar! As condições precisam 



120 

 

ser criadas, precisam ser viabilizadas, e dessa forma, quem é que vai 
gerenciar, quem é que vai buscar essas medidas? É o reitor, é a reitora. 
(linhas 191-197) 

 

Do mesmo modo, no excerto (16), o candidato solidariza-se com o outro candidato, agora o 

candidato Y. Ao iniciar a frase “como bem disse” e acima “essa também é uma proposta 

nossa” afasta a diferença, focando na semelhança de ideias. 

 

(16) Professor Y e queridos alunos, essa também é uma proposta nossa, apoiar 
essas ações, de governança da tecnologia é imprescindível! Como bem 
disse, não se pode é... acessar o Q Acadêmico, o aluno não tem wi-fi, e 
nós nos dizemos Instituto de tecnologia! Então, nós precisamos criar, sim, 
apoiar estas ações de governança para melhor atender a nossa 
comunidade. (linhas 364-368) 

 

Nos excertos (17) e (18), o candidato Z cita o discurso dos outros candidatos, tanto de X como 

de Y, novamente com foco na solidariedade e na semelhança de ideias. 

 

(17) Quando o professor X falou a questão de apagar as luzes, isso não é só o 
pessoal da COTUR, que pode fazer! Eu, enquanto aluna também posso 
melhorar isso! (linhas 743-745) 

 

(18) eu vou pegar aqui, né... a fala do professor Y, hoje de manhã, quando diz 
assim ó, nós podemos estabelecer uma parceria com outras Instituições, 
pra fomentar isso aí! (linhas 884-886) 

 

O excerto (19) nos remete ao capítulo 1. Como vimos no capítulo 1, ao analisar a formação 

da sociedade roraimense, Santos (2015) destaca a construção de uma memória da pecuária 

como mito fundante dessa região, ressaltando as características biológicas descritas como 

uma terra, que sem preparo algum, era própria para a criação de gado. Da mesma forma, o 

candidato Z considera o Instituto Federal “favorável” ao aprendizado e ao desenvolvimento de 

uma segunda Língua e atribui essa característica ao contexto geográfico em que está inserido. 

Essa temática, segundo Santos (2015) tornam visíveis o objeto, sujeito que dá sentido à 

história narrada. 

 

(19) Prof. Y, olha só, considerando nosso contexto, o contexto geográfico em 
que o Instituto Federal está inserido, o qual é muito favorável ao 
aprendizado e ao desenvolvimento de uma segunda Língua, até porque 
nós somos Instituto de Tecnologia e a Tecnologia passa por uma segunda 
língua. (linhas 199-202) 

 

Nos 10 excertos analisados, observamos que o candidato Z supera a diferença, não polemiza 

os atos de fala dos outros candidatos. Segundo Fairclough (2003), essa orientação pode 

relacionar-se a questões ideológicas implicadas na legitimação de representações 

particulares. 
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Observamos também o esforço do candidato Z em evidenciar seu pioneirismo na Instituição. 

Para Thompson (2011) a legitimação pode ser expressa pela estratégia de narrativização, que 

estão inseridas em histórias que contam o passado e tratam o presente como parte de uma 

tradição eterna e aceitável. Nesse sentido, histórias são contadas para justificar o exercício 

de poder por aqueles que o possuem e servindo, também, para justificar, diante dos outros, o 

fato de que eles não têm poder. Deste modo, o discurso do candidato Z está em cooperação 

com o discurso da elite roraimense, ou seja, os pioneiros. 

 

Significado representacional 

 

O trecho (30) traz uma representação de um discurso de proteção, traduzido pelo processo 

“cuidar”. 

 

(30) E se nós amamos a nossa Instituição, nós vamos cuidar! Quem ama cuida 
e quem cuida tem! (linhas 758-760) 

 

Voltando ao excerto (11), O candidato cita a “lei de criação dos Institutos” para afirmar que 

“aqui em Roraima” existem cinco campi. A lei autoriza que sejam cinco. Se identifica com o 

lugar, “Roraima” utilizando a primeira pessoa do plural: “nós aqui em Roraima”. Ao mesmo 

tempo em que busca uma identificação, declara haver uma diferença. A diferença entre este 

e aqueles (cinco campi). O reitor e os diretores. 

 

Podemos observar, que nesse mesmo trecho, o candidato Z apresenta o reitor para os 

ouvintes como sendo um pai protetor, de uma família conservadora, tanto que escolhe o 

substantivo “casa” (lugar onde se vive com a família) para nomear o Instituto Federal. 

 

O pai, na família conservadora trabalha fora de casa, enquanto a mãe trabalha nas tarefas 

domésticas. O pai trabalha fora para ganhar dinheiro para manter a casa (para comprar itens 

necessário à sobrevivência da família, para levar a família para passear, para que os filhos 

possam estudar). O pai protetor diria: alguém precisa trabalhar para sustentar a casa. 

 

No mesmo sentido, para o candidato Z o reitor trabalha “de forma mais externa”, “na gestão 

de recursos”, “para o funcionamento desta casa” (“pra que sejam equipados os nossos 

laboratórios”, “para que sejam feitas as visitas técnicas”, “pra que o aluno possa participar de 

projetos de pesquisa”). O reitor, para o candidato Z diria: “alguém precisa movimentar... 
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alguém precisa buscar orçamento, buscar um aporte financeiro para esse funcionamento 

dessa casa”. 

 

Completando o raciocínio, a mãe da família conservadora cuida da casa, administra o lar. Do 

mesmo, no Instituto Federal, enquanto o reitor “trabalha de forma externa”, para o candidato 

Z, alguém precisa cuidar da casa: “é nesse sentido, que enquanto o reitor/reitora busca os 

recursos necessários, vai e gerencia isto, a execução das atividades fica, sim, por conta do 

Campus”. Ou seja, o Campus, o diretor-geral, seria a mãe. 

 

Nessa constituição familiar conservadora, a mãe (figura feminina), que cuida da casa, é 

inferior ao pai (figura masculina), que trabalha fora. Desta maneira, identificamos um discurso 

conservador e sexista. 

 

Por ser um discurso conservador, importante justificar a existência de um pai (reitor) e cinco 

mães (campi). O candidato Z, citou no trecho (11) a lei de criação dos Institutos para afirmar 

que “aqui em Roraima” existem cinco Campi. Ou seja, a lei autoriza que sejam cinco. Desta 

maneira, neste lugar, temos um pai e cinco mães. 

 

No trabalho de Santos (2015), o pesquisador analisa que os “pioneiros” apresentavam-se aos 

demais trabalhadores, fossem eles funcionários públicos ou camponeses, como um protetor, 

como um pai, alguém a quem aqueles deviam agradecer pelo esforço em desenvolver seus 

benefícios. 

 

O candidato Z que se apresenta como “pioneiro” no Instituto Federal descreve a figura do 

reitor como um pai e apresenta um discurso de proteção. 

 

Significado identificacional 

 

Na categoria avaliatividade, o candidato Z faz avaliações na tentativa de estabelecer pontos 

de assentamento das memórias e justificar sua experiência, o conhecimento que possui da 

estrutura do Instituto por ser pioneira. 

 

No excerto (48), o candidato Z revela sua apreciação em relação ao momento de consulta à 

comunidade – é uma “campanha”. O substantivo feminino, em tal fala, não se refere a 

operações militares, campo, mas ao sentido político, à campanha eleitoral. Ao revelar sua 
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apreciação sobre a consulta à comunidade, revela também sua apreciação sobre o reitor. 

Trata-se de um político. 

 

(48) Ao longo desses anos, não digo todos, mas entre ministrar aula de Língua 
Portuguesa e/ou Língua Inglesa, também fiz parte da gestão até duas 
semanas atrás, quando me licenciei para esta campanha. (linhas 44-46) 

 

No mesmo trecho, ao utilizar a locução prepositiva “ao longo” salienta sua presença na 

Instituição (lugar) desde “quando ainda era Escola Técnica de Roraima”. Em seguida, diminui, 

coloca em segunda plano, sua função de professora de “Língua Portuguesa e/ou Língua 

Inglesa”, utilizando a preposição “entre” que indica em meio a, juntamente com o uso da 

locução conjuncional correlativa copulativa “mas... também” especificando a graduação, para 

ressaltar o personagem com a qual se identifica: o gestor. Trata-se de uma valorização que o 

candidato faz do gestor em detrimento do professor. Ao utilizar “até duas semanas atrás” 

identifica-se como gestor, ou seja, só não o é no momento da “campanha”. 

 

A preocupação com a escolha – “nesse... nesse”, no excerto (49), do substantivo “caminhar” 

e o uso da primeira pessoa do singular – “eu vejo”, nos revela a apreciação que o candidato 

Z faz sobre o lugar (Instituto Federal). Caminhar conota a ideia de progredir, avançar, evoluir. 

O Instituto Federal estava progredindo, avançando, evoluindo com a gestão que estava na 

reitoria em 2016. Gestão, aliás, que o candidato Z, como já vimos, se faz presente desde 

quando era Escola Técnica de Roraima. 

 

(49) E nesse... nesse caminhar é que eu vejo, nenhuma gestão é perfeita! 
Algumas têm os atropelos que precisam ser melhorados, e é, exatamente, 
por estar na gestão, verificar que as coisas precisam ser melhoradas é que 
eu coloquei o meu nome a esta consulta. (linhas 46-50) 

 

Identificamos ainda em (49) a apreciação que o candidato faz sobre essa gestão: “não é 

perfeita”. Mas não é perfeita, porque a perfeição não existe: “nenhuma gestão é perfeita”. O 

pronome indefinido “nenhuma” indica a falta completa da perfeição. 

 

Ao utilizar o pronome indefinido “algumas”, o candidato se exime do compromisso de afirmar 

que esta gestão possui “atropelos”. “Algumas” refere-se a coisa ou pessoa indeterminada.  

 

A condição de fazer parte desta gestão o autoriza, o credencia a saber, que – “precisam ser 

melhoradas”. É uma continuidade do “caminhar” visto em (49). Ou seja, o político, aquele que 

está aqui “desde os anos 80”, desde o surgimento, é com rigor, com exatidão, nem um, nem 

outro, precisamente ele, quem pode dar prosseguimento ao “caminhar” ao desenvolvimento, 
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visto que sabe, que entende. O uso do advérbio “exatamente” caracteriza quem pode 

continuar a citada evolução do lugar. 

 

No excerto (50), o candidato cita duas características da estrutura que existe “hoje”, 

denominada de “Instituto Federal”: “pluricurricular” e “multicampi”: 

 

(50) Hoje, enquanto Instituto Federal, uma unidade pluricurricular, multicampi, 
e que nós mesmos não temos a dimensão do que é isto, Instituto Federal, 
que é uma Instituição pertencente a uma rede de Educação profissional e 
tecnológica no país, que congrega 42 outras Instituições. Então, é muita 
coisa pra gente entender em todo esse funcionamento. (linhas 39-44) 

 

O candidato emite um julgamento – “não temos a dimensão do que é isto, Instituto Federal”. 

O prefixo pluris vem do latim e significa muitos, vários. O prefixo multus, também do latim, 

significa múltiplo, numeroso. A palavra dimensão refere-se à extensão mensurável que 

determina a porção de espaço ocupado por um corpo, tamanho, proporção. Continuando a 

ideia, descreve a estrutura da Instituição: a quem pertence – “rede de Educação profissional 

e tecnológica no país” e quantas unidades reúne – “congrega 42 outras Instituições”. As duas 

informações também se referem a tamanho. A primeira, com a palavra “país”, dimensão do 

todo. A segunda com o numeral “42”. Desta maneira, o julgamento revela a complexidade da 

compreensão ligada à proporção. O candidato julga ser difícil tal compreensão e ao usar a 

primeira pessoa do plural busca identificação da comunidade acadêmica com seu julgamento. 

Termina o trecho, reforçando o julgamento – “é muita coisa pra gente entender”. Coloca esse 

“entendimento” como um feito, ao destacar sua dificuldade. 

 

Em (51), ao fazer sua apreciação sobre a criação de um Centro de Línguas - ”É por isso que 

eu falo nessa necessidade dessa implantação.”,  retoma os anos 80 novamente, evidenciando 

que “naquela época” já existiu tal centro – “Já tivemos, já tivemos o nosso centro de idiomas, 

nos anos 80, e ele, vamos dizer assim, morreu!” 

 

(51) Mas, nós precisamos ir além, se nós quisermos trabalhar com mobilidade, 
se nós quisermos colocar no mercado internacional, se nós quisermos 
fazer visitas técnicas, até mesmo ali na fronteira, quando eu digo, até 
mesmo, é... considerando as nossas fronteiras, mas que dirá fazer um 
intercâmbio internacional. É por isso que eu falo nessa necessidade dessa 
implantação. Já tivemos, já tivemos o nosso centro de idiomas, nos anos 
80, e ele, vamos dizer assim, morreu! Precisamos re... vamos dizer assim, 
reavivar, revitalizar. (linhas 240-247) 

 

Ou seja, aborda a modernização – “nós precisamos ir além, se nós quisermos trabalhar com 

mobilidade, se nós quisermos colocar no mercado internacional”, colocando alto grau de 
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comprometimento com a modernização, mas insere o ressentimento em relação as coisas do 

passado. 

 

Em (52), o candidato volta a temática da “complexidade” da Instituição, salientando 

novamente, a necessidade de estar aqui desde a criação da escola para poder entender: “os 

nossos servidores que entraram, recentemente, não conseguem entender a dimensão dessa 

estrutura, dessa estrutura macro”. Os que “entraram, recentemente não conseguem 

entender”. Os novos servidores não entendem a “estrutura macro” não entendem que o 

Instituto “ele foi criado, os campi foram criados, para atender as necessidades locais”. É 

preciso conhecer as necessidades locais para poder entender a estrutura. 

 

(52) O Instituto é uma unidade multicampi, pluricurricular, e que, às vezes, nós 
mesmos, enquanto alunos, e até servidores, os nossos servidores que 
entraram, recentemente, não conseguem entender a dimensão dessa 
estrutura, dessa estrutura macro. Instituto Federal de Roraima, hoje, tem 5 
campi, ok? Cada um desenvolve é... os seus currículos... tá... 
pluricurricular, multicampi, de acordo com as suas peculiaridades locais e 
regionais. Então, ele está... ele foi criado, os campi foram criados, para 
atender as necessidades locais. (linhas 843-850) 

 

 

Com relação ao afeto, identificamos a manifestação de afeto como satisfação em relação ao 

seu trabalho no Instituto Federal de Roraima: 

 

(53) Então, vocês, todos nós, eu sinto muito orgulho de trabalhar nesta 
Instituição! E quero que vocês também sintam orgulho de estudar numa 
Instituição que é pública, que é gratuita, que é de qualidade, e que no dia 
oito pode melhorar? Pode. Depende de vocês. No dia oito de junho, 
professora Z para reitora. Muito obrigada. (linhas 162-166) 

 

No início do trecho (43), o candidato apontou para a plateia (vocês), em seguida decidiu se 

incluir (todos nós) e optou por usa a primeira pessoa do singular (eu sinto muito orgulho). Essa 

manifestação de afeto corrobora seu discurso de proteção. 

 

A categoria modalidade, foi útil para observarmos que o candidato Z relativiza o compromisso 

com as propostas que apresenta ao modalizar seu discurso com imprecisões e, ao mesmo 

tempo, utiliza a modalidade deôntica de necessidade sempre na primeira pessoa do plural. 

 

No excerto (54) e (55), notamos as imprecisões: “além das políticas locais, regionais, nossas 

peculiaridades, a nossa sociedade”, “Então, observem que”, “Então, professor Y, eu digo pro 

senhor, o seguinte” e ao mesmo tempo a modalidade deôntica de necessidade: “nós temos 

que”, “nós precisamos”. 
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(54) além das políticas locais, regionais, nossas peculiaridades, a nossa 
sociedade, nós temos que atender a uma... a um programa, a uma 
demanda do Ministério da Educação. Isso faz parte do Ministério da 
Educação, essa inclusão (linhas 137-140) 

 

(55) Então, observem que nós precisamos, sim, apoiar essas ações. E para isto, 
a reitoria não medirá esforços, nesse sentido. Então, professor Y, eu digo 
pro senhor, o seguinte, no dia oito de junho, se esta comunidade referendar 
o meu nome, pode ter certeza, que nós mudaremos esse quadro. (linhas 
375-378) 

 

5.3 Análise do discurso do candidato Y 

 

Significado acional 

 

Identificamos 14 ocorrências de intertextualidade no discurso do candidato Y. 

 

No bloco I, o candidato Y, ao se apresentar, faz o seguinte discurso: 

 

(20) A minha vida profissional vai além desse espectro. Durante muitos anos 
trabalhei também no Banco do Brasil, aqui no Estado de Roraima, 
momento, que contribui de alguma forma, como gerente financeiro, pra 
diversos empreendimentos, que ocorriam aqui no Estado. Também foi aqui 
em Roraima, que participei da fundação da primeira Associação de 
professores do Estado de Roraima, que é a APAIMA. Também ajudei a 
fundar o primeiro sindicato do Brasil dos servidores públicos, o SITEC. 
Então, nós temos uma história, que se confunde também com a história da 
evolução da Educação e dos trabalhadores da Educação do Estado de 
Roraima. (linhas 86-94) 

 

No trecho acima temos uma sequência de utilização do advérbio “também”. Na primeira 

utilização: “trabalhei também”, o advérbio é utilizado no sentido de inclusão, ou seja, para 

incluir elementos à sua vida profissional. Na mesma frase, observamos o advérbio de lugar 

“aqui” marcando Roraima como o outro lugar (além da Universidade) onde acumula 

experiência profissional, marcando com o substantivo “momento” o tempo determinado em 

que contribuiu com o lugar “Roraima. Ao modalizar “de alguma forma” aponta para como 

ocorreu sua contribuição: “gerente administrativo”. 

 

Ao utilizar o advérbio “também” pela segunda vez, o candidato Y o utiliza para incluir nova 

contribuição ao lugar (Roraima): “...participei da fundação da primeira Associação de 

professores...”. Importante observarmos que o adjetivo “primeira” dado à associação de 

professores fundada com a sua participação, significa – que precede os outros no tempo, 
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marcando seu próprio tempo no lugar (Roraima). Ou seja, se identifica como um antigo 

contribuidor de Roraima. 

 

Ao utilizar o advérbio “também” pela terceira vez, o candidato Y inclui outra contribuição 

durante sua vida profissional. Usando novamente o adjetivo “primeiro” para marcar desta vez 

o tempo de sua própria experiência, abrangendo o nacional: “... primeiro sindicato do Brasil...”, 

se identificando como brasileiro. 

 

No último seguimento do excerto (20), o candidato Y, usando o advérbio “então” no sentido 

de “por isso” aponta a consequência daquilo que foi feito em sua vida profissional - ela se 

confunde com a história do Estado de Roraima: “Então, nós temos uma história, que se 

confunde também com a história da evolução da Educação e dos trabalhadores da Educação 

do Estado de Roraima.” 

 

Observamos que em todo excerto (20), o candidato Y se manifestou fazendo uso da primeira 

pessoa do singular exceto no, já citado, último seguimento: “... nós temos uma história...”, 

quando o candidato, ao usar novamente o advérbio “também”, agora indicando comparação, 

equivalência, semelhança, se identifica como um dos trabalhadores da Educação que fazem 

parte da história de Roraima (lugar), por isso utiliza a primeira pessoa do plural. 

 

Analisando o excerto (20) podemos nos remeter à luta pela construção da identidade no 

estado de Roraima. Como afirma Santos (2015), se os “pioneiros” se colocavam como 

herdeiros do espaço físico da região do rio Branco, se considerando continuadores do projeto 

de colonização portuguesa, por sua vez, as memórias indígenas trabalhavam a própria 

formação do espaço físico, ou seja, os próprios campos naturais de Roraima. Da mesma 

forma, se o candidato Z se considera pioneiro, continuador do projeto de desenvolvimento dos 

primeiros gestores do Instituto Federal de Roraima, o candidato Y, assim como os indígenas, 

trabalha a formação do próprio Estado. 

 

Nesse sentido, estamos diante do que Castells (2018) chama de Identidade de projeto. Neste 

caso, a construção da identidade consiste em um projeto de vida diferente, com base em uma 

identidade oprimida, porém expandindo-se no sentido de transformação da sociedade como 

prolongamento desse projeto de identidade. 

 

Nos excertos (21) e (22), o candidato Y ecoa ironicamente uma solidariedade com o discurso 

do candidato Z. Ao mesmo tempo em que diz que concorda com seu discurso, a identifica 

como parte da gestão 2012-2016 e a critica por ainda não ter realizado as propostas que 
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apresenta. Quando faz isso, acentua a diferença, criando um conflito entre os dois discursos. 

Ao concordar ironicamente, criticando porque ainda não fez, procura tirar a credibilidade das 

propostas do candidato Z. 

 

(21) Então, isso nós cultivamos, concordamos com a senhora, professora, que 
é fundamental pra nossa Instituição. E.... vamos mais além, né... 
entendemos, que já deveríamos ter feito, né deveria estar num... eu sei, 
que tem projeto... de.... implantação.... de um.... mas, que isso não 
aconteceu ainda. (linhas 218-222) 

 

(22) Porque a senhora faz parte da gestão e tá colocando como uma 
necessidade premente! O fato é que o Instituto Federal não conseguiu 
implementar essas mudanças! Isso vem ocorrendo com certa regularidade. 
Eu peguei as propostas da eleição anterior para reitor da gestão a qual a 
senhora fez parte e eu tenho todo respeito, mas vocês não conseguiram 
fazer 75% do que se propuseram. Então, em algum momento a precisa 
chegar pra comunidade e justificar porquê não fazemos! Então, essa 
proposta de... melhorar, implementar e renovar, de reestruturar todos os 
ambientes pedagógicos, essa proposta também é nossa. E aí se insere o 
Centro de Línguas, que eu, realmente, concordo com a senhora, é urgente! 
(linhas 250-259) 

 

O trecho (23) é parte da réplica do candidato Y quando perguntou ao candidato X sobre 

propostas para modernizar a central de compras do Instituto Federal de Roraima. 

 

(23) A má qualidade da especificação na aquisição de produtos... há uma 
necessidade de ganho de capacidade operacional pelas áreas meios, há 
uma necessidade de ter um pessoal técnico treinado, capacitado, em todos 
os campi para poder, realmente, fazer o que o senhor colocou! A decisão 
ser coletiva pode até ser centralizada a compra. Se você não faz isso, cria 
uma frustração! Porque o aluno diz, olha: por que isso não acontece? Por 
que demora tanto? Demora, porque nossa estrutura está pesada! Está 
ultrapassada! A gente se propõe, exatamente, modernizar! Por isso, que 
leiam aí implantar um sistema de gestão integrado! (linhas 325-333) 

 

No excerto (23), o candidato Y cita o discurso dos alunos que cobram uma resposta da gestão 

pela demora na execução de compras. Como não é possível identificar qual aluno fez essa 

crítica, o discurso torna-se dado como verdade. Ou seja, os alunos são frustrados com a 

central de compras da Instituição. 

 

No trecho (24), o candidato Y cita em discurso direto a fala do reitor da Universidade Federal 

de Roraima. Atribui a tal figura a constatação de que a gestão que acompanhou as obras do 

Campus Boa Vista Zona Oeste falhou no acompanhamento e na fiscalização dela. O 

candidato Y solidariza-se com tal discurso e faz uma crítica à gestão do Instituto Federal de 

Roraima. 

 



129 

 

(24) Eu tive conversando com o ex-reitor da Universidade Federal e ele me 
explicava... “Aqui a gente fiscaliza passo a passo e lá vocês falharam!” Foi 
a visão dos profissionais da Universidade Federal, “vocês falharam no 
acompanhamento!” (linhas 540-543) 

 

No excerto (25), o candidato Y cita o discurso do candidato X para competir com ele. O modelo 

proposto pelo candidato Y “vai além” do modelo proposto pelo candidato X. O candidato Y 

solidariza-se ironicamente ao candidato X para fazer tal constatação. 

 

(25) Por isso, que no folder que coloco: implantar o sistema de gestão integrado! 
Isso vai resolver? Não. Isso não é uma solução, né... não é receita. Mas, é 
um caminho, que você utiliza... pegando ferramentas gerenciais 
conhecidas... a partir dessas ferramentas você vai construir modelo de 
qualidade, onde trata todos os setores do Instituto. Vai além do modelo de 
rede, que o professor coloca muito bem, que é fundamental, porque ele 
viabiliza o modelo de rede. (linhas 540-543) 

 

Nos excertos (26) e (27), o candidato Y coloca sua diferença com o candidato X entre 

parênteses para aderir a sua crítica à gestão do Instituto Federal de Roraima. 

 

(26) o senhor tem razão, professor, as nossas obras são de uma dificuldade de 
implementação gigantesca. (linhas 533-534) 

 

(27) É... verdade, professor, é... a reitoria diz, que tem um plano diretor de 
obras! O diretor M, no debate passado também disse, que tinha. Bom.... há 
uma confusão de informação, mas isso aí não é o que é mais importante 
nesse momento. (linhas 573-575) 

 

Como podemos observar, no excerto (28) não é possível distinguir o sujeito do outro texto, ou 

seja, a afirmação aparece como dada. 

 

(28) Porque, quando você diz: Quem quer mudança? Todo mundo! E quem 
quer mudar? Então, o Instituto Federal já foi gerenciado por um bom tempo 
por alguns colegas... deram... fizeram o melhor, que podiam cada um! Eu 
acho, que temos, que bater palmas pra todos aqueles, que gerenciaram... 
professor X, professora Z, todos eles já estivera, em algum momento, na 
gestão, são gestores importantes! Eu sou coordenador de curso, que é 
praticamente, uma escolha dos meus pares. E, nesse momento, eu 
proponho realmente uma mudança! (linhas 1037-1043) 

 

Dessa maneira, o candidato coloca que todos querem mudança, mas ninguém quer mudar. 

Coloca que os outros dois candidatos já fazem parte da gestão e que querem continuar e por 

isso não querem mudar. Por outro lado, o candidato Y que não faz parte da gestão, se coloca 

como “escolha dos meus pares” por ser coordenador de curso, quer uma mudança e quer 

mudar. Quer ser gestão e quer os candidatos X e Z fora da gestão. 
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Nos 9 excertos analisados, observamos que o candidato Y, assim como o candidato X critica 

a gestão que estava na reitoria em 2016, estendendo sua critica ao candidato Z, identificado 

como parte dessa gestão. Polemiza o discurso do candidato Z, acentuando a diferença. 

Solidariza-se ao discurso do candidato X, em alguns momentos, para apoiá-lo na crítica à 

gestão em exercício naquele momento. Apenas em 2 excertos entra em competição com o 

discurso do candidato X. 

 

Significado representacional 

 

Em (31), o candidato Y propõe transformar o Instituto Federal de Roraima, uma Instituição de 

ensino, em um “modelo gerencial” porque “isso eu fiz como consultor do SEBRAE durante 

muitos anos para muitas empresas” (grifo nosso). 

 

(31) Uma candidatura, que parti do coletivo, mas com a certeza, que temos 
propostas para transformar o nosso Instituto Federal num modelo, num 
modelo gerencial, porque isso eu fiz como consultor do SEBRAI durante 
muitos anos para muitas empresas. (linhas 103-106) 

 

O consultor do SEBRAE auxilia o empresário e seu negócio próprio, pois o SEBRAE apoia o 

empreendedorismo no Brasil. Para tanto auxilia a competitividade e a sustentabilidade dos 

empreendimentos de pequeno porte. 

 

No excerto (32), escolhe o termo “profissionais” para designar seus apoiadores, ao invés de 

professores, docentes ou mesmo servidores. 

 

(32) acredito, que a renovação, a modernidade, a nova visão de gestão partiu, 
exatamente, do nosso grupo. É um grupo de profissionais, que quer 
integrar todo o Instituto. (linhas 123-125) 

 
No trecho (33), deseja inserir o Instituto no “mercado”. A palavra “mercado” pertence ao campo 

semântico empresarial. Está ligada ao livre comércio, bolsa de valores, sistema monetário. 

 
(33) Então, a gente pensa, que para transformar o Instituto Federal numa 

Instituição, que se insira no mercado regional, no mercado nacional e 
também, que interaja com outras nações (linhas 214-216) 

 

A seleção lexical feita pelo candidato Y nos três trechos (31), (32) e (33), revela um discurso 

empresarial.  

 

Em seu discurso, diferencia-se da gestão que estava na reitoria em 2016 e do candidato Z, 

parte dessa gestão, apresentando-se como um administrador. E como já vimos, um 
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administrador antigo de Roraima. Seu discurso está em competição com o discurso do 

candidato Z que representa a gestão que estava na reitoria em 2016. 

 

Significado identificacional 

 

Com categoria da Avaliatividade, observamos que o candidato Y dedica-se a estabelecer a 

diferença entre ele e os demais candidatos no primeiro bloco. 

 

Em (56) ao modalizar a frase com “de alguma forma”, o candidato mostra que existe uma 

diferença entre os sentidos de “melhor” para cada candidato. Mas emite sua apreciação em 

relação ao desejo de um candidato a reitor – “o melhor”. Entretanto, emitindo o julgamento 

sobre os três profissionais – “comprometidos” em relação à Educação, reforça o objetivo da 

Instituição: a Educação. 

 

(56) se vai ser conduzido por mim, Y, Z, X. Porque cada um, de alguma forma, 
deseja o melhor pro Instituto Federal de Roraima. Somos profissionais 
comprometidos com a Educação. Temos... cada um tem a sua história. 
(linhas 82-85) 

 

O prolongamento em “Temos...” marca sua hesitação em colocar as histórias dos três 

candidatos como iguais. Ao escolher “cada um tem a sua” ele marca a diferença entre a 

história de cada um. 

 

Nos blocos II e III o candidato faz avaliações da Instituição, sua gestão e o modelo de gestão 

daquele momento: 

 

(57) Eu peguei as propostas da eleição anterior para reitor da gestão a qual a 
senhora fez parte e eu tenho todo respeito, mas vocês não conseguiram 
fazer 75% do que se propuseram (linhas 253-255) 

 

No excerto (57), o candidato Y emite julgamento negativo em relação à gestão que estava na 

reitoria naquele momento e inclui o candidato Z, visto que “fez parte”. Segundo o candidato, 

essa gestão não realizou 75% de suas propostas. Com esse julgamento, o candidato coloca 

em dúvida a credibilidade do candidato Z em relação às suas propostas, pois o coloca como 

parte daquele grupo. 

 

No excerto (58), o candidato faz apreciação negativa em relação ao processo de compras do 

Instituto. No final do trecho ainda faz um julgamento negativo ao “cara”, que compra “o que 

tem”. 
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(58) A nossa Instituição tem dificuldade enorme de compras. Chega ano, passa 
ano, entra ano e a gente fica nas promessas e, muitas vezes, não 
consegue comprar e, muitas vezes, quando compra, compra, porque.... ah, 
tem um pregão. Aí.... o que tem o cara compra. (linhas 268-271) 

 

Em (59), o candidato emite o mesmo julgamento do trecho (57) e coloca em dúvida a 

execução das propostas do candidato Z na hipótese de ser nomeado como reitor, já que 

esteva na gestão e não fez. 

 

(59) Porque a senhora faz parte da gestão e tá colocando como uma 
necessidade premente! O fato é que o Instituto Federal não conseguiu 
implementar essas mudanças! (linhas 250-252) 

 

No excerto (60) faz uma apreciação do modelo de gestão adotado em 2016: “está 

ultrapassado” Esse trecho faz parte da tréplica do candidato Y, quando perguntado sobre 

obras no Instituto Federal de Roraima. O candidato atribuiu ao modelo de gestão as 

dificuldades enfrentadas pelo Instituto em suas obras. 

 

(60) A causa é, exatamente, esse modelo! Esse modelo está ultrapassado. 
(linhas 588-589) 

 

O candidato Y segue com outras avaliações negativas da gestão da reitoria em 2016 e do 

modelo de gestão: “está desorganizada”, “é apenas uma questão gerencial”, “É gestão!”, “É o 

modelo de gestão... que eu tenho tocado nesse aspecto que não é bom...”. 

 

Já com relação ao afeto, fizemos as seguintes observações: 

 

(61) Então, nós temos uma história, que se confunde também com a história da 
evolução da Educação e dos trabalhadores da Educação do Estado de 
Roraima. (linhas 92-94) 

 

No trecho acima (61), o candidato Y apresenta um percurso profissional dentro do Estado de 

Roraima na fundação de associações e sindicatos e manifesta satisfação em fazer parte da 

história do Estado de Roraima. 

 

No excerto (62), o candidato demonstra sua insatisfação com a gestão de 2016 ao 

demonstrar-se admirado por não terem feito ainda um Centro de Língua no Instituto. O trecho 

foi recortado da tréplica do candidato Y, quando perguntado sobre a criação de um Centro de 

Línguas. 
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(62) E.... eu fico até assim surpreso, que o Instituto Federal não tenha feito isso. 
(linhas 249-250) 

 

Analisando a categoria modalidade, observamos que o candidato Y, assim como o candidato 

X, apresenta alternância do discurso asseverativo com o discurso relativizado. Relativiza em 

relação às suas propostas e assevera em relação às críticas à gestão 2016, o que revela que 

seu discurso gira em torno da pauta da gestão que estava na reitoria em 2016: 

 

(63) Então, professor, eu acho, que ou a gente melhora a governança do ponto 
de visto do acompanhamento das obras... ou as obras não acontecem! E 
o caminho que eu proponho é modernizar a gestão. (linhas 547-549) 

 

No trecho acima (63), a modalidade epistêmica de incerteza é marcada pelo verbo “achar” 

usada para inserir sua proposta para melhorar o desempenho do setor de obras do Instituto. 

Por outro lado, é asseverativo “eu proponho” ao dizer que a gestão precisa ser modernizada. 

 

No excerto (64), a incerteza na apresentação da proposta é marcada tanto pelas 

descontinuidades na construção quanto pelo verbo “acreditar” e “achar”. 

 

(64) É.... eu acredito, que pra melhorar nós é.... devemos fortalecer a TI da 
seguinte maneira: apoiando a regulamentação de TI em conjunto com os 
campi. Acho, que isso é necessário. (linhas 382-384) 

 

Finalizando a categoria modalidade, no trecho a seguir (65), o candidato Y manifesta 

assertividade (eu proponho) com relação à mudança na gestão do Instituto. O candidato diz 

que os outros dois candidatos (Z e X) já foram gestores. Considera que o Instituto esteve 

muito tempo sob a liderança de um mesmo grupo: “por um bom tempo por alguns colegas”. 

Com a interrogação: “E quem quer mudar?” indica que os outros dois candidatos querem 

continuar na gestão e isso, segundo o candidato Y, implica uma continuidade. 

 

(65) Porque, quando você diz: Quem quer mudança? Todo mundo! E quem 
quer mudar? Então, o Instituto Federal já foi gerenciado por um bom tempo 
por alguns colegas... deram... fizeram o melhor, que podiam cada um! Eu 
acho, que temos, que bater palmas pra todos aqueles, que gerenciaram... 
professor X, professora Z, todos eles já estivera, em algum momento, na 
gestão, são gestores importantes! Eu sou coordenador de curso, que é 
praticamente, uma escolha dos meus pares. E, nesse momento, eu 
proponho realmente uma mudança! Eu proponho, que vocês analisem, que 
a Instituição pode crescer com outro olhar! (linhas 1037-1044) 

 

Ainda no excerto (65), o candidato Y identifica-se como um representante de seus pares, não 

sendo parte da gestão, não sendo gestor, não fazendo parte do grupo que geriu o Instituto até 

o momento. 



134 

 

 

 

5.4 Resultados 

 

Quadro 15: Resultado da análise do discurso do candidato X 

SIGNIFICADO CATEGORIA RESULTADO 

ACIONAL INTERTEXTUALIDADE 

a. Acolhedor 
b. Identifica o candidato Z como 

representante do grupo que 
estava na reitoria naquele 
momento. 

c. Critica a gestão que estava na 
reitoria em 2016 

d. Propõe gestão em rede 

REPRESENTACIONAL INTERDISCURSIVIDADE a. Acolhedor 

IDENTIFICACIONAL 

AVALIATIVIDADE 

a. Lugar (Campus Boa Vista) 
b. Identifica o candidato Z como 

representante do grupo que 
estava na reitoria naquele 
momento. 

c. Critica a gestão que estava na 
reitoria em 2016 

MODALIDADE 
a. Critica a gestão que estava na 

reitoria em 2016 
b. Acolhedor 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Quadro 16: Resultado da análise do discurso do candidato Z 

SIGNIFICADO CATEGORIA RESULTADO 

ACIONAL INTERTEXTUALIDADE 

a. Identifica-se como parte do 
grupo que estava na reitoria 
naquele momento 

b. Apelo e valorização da 
memória e dos pioneiros 

c. Identifica o reitor como um 
político 

d. Lugar: Instituto Federal de 
Roraima 

REPRESENTACIONAL INTERDISCURSIVIDADE 
a. Protetor 
b. Conservador 
c. Sexista 

IDENTIFICACIONAL 
AVALIATIVIDADE 

a. Valoriza a memória e os pioneiros 
pela experiência 

b. Apresenta-se competente para 
assumir a reitoria pela experiência 
que tem 

c. Proteção 

MODALIDADE 
a. Relativiza seu compromisso ao 

fazer propostas 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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Quadro17: Resultado da análise do discurso do candidato Y 

SIGNIFICADO CATEGORIA RESULTADO 

ACIONAL INTERTEXTUALIDADE 

a. Antigo contribuidor de Roraima 
b. Identifica o candidato Z como 

parte do grupo que estava na 
gestão da reitoria em 2016 

c. Propõe a gestão por processos 
d. Critica a gestão que estava na 

reitoria em 2016 

REPRESENTACIONAL INTERDISCURSIVIDADE a. Discurso empresarial 

IDENTIFICACIONAL 

AVALIATIVIDADE 

a. Antigo contribuidor de Roraima 
b. Diferencia a história de cada 

candidato 
c. Lugar: Roraima 
d. Critica a gestão que estava na 

reitoria em 2016 
e. Identifica os candidatos X e Z 

como antigos gestores da 
Instituição  

MODALIDADE 
a. Representa a mudança 
b. Critica a gestão que estava na 

reitoria em 2016 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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Quadro 18: Comparativo entre as análises dos candidatos 

SIGNIFICADO CATEGORIA CANDIDATO X CANDIDATO Z CANDIDATO Y 

ACIONAL INTERTEXTUALIDADE 

e. Acolhedor 
f. Identifica o candidato 

Z como 
representante do 
grupo que estava na 
reitoria naquele 
momento. 

g. Critica a gestão que 
estava na reitoria em 
2016 

h. Propõe gestão em 
rede 

a. Identifica-se como 
parte do grupo que 
estava na reitoria 
naquele momento 

b. Apelo e valorização 
da memória e dos 
pioneiros 

c. Identifica o reitor 
como um político 

d. Lugar: Instituto 
Federal de Roraima 

e. Antigo contribuidor de 
Roraima 

f. Identifica o candidato Z como 
parte do grupo que estava na 
gestão da reitoria em 2016 

g. Propõe a gestão por 
processos 

h. Critica a gestão que estava 
na reitoria em 2016 

REPRESENTACIONAL INTERDISCURSIVIDADE 
a. Acolhedor a. Protetor 

b. Conservador 
c. Sexista 

b. Discurso empresarial 

IDENTIFICACIONAL 

AVALIATIVIDADE 

d. Lugar (Campus Boa 
Vista) 

e. Identifica o candidato 
Z como 
representante do 
grupo que estava na 
reitoria naquele 
momento. 

f. Critica a gestão que 
estava na reitoria em 
2016 

d. Valoriza a memória e 
os pioneiros pela 
experiência 

e. Apresenta-se 
competente para 
assumir a reitoria 
pela experiência que 
tem 

f. Proteção 

f. Antigo contribuidor de 
Roraima 

g. Diferencia a história de cada 
candidato 

h. Lugar: Roraima 
i. Critica a gestão que estava 

na reitoria em 2016 
j. Identifica os candidatos X e Z 

como antigos gestores da 
Instituição  

MODALIDADE 

c. Critica a gestão que 
estava na reitoria em 
2016 

d. Acolhedor 

b. Relativiza seu 
compromisso ao 
fazer propostas 

c. Representa a mudança 
d. Critica a gestão que estava 

na reitoria em 2016 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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5.5 Discussão 

 

O primeiro apontamento a ser discutido é a identificação de um lugar. Cada candidato 

estabeleceu sua identificação com um “lugar”. Barreira (2006), afirma que a identificação com 

o lugar não acontece sem a tentativa de criar mecanismos interativos capazes de firmar pactos 

de adesão. 

 

O candidato Y se identificou com o Estado de Roraima pela sua capacidade de contribuir com 

o desenvolvimento do lugar. O candidato X se identificou com o Campus Boa Vista Centro 

pela sua afetividade ao chamar de casa, ao se colocar como representante dessa família 

(Campus Boa Vista Centro). O candidato Z se identificou com o Instituto Federal de Roraima 

pela memória.  

 

Trata-se de uma identificação que se revelou espacialmente: o candidato integrou-se ao 

espaço físico de seus representados. O estabelecimento do lugar coloca o candidato como 

integrante de uma totalidade, permitindo a idealização de uma comunhão de princípios e 

interesses semelhantes que regem a utopia democrática.  

 

Desta maneira, o candidato Y buscou a adesão de um grupo que deseja contribuir com o 

desenvolvimento de Roraima. O candidato X buscou adesão de um grupo que se ao Campus 

Boa Vista Centro pelo afeto. O candidato Z buscou adesão de um grupo que preserva a 

tradição do Instituto Federal de Roraima. 

 

Nesse sentido, o candidato precisa comprovar sua experiência, sua capacidade de distinguir-

se dos demais mediante a posse de atributos que o elevem à condição de “governante”, de 

representante do grupo.  

 

O candidato Y, apresentou sua experiência, buscando comprovar sua capacidade como 

Gerente Administrativo, destacando-se como antigo contribuinte do desenvolvimento de 

Roraima. Ao salientar que sua história de vida pessoal se confunde com a história do Estado 

de Roraima se diferencia do candidato Z que se identifica como herdeiro do Instituto Federal 

de Roraima.  

 

O candidato coloca-se como primeiro contribuinte, se liga ao desenvolvimento do espaço 

maior, visto que a constituição do Estado é antecedente à criação da Instituição. Chama a 
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atenção dos ouvintes para o fato de que cada candidato tem a sua história, mas apontando a 

sua história como de maior relevância. 

 

O candidato Y ainda aponta o candidato Z como representante de uma gestão dominante, da 

gestão hegemônica, da gestão que se faz presente desde a criação do Instituto. Aponta ainda, 

que o candidato X também faz parte o poder, também já foi gestor. O candidato Y 

autodenomina-se o excluído do poder e criticando a gestão hegemônica, coloca-se como a 

inovação, o novo. 

 

Como forma de lutar contra a hegemonia, destaca o modelo de Gestão por processos, 

afirmando que a única maneira de lutar contra a hegemonia dessa gestão é mudando o modo 

de gerenciamento. 

 

O candidato X, apresentou suas características afetuosas, buscando comprovar sua 

capacidade de acolher. 

 

Ao se identificar com o poder e identificar o candidato Z como representante do poder 

hegemônico (reitoria), afirma ser aquele que unirá dois poderes: a reitoria e o Campus Boa 

Vista Centro (visto ser a sua família, visto ser o representante). 

 

O candidato X apoiado pelo candidato CJ (verificado em 4.2.2) constituem parte da mesma 

família (Campus Boa Vista Centro) afetuosa. Sendo eleito o candidato CJ como diretor geral 

do Campus Boa Vista Centro e o candidato X como reitor, a família do Campus Boa Vista 

Centro unirá os dois poderes (reitoria e Campus Boa Vista Centro). 

 

O candidato apresenta os motivos para a união dos poderes ao criticar a gestão hegemônica 

do Instituto Federal de Roraima. 

 

O candidato Z, apresentou as suas memórias, destacando as experiências locais (dificuldades 

e superações ao longo da história da Instituição) com apelo e valorização dos fundadores, 

apresentando-se como herdeira/representante da tradição (gestão hegemônica), pois é um 

dos fundadores, guardião da história e da tradição, aquele que criou a Instituição. 

 

Por valorizar os fundadores, a tradição, aponta para uma constituição conservadora do lugar, 

garantindo a importância da figura do reitor pai/protetor e do reitor político, pois são aqueles 

que buscam, que garantem as verbas/o sustento da família conservadora/Instituto Federal de 

Roraima. 
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Com a intenção de preservar a tradição, reconhece a presença do novo, a chegada de novos 

servidores, afirmando que eles podem “participar” trazendo ideias. Diferencia os fundadores 

dos “novos” e a forma de participação de cada um dentro da Instituição. Os fundadores são 

herdeiros do poder, os “novos” apenas “trazem” ideias. 

 

Levando isso em consideração, a identidade dos “fundadores” abre espaço para privilégios e 

manutenção do poder. Por tratar-se de uma operação simbólica, a comunidade acadêmica 

em geral não leva em conta que as representações remetem para contextos sociais e 

apresentam uma “ordem de lugar” com escalas de valores que colocam indivíduos em 

destaque diante dos demais. 

 

Confirmando as conclusões de Ésther (2008), ao pesquisar sobre a construção da identidade 

gerencial dos gestores da alta administração de universidades federais em Minas Gerais, 

observamos que o projeto identitário dos candidatos está inserido em uma macrorrelação de 

poder. 

 

Ao estudar a cultura política, as memórias e a política de identidade na cidade de Boa Vista - 

Estado de Roraima entre 1970 e 1980, Santos (2015) observou a relação da sociedade local 

com o “estrangeiro”, ou seja, o não roraimense na construção da identidade Roraimense. 

 

Santos (2015) analisou entrevistas concedidas por velhos moradores da cidade de Boa Vista, 

realizadas em 2000, material que se encontrava arquivado no Núcleo de Documentação 

Histórica de Boa Vista, buscando pensar como as memórias de “pioneiros” trabalhadas pelas 

elites econômica, política e intelectual, foram recepcionadas pelo conjunto dos habitantes da 

cidade, buscando contribuir para se pensar o alcance daqueles discursos e a posição das 

“pessoas comuns” nas relações de poder na cidade de Boa Vista.  

 

O pesquisador identificou três formas diferentes de os entrevistados compreenderem as 

relações de poder exercitadas na cidade. O primeiro grupo se posicionava como guardião da 

história local, era superior em número de entrevistados, que se sentiam enquadrados nas 

memórias locais e contribuíam para a construção de uma hegemonia política, havendo uma 

identificação entre os relatos desses entrevistados e os discursos associados aos 

memorialistas locais, o que aponta para um conjunto de memórias bem mais articuladas no 

esforço de torná-las memórias de todos os roraimenses. 
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Para Santos (2015), isso remete ao conceito de “cultura política”, compreendida como um 

sistema de representações, complexo e heterogêneo, mas capaz de permitir a compreensão 

dos sentidos que um determinado grupo atribui a uma dada realidade social, em determinado 

momento e lugar. 

 

O segundo grupo, constituído pelos funcionários públicos, era o grupo que tendia a contradizer 

o poder que emanava do centro, embora fosse parte e rejeição ao mesmo tempo, visto que o 

próprio grupo era integrante do corpo que movimentava as ações do poder e, enquanto tal, 

agente deste. Essas circunstâncias os deixavam com pouca condição de alterar, de maneira 

significativa, as normas estabelecidas, que estavam associadas aos interesses dos 

entrevistados do primeiro grupo. 

 

O terceiro grupo, constituído pelos entrevistados que se consideravam excluídos das relações 

de poder, eram pessoas que, pelo baixo grau de formação e condições financeiras, se sentiam 

à margem do processo político, ocupadas em tarefas menos qualificadas, a exemplo da 

agricultura, garimpagem, fabricação de tijolos. Apesar de se apresentarem de modo mais 

independente, eles não esboçaram de forma deliberada nenhuma reação a uma identidade 

que se pretendia hegemônica, apenas alimentavam o sistema com seus votos. 

 

O pesquisador conclui a dependência dos indivíduos associados ao segundo e ao terceiro 

grupo em relação ao primeiro, tendo em vista que os discursos dos entrevistados dos dois 

últimos giravam em função de diretrizes traçadas pelos discursos do primeiro. O que indica 

que estes últimos estavam sempre agindo em função de algo colocado em pauta pelo 

primeiro. Isso, de acordo com Santos (2015) em si apontava para um modelo de sociedade 

tradicional, caracterizada sempre pelo privilégio de um grupo que se destacava dos demais. 

 

Do mesmo modo, os resultados de nossa pesquisa, nos revelaram que o candidato Z se 

identificou como fundador (guardião da história local); o candidato X se identificou como parte 

e rejeição do poder; o candidato Y se identificou como excluído das relações de poder. 

 

Como afirma Hall (2014), “é precisamente porque as identidades são construídas dentro e 

não fora do discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais 

históricos e institucionais específicos”. 

 

Neste sentido, nossa pesquisa, como o trabalho de Santos (2015), identificou três formas 

diferentes de serem compreendidas as relações de poder exercitadas no Instituto Federal de 
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Roraima, compreendendo o Instituto inserido em uma estrutura maior de poder, o Estado de 

Roraima. 

 

O primeiro grupo, candidato Z, se posicionava como guardião da história local, se sentiam 

enquadrados nas memórias locais e contribuíam para a construção de uma hegemonia 

política.  

 

O segundo grupo, candidato X, era o grupo que tendia a contradizer o poder que emanava do 

centro, embora fosse parte e rejeição ao mesmo tempo, visto que o próprio grupo era 

integrante do corpo que movimentava as ações do poder e, enquanto tal, agente deste. 

 

O terceiro grupo, candidato Y, constituído pelos que se consideravam excluídos das relações 

de poder. 

 

Concluímos, assim como Santos (2015) a dependência dos indivíduos associados ao 

segundo e ao terceiro grupo em relação ao primeiro, tendo em vista que os discursos dos 

candidatos giraram em função de diretrizes traçadas pelos discursos do primeiro. O candidato 

X e o candidato Y estavam sempre agindo em função de algo colocado em pauta pelo 

candidato Z ou pela gestão que ele representava. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Esta pesquisa constitui uma contribuição para o complexo contexto de reflexão sobre as 

relações de poder e identidade nas Instituições Públicas de Ensino. Não tivemos a pretensão 

de trazer respostas relacionadas ao discurso do gestor universitário em campanha, mas antes 

provocar a reflexão e apontar questões que possuem grande impacto na manutenção das 

relações de hierarquia e poder. Como aponta Fairclough (2016) quando naturalizadas, as 

ideologias têm seu domínio mantido e reforçado. Desse modo, a intenção desta pesquisa foi 

analisar como se constitui discursivamente a identidade dos candidatos à reitoria e os sentidos 

potencialmente ideológicos presentes nessa prática que possam contribuir para sustentar 

relações assimétricas de poder. 

Ao entendermos que o discurso pode implicar dialogicidade, investigamos nos discursos dos 

candidatos à reitoria sentidos ideológicos, os quais poderiam revelar as estratégias que foram 

envolvidas para produção de suas identidades e a do próprio Instituto. Para tanto, 

organizamos esta pesquisa em cinco capítulos. 

 

No primeiro capítulo foram apresentados aspectos políticos e sociais do Estado de Roraima, 

o histórico do surgimento das Escolas Técnicas e o do próprio Instituto Federal de Roraima. 

No segundo capítulo tratamos sobre nossa linha teórica da Análise Crítica do Discurso, 

proposta por Fairclough (2003). No terceiro capítulo discorremos sobre a categoria social que 

norteou nossa pesquisa. No quarto capítulo desenhamos os caminhos metodológicos. No 

quinto e último capítulo explanamos nossa análise. 

  

A intertextualidade deve ser um foco principal na análise de discurso, pois a relação entre a 

intertextualidade e hegemonia é importante. Para Faircough (2016, p. 142), existem relações 

intertextuais “entre um texto e outros textos que constituem seus contextos mais ou menos 

imediatos ou distantes: textos com os quais está historicamente ligado em várias escalas 

temporais e por vários parâmetros”.  

 

Nesse sentido, nosso trabalho pôde dialogar com o trabalho de Santos (2015) e associar a 

gestão e a utilização dos discursos dos candidatos à reitoria do Instituto Federal de Roraima, 

como também o uso da linguagem e as relações de poder à uma estrutura maior, qual seja a 

estrutura do Estado de Roraima. 

 

Feitas as análises, alcançamos as seguintes associações entre as estruturas: 
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1 - Iniciativas de registro do passado, com vistas a compreendê-lo e perpetuá-lo na história, 

são trabalhos de cunho memorialista, produzidos por pessoas que nasceram/viveram/ em 

Roraima e/ou fundaram o IFRR. 

 

2 - As memórias que passaram a contribuir para a construção da identidade de Roraima, como 

também a construção da identidade da gestão hegemônica no IFRR, foram fixadas em três 

pontos: o lugar, os acontecimentos e os personagens. 

 

3 - Como o Estado de Roraima, as memórias do IFRR se dividem em três períodos: 

1º. – Vila interiorana vinculada ao estado do Amazonas = Escola Técnica de 1986 

2º. – Criação do Território Federal de Roraima = Criação da Escola Técnica do Território 

Federal de Roraima (1989) 

3º. – Criação do Estado de Roraima = Criação da Escola Técnica Federal de Roraima. 

 

4 - A formação da sociedade foi propícia para o desenvolvimento do clientelismo, desde a vila 

interiorana e sobretudo com a criação do Território Federal, sendo essa prática, 

intrinsecamente, ligada à instituição do aparelho governante burocrático. A prática do 

clientelismo se estende ao IFRR. 

 

Desta maneira, os sentidos ideológicos nos revelaram a Identidade legitimadora, proposta por 

Castells (2018) que padroniza, não diferencia e impõe uma identidade. 

 

Concordamos com Romano (2008, p. 57), que se um reitor, mostra-se alheio à produção do 

saber e do ensino, agindo tendo em vista os ditames do poder do Estado, ele representa 

apenas aquele poder no lugar.  

 

Nossa pesquisa se vê no sentido de um esforço em inserir os discursos de cada um dos 

grupos sociais que interagem no IFRR atualmente, combatendo a valorização das memórias 

de uns em detrimento de outros. Pois, como observado em Hall (2014, p. 111) “Toda 

identidade tem, à sua margem, um excesso, algo mais”, e a unidade que ela “assume como 

fundacional não é uma forma natural, mas uma forma construída de fechamento”. 

 

Desse modo, para além das memórias elaboradas pelos fundadores do IFRR, pelo candidato 

Z e pelo grupo que este representa, estão os apoiadores do candidato Y, os apoiadores do 

candidato X e os novos servidores, revelando o que escapa à identidade produzida pelo grupo 

dominante. 
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A validade de nosso esforço pode ser medida com a análise do resultado da consulta à 

comunidade acadêmica para reitor em 2016, apresentado no Quadro 09, no CAPÍTULO 4, 

onde se observa uma inexpressiva diferença numérica entre os candidatos, apontando para 

a vitória do candidato Z. A vitória do candidato Z revela uma identidade legitimadora 

introduzida pelos fundadores para expandir e racionalizar sua dominação, envolvendo 

práticas discursivas legitimadoras e naturalizadas, revestidas de ideologia. Entretanto, a 

inexpressiva diferença percentual entre os candidatos sinaliza para uma concepção de 

identidade de sujeito pós-moderno, uma identidade “móvel”, continuamente formada e 

transformada, o que indica a possibilidade de mudança. 

 

Ao falarmos em mudança, voltemos às associações que nos propomos a fazer: 

 

Durante o Estado brasileiro militarizado foi construída a BR 174 ligando Roraima com o resto 

do Brasil, colocando a região como uma área de potencial econômico. Em 2018, eleito o 

presidente Jair Bolsonaro, militar da reserva do Exército brasileiro, Roraima tem como 

promessa a construção de uma rodovia entre o Brasil e a Guiana Inglesa e também de um 

porto no país vizinho, colocando novamente a região como uma área de potencial econômico. 

Reacendeu-se a discussão, levantada pela primeira vez, durante o Estado brasileiro 

militarizado, sobre a construção de uma hidrelétrica em Caracaraí-RR, altura da Cachoeira 

Bem Querer, no Rio Branco, principal rio de Roraima. Os antigos coronéis foram substituídos 

por agricultores de soja. Os migrantes maranhenses, desta vez, são imigrantes venezuelanos.  

 

Em Roraima, as diferentes siglas partidárias sempre fizeram duas polarizações, vertente 

crítica ao legado de Ottomar, liderada por Romero Jucá (teve José Anchieta como candidato 

à governador em 2018); vertente que representa a posição de herdeiros de Ottomar (teve 

Sueli Campos como candidato reeleição ao governo do Estado em 2018). Em 2018, venceu 

as eleições para o governo do Estado, o candidato Antonio Denarium. Um empresário, 

apoiado pelos novos investidores de Roraima, sem experiência anterior em cargos públicos. 

O Instituto Federal de Roraima, polarizado em dois grupos: os fundadores do IFRR e os 

representantes do Campus Boa Vista Centro, poderá refletir as mudanças ocorridas nas 

eleições de 2018 no Estado de Roraima? 

 

Ao falarmos em mudança, recorremos a Fairclough (2016, p. 134), finalizando nossa 

exposição com a recomendação de novas pesquisas, mantendo a alternância entre o evento 

discursivo e possíveis mudanças estruturais: “porque não é possível avaliar a importância do 

primeiro para os processos mais amplos de mudança social sem considerar as últimas, da 
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mesma forma que não é possível avaliar a contribuição do discurso para mudança social sem 

considerar o primeiro”. 
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Anexo A: Transcrição dos debates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



155 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOCO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 

 

 
 
 
 
 
 
 



157 

 

 
 
 
 
 
 
 



158 

 

 
 
 
 
 
 
 



159 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOCO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 

 

 
 
 
 
 
 
 



161 

 

 
 
 
 
 
 
 



162 

 

 
 
 
 
 
 
 



163 

 

 
 
 
 
 
 
 



164 

 

 
 
 
 
 
 
 



165 

 

 
 
 
 
 
 
 



166 

 

 
 
 
 
 
 
 



167 

 

 
 
 
 
 
 
 



168 

 

 
 
 
 
 
 
 



169 

 

 
 
 
 
 
 
 



170 

 

 
 
 
 
 
 
 



171 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOCO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



172 

 

 
 
 
 
 
 
 



173 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



174 

 

 
 
 
 
 
 
 



175 

 

 
 
 
 
 
 
 



176 

 

 
 
 
 
 
 
 



177 

 

 
 
 
 
 
 
 



178 

 

 
 
 
 
 
 
 



179 

 

 
 
 
 
 
 
 



180 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



181 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOCO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



182 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



183 

 

 
 
 
 
 
 



184 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



185 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B - Reportagens 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

Senadora Ângela Portela visita canteiro de obras do Campus Boa Vista Zona Oeste  

 

por Virginia — publicado 28/10/2015 14h20, última modificação 29/10/2015 09h08  

 

O Campus Boa Vista Zona Oeste (CBVZO) recebeu, na manhã do último dia 24 (sábado), a 

visita da senadora Ângela Portela, que veio acompanhar as obras da unidade. A 

parlamentar  estava acompanhada do reitor do IFRR, professor Ademar de Araújo Filho, da 

diretora-geral do Campus Boa Vista Zona Oeste, Maria Aparecida Alves de Medeiros, do 

diretor de Administração, Diogo Saul Silva, do diretor de Ensino, professor Admilson Carvalho, 

ambos também do CBVZO,  e do diretor do Departamento Técnico de Engenharia e  Obras, 

da Reitoria, Sebastião Figueira Teixeira . 

“A primeira fase do projeto está com as obras bem avançadas, o que me deixa muito feliz, 

pois isso é fruto de um trabalho incansável, em que não medimos esforços, em conjunto com 

a Reitoria, para oferecer aos jovens da zona oeste da Capital um ensino técnico 

profissionalizante e superior de qualidade, e gratuito. Então, firmamos aqui o compromisso de 

continuar dando total apoio à obra, fazendo gestão no Ministério da Educação para que esta 

primeira fase seja concluída no prazo determinado, bem como sejam assegurados recursos 

para as duas próximas fases, o que representa um aporte de recursos na ordem de 40 

milhões. Portanto, vamos trabalhar muito, junto ao governo federal, para que esse dinheiro 

seja disponibilizado, sempre em tempo hábil, para que possamos concluir esta obra”, 

destacou a senadora. 

Expansão – Com a construção de mais essa unidade, o IFRR amplia sua atuação em 

Roraima, atendendo agora mais jovens e adultos moradores dos bairros da zona oeste de 

Boa Vista, entre estes: Pintolândia, Conjunto Cidadão, Equatorial, Alvorada, Senador Hélio 

Campus, Santa Luzia, Sílvio Botelho, Silvio Leite e Nova Canaã. 

 

Quando construído, o Campus Zona Oeste deverá ter uma capacidade para atender 1.200 

alunos em cursos regulares e espaço físico para abrigar os importantes setores que, juntos, 

promoverão a melhoria da qualidade das pesquisas e do ensino por meio da EaD. O campus 

vai atuar em todos os níveis da educação profissional, desde a formação inicial até a pós-

graduação, além de realizar atividades de pesquisa, extensão e de interação com a 

comunidade. 

 “O Instituto Federal vai transformar esta região, pois, além de oferecer ensino, vai 

disponibilizar vagas para a contratação de professores, técnicos e pessoal de apoio, ou seja, 

será uma grande estrutura perfeitamente integrada com a comunidade escolar, com os pais 

http://amajari.ifrr.edu.br/zona-oeste/author/virginia
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de alunos, promovendo, assim, uma transformação social e econômica na vida dessas 

famílias tão vulnerabilizadas pela pobreza e pela exclusão social. Assim, o instituto será de 

extrema relevância para fomentar o desenvolvimento dos nossos jovens na educação”, 

enfatizou a senadora. 

Obra – De acordo com o projeto, cumpridas as três fases, a nova unidade terá 18 mil metros 

quadrados distribuídos em dois grandes blocos, compostos por ginásio poliesportivo, 

biblioteca, restaurante, salas das coordenações de ensino e de cursos e um auditório com 

capacidade para 250 pessoas. Haverá ainda um espelho d´água na parte interior do campus, 

logo após o primeiro bloco, que terá água reutilizada das chuvas e pés de buriti. No mesmo 

espaço, haverá uma ciclovia, o que permitirá o acesso fácil e seguro ao campus por alunos 

que utilizam a bicicleta como meio de transporte. 

 

Haverá também um bloco destinado a 3 laboratórios de informática, 3 laboratórios específicos 

da área de química, física e biologia, 12 salas de aula e mais 1 auditório com capacidade para 

150 pessoas. 

O reitor do IFRR, professor Ademar de Araújo Filho, destacou a satisfação em receber a 

senadora Ângela Portela, a qual tem demonstrado grande compromisso com a educação 

profissional e apoiado as ações de expansão institucional do IFRR. “A senadora vem 

destinando emendas parlamentares para nossas obras de construção e ampliação, e fazendo 

gestão em todas as instâncias governamentais. Em especial, para esta obra, sua atuação foi 

decisiva”, disse. 

Sobre a importância do CBVZO, o reitor ressaltou: "Este campus vem despertando grandes 

interesses e expectativas da comunidade aqui da zona oeste e, na verdade, este campus será 

um divisor de águas, pois todos perceberão a diferença do antes e do depois de sua 

implantação, uma vez que promoverá não só a educação profissional, mas também uma 

grande integração social. Há que se destacar a proposta de se implementarem políticas 

públicas com a realização de diversas atividades de extensão. Para se oferecer tudo isso, 

estamos investindo maciçamente em infraestrutura física e humana, em compra de material 

e equipamento, no sentido de disponibilizar um espaço amplo e moderno”. 

 

Segundo a diretora-geral do CBVZO, Maria Aparecida Alves de Medeiros, o campus já está 

atuando no eixo educacional de gestão com os Cursos Técnicos em Serviços Públicos e 

Comércio. No entanto, quando do funcionamento da nova sede, serão realizadas audiências 

para identificar novas demandas de cursos que promoverão não só a elevação da 

escolaridade, mas também a inserção de alunos e egressos no mercado de trabalho. 
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 Virginia Albuquerque 

CCS/Reitoria 

28/10/2015 
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Câmpus Avançado do Bonfim – Evento marca oficialmente início das obras  

 

por Virginia — publicado 04/03/2015 16h55, última modificação 04/03/2015 17h46  

idade com a Guiana.  

O Lançamento da Pedra Fundamental das obras do Câmpus Avançado do Bonfim, ocorrido 

na manhã do último sábado (28), na sede daquele município, reuniu moradores, autoridades 

municipais, estaduais, representantes das comunidades indígenas da região e gestores do 

IFRR, para prestigiaram o evento que marcou efetivamente, o início da implantação da nova 

unidade, cumprindo, assim, a meta de interiorização da educação profissional por meio dos 

institutos federais. 

Também compareceram à solenidade a Senadora Ângela Portela, o Deputado Estadual 

Coronel Chagas, o Secretário Estadual de Obras, Flamarion Portela e o senhor James Frans, 

representante do Ministério da Educação da Guiana, em Lethen. 

A unidade do IFRR em Bonfim ganha maior importância geográfica dada à proximidade com 

a Guiana, uma vez que servirá como elo entre os dois países, capaz de estreitar não só as 

relações educacionais, mas também sociais, políticas e econômicas, já que alavancará o 

desenvolvimento das fronteiras de ambas as nações, com base na formação profissional de 

jovens e adultos, por meio de cursos técnicos e superiores. 

Para a Senadora Ângela Portela o câmpus é fruto de um trabalho sério do governo federal 

comprometido com o aumento do número de vagas em todo o país e com o oferecimento de 

uma educação profissional de qualidade. “Fico agradecida ao Governo Federal em aprovar 

mais esta unidade para o norte de Roraima. Destaco aqui o trabalho incansável do reitor, 

professor Ademar, que de forma incansável buscou a autorização para construção desta 

unidade e nós abraçamos esta causa na destinação de recursos. Vocês verão o impulso no 

desenvolvimento do município com o funcionamento dessa unidade, a exemplo do que já está 

acontecendo no município do Amajari com o câmpus que ali foi implantado”, relatou a 

senadora, destacando que continuará apoiando o IFRR em ações de expansão da educação 

profissional em Roraima. 

Uma importante informação destacada pelo reitor do IFRR, professor Ademar de Araújo Filho 

durante a solenidade é a perspectiva de parcerias com instituições internacionais para a 

implementação de políticas educacionais direcionadas aos câmpus do interior, dentre eles o 

Câmpus Avançado de Bonfim, que visam ao investimento para garantir formação profissional 

de qualidade aos alunos dessas unidades, inclusive com foco na inovação tecnológica. 

http://www.ifrr.edu.br/reitoria/author/virginia
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Câmpus Avançado - O IFRR chega ao norte do estado por meio do Câmpus Avançado do 

Bonfim, com a proposta de atender inicialmente 600 alunos e quando da expansão de sua 

estrutura física ampliará o número de vagas, ofertando não só cursos técnicos integrados e/ou 

subsequentes, mas também cursos de tecnologia em diversas áreas como administração, 

eletrônica, eletrotécnica, agropecuária e agricultura. 

O instituto Federal não pretende parar por aqui. A proposta de verticalização do ensino visa, 

em 2016, oferecer o curso superior de tecnologia em comércio exterior, para que os jovens e 

adultos que cursam o nível técnico possam dar continuidade às suas formações e contribuir 

ainda mais com o desenvolvimento de sua região. 

Funcionamento – O Câmpus Avançado do Bonfim já está em funcionamento provisório na 

Escola Estadual Argentina Castelo Branco, na sede do município fronteiriço, com os cursos 

do Pronatec e com o Curso Técnico em Comércio Exterior na modalidade subsequente, 

iniciado em outubro de 2014. 

No próximo dia 10 de março, o Câmpus Avançado do Bonfim receberá quatro novos 

servidores, os quais serão empossados durante sessão solene a ser realizada na Reitoria. 

São mais profissionais habilitados, nas diversas áreas do conhecimento, que irão contribuir 

para o processo de implantação da nova unidade. 

Virginia Albuquerque 

CCS/Reitoria 

Publicado em 04/03/2015 
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Novo campus entra em fase final de construção  

 

por Sheneville Cunha de Araújo — publicado 25/01/2016 16h35, última modificação 

03/02/2016 09h08  

 

A população da zona oeste da Capital logo será contemplada com uma nova unidade de 

ensino de referência em todo o País. Trata-se do CBVZO (Campus Boa Vista Zona Oeste) do 

IFRR (Instituto Federal de Roraima), que  funciona provisoriamente na escola estadual Elza 

Breves, mas que vai ampliar a capacidade de atendimento já com a entrega da primeira parte 

da construção da sede própria. 

A unidade, que está sendo instalada em uma estrutura grandiosa, projetada para atender a 

população dessa área da cidade, em franca expansão, entra na reta final de construção este 

ano. 

Segundo o diretor do Departamento Técnico de Engenharia e Obras do IFRR, Sebastião 

Figueira Teixeira, no momento as frentes de trabalho se concentram na conclusão das salas 

de aulas, que compõem a primeira parte da estrutura, com laboratórios e coordenações, a ser 

entregue já para o início das aulas, previsto para o dia 21 de março. 

Além disso, serviços de acabamento e finalização estão em andamento, como a 

pavimentação interna, a parte das instalações elétrica e sanitária, e a instalação de forros e 

grades. “Se as obras continuarem em um bom ritmo, a previsão é que, até o fim de março, o 

prédio esteja pronto para ser aparelhado e mobiliado, e, em seguida, inaugurado”, informou. 

Ao todo, a estrutura, instalada no conjunto Cidadão, no bairro Senador Hélio Campos, possui 

19 mil metros quadrados, compreendendo ginásio poliesportivo, biblioteca, restaurante, salas 

das coordenações de ensino e de cursos, um auditório com capacidade para 250 pessoas e 

outro com capacidade para 150 pessoas; três laboratórios de informática, três laboratórios 

específicos das áreas de química, física e biologia e 12 salas de aula. 

A nova unidade contará ainda com um espelho d´água na parte interior do campus, com 

funcionamento de sistema de reutilização da água das chuvas e pés de buriti em volta. No 

mesmo espaço, haverá uma ciclovia, que visa garantir o acesso rápido e seguro ao campus 

por alunos que utilizam a bicicleta como meio de transporte. 

O Campus Boa Vista Zona Oeste do IFRR, construído todo sob conceitos de sustentabilidade, 

visa atender mais de 1.200 estudantes do conjunto Cidadão e adjacências, como Alvorada, 

http://amajari.ifrr.edu.br/zona-oeste/author/sheneville
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Santa Luzia, Sílvio Botelho, Silvio Leite e Nova Canaã, e teve o custo total de 

aproximadamente R$ 40 milhões, com emenda parlamentar de autoria da senadora Ângela 

Portela. 

Segundo a diretora-geral do Campus Boa Vista Zona Oeste, Maria Aparecida Alves de 

Medeiros, a meta inicial é começar oferecendo, além do ensino médio integrado, os Cursos 

Técnico em Serviços Públicos e Técnico em Comércio e, posteriormente, realizar audiências 

para identificar novas demandas de cursos que promoverão não só a elevação da 

escolaridade, mas também a inserção de alunos e egressos no mercado de trabalho. 

“Já vamos começar a funcionar com 255 novos alunos aprovados nos cursos técnicos e mais 

60 que vêm do ensino médio ofertado enquanto funcionávamos na escola estadual Elza 

Breves. Mas esse número logo será ampliado, pois nossa meta é elevar a oferta de ensino na 

região e nos tornamos a melhor unidade de educação tecnológica do Brasil, cumprindo a 

missão institucional do IFRR”, declarou. 

  

SHENEVILLE ARAÚJO 

CCS/CBVZO 

Data: 25/01/2016 
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Reunião trata da oferta de cursos superiores pelo IFRR em Mucajaí  

 

por Antonio Evaldo Soares — publicado 21/03/2017 16h35, última modificação 22/03/2017 

07h12  

 

Nesta segunda-feira, dia 20, a reitora do Instituto Federal de Roraima (IFRR), Sandra Mara 

Botelho, acompanhada dos pró-reitores Fabiana Sbaraini e Diogo Saul, estiveram reunidos 

com o deputado federal Edio Lopes, a prefeita de Mucajaí, Eronildes Gonçalves, e o secretário 

municipal de Educação, Dezinho Oliveira. 

A visita foi oportuna para que gestores apresentassem a estrutura multicampi do instituto, 

composta pela Reitoria e pelos 5 campi, bem como a abrangência dos cursos ofertados nas 

modalidades presencial e a distância (EaD). Na ocasião, eles também ouviram as demandas 

da Educação para o município e discutiram possibilidades de parcerias na área. 

Conforme explicaram Edio Lopes e Eronildes Gonçalves, Mucajaí necessita da oferta de 

cursos de 3.° grau que oportunizem a formação dos moradores na sede do município. Para 

tanto, a prefeita colocou sua equipe à disposição para realizar o levantamento das demandas 

de curso e a checagem da estrutura física necessária para a implantação e a execução de 

ensino superior, pelo IFRR, no local. 

Uma das possibilidades apontadas pela equipe gestora do instituto foi a criação de um projeto-

piloto para a oferta de pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia, na modalidade EaD. No 

entanto, a reitora Sandra Mara pontuou que os estudos de viabilidade, para esse ou outros 

cursos, só deverão ser empreendidos após o recebimento de informações como a dos cursos 

demandados pelo município. 

 “Agradecemos o acolhimento e nos colocamos à disposição para contribuir com o ensino em 

Mucajaí, pois sabemos das dificuldades enfrentadas por aqueles que não têm condições de 

ir até Boa Vista para estudar. Após o recebimento das demandas enviadas pela prefeitura, 

deveremos estudar a melhor maneira de viabilizar o que for solicitado, caso esteja dentro da 

nossa expertise”, disse a reitora. 

A reunião também foi propícia para que os gestores agradecessem ao deputado federal Edio 

Lopes a destinação da emenda parlamentar de R$ 300 mil, realizada ainda na gestão anterior 

da instituição, em 2016. “Ela deverá contemplar os Campi Amajari e Avançado do Bonfim, 

colaborando para a expansão das ações de investimento”, ressaltou Sandra Mara. 

  

Laura Veras 

Ascom/Reitoria 

http://www.ifrr.edu.br/reitoria/author/antonio.soares
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Gestores do IFRR se reúnem com senador no Campus Novo Paraíso  

 

por Antonio Evaldo Soares — publicado 13/03/2017 17h05, última modificação 14/03/2017 

07h20  

 

A reitora do Instituto Federal de Roraima (IFRR), Sandra Mara de Paula Dias Botelho, o pró-

reitor de Extensão da instituição, Nadson Castro, e o diretor-geral do Campus Novo Paraíso 

(CNP), Eliezer Nunes, além de parte da equipe técnica da unidade, receberam, na última 

sexta-feira, dia 10, o senador Romero Jucá, em visita à unidade de ensino. Na ocasião, a 

equipe apresentou ao parlamentar projetos para a melhoria da infraestrutura do campus, 

tendo em vista o avanço nos programas de pesquisa e extensão e o fortalecimento das ações 

do IFRR, que vêm contribuindo para o desenvolvimento do estado. 

 

Depois de ouvir o corpo técnico da unidade, Jucá disse que as demandas são importantes 

para o desenvolvimento do sul do Estado de Roraima e, diante das questões apresentadas, 

garantiu que vai lutar pessoalmente para fortalecer o IFRR, instituição considerada importante 

para o futuro educacional e profissional dos jovens e das famílias de Novo Paraíso e das 

demais localidades da região. “O Instituto Federal de Roraima é fundamental para o 

desenvolvimento do estado, pois prepara muito bem a comunidade estudantil que passa por 

aqui. Assumo o compromisso de alocar recursos para a melhoria e a ampliação dos espaços 

físicos, como laboratórios, salas de aula e alojamentos, e para a aquisição de implementos 

agrícolas para serem usados nas aulas práticas dos alunos”, concluiu o senador. 

O diretor-geral do CNP, Eliezer Nunes, mostrou as instalações do campus ao senador e a sua 

comitiva, tais como laboratórios e salas de aulas, momento em que o parlamentar conversou 

com os estudantes e disse que vai ajudar a conseguir recursos para beneficiá-los. Segundo 

Nunes, esse apoio é muito importante para a escola, porque a necessidade de ampliação já 

é uma realidade, uma vez que o número de vagas é limitado e, portanto, não atende à 

demanda atual. “Diariamente, famílias e jovens nos procuram atrás de vagas, que são 

ofertadas por meio dos seletivos, mas, infelizmente, elas são limitadas, e não podemos elevar 

o número sem planejamento, sem a ampliação do espaço físico e a aquisição de 

equipamentos. Somente com essas adequações é que poderemos ampliar o número de 

vagas e iniciar a oferta do ensino superior aqui no CNP”, completou Nunes.          

A reitora do IFRR, Sandra Mara, avaliou como positiva a visita do senador ao CNP, unidade 

que gera oportunidades aos jovens que moram distante da Capital, onde estas estão mais 

próximas das pessoas. "O apoio de parlamentares para impulsionar as ações do Instituto 

http://novoparaiso.ifrr.edu.br/author/antonio.soares
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Federal de Roraima é de suma importância. Implantar e ampliar laboratórios para os dois 

cursos técnicos, modernizar os alojamentos para alunos do regime de alternância são ações 

que necessitam de recursos extras, considerando a grande demanda por matrículas. Hoje o 

Campus Novo Paraíso atende, de forma integral, 300 estudantes, oriundos de regiões do 

entorno (São Luiz do Anauá, São João da Baliza, Caroebe, Entre Rios, Caracaraí, 

Rorainópolis e vicinais). É o custo-aluno mais alto da Rede Federal. Acreditamos que a 

reunião com o senador Romero Jucá foi bastante produtiva e que, com o apoio dele, iremos 

minimizar os problemas existentes e permitir o acesso de mais jovens ao ensino técnico de 

qualidade", disse. 

  

Nenzinho Soares 

Ascom/Reitoria 

13/3/2017 
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Campus Novo Paraíso recebe termo de doação oficial da área  

 

 

por Antonio Evaldo Soares — publicado 10/04/2017 16h50, última modificação 05/05/2017 

10h39  

 

O Campus Novo Paraíso do Instituto Federal de Roraima (CNP-IFRR) recebeu, na última 

sexta-feira, dia 7, o termo de doação oficial da área onde está instalado. A cerimônia de 

transferência do patrimônio, realizada na área de convivência da unidade, contou com a 

presença de servidores e gestores do IFRR, prefeitos e vereadores da região, além de 

autoridades federais. 

 

O evento teve grande repercussão entre servidores, alunos e comunidade em geral da região 

sul de Roraima. Eles testemunharam a entrega pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária em Roraima (Incra-RR) e pela Superintendência do Patrimônio da União em 

Roraima (SPU-RR) do documento tão esperado pelos gestores do CNP, que vai permitir a 

continuação do projeto de ampliação do espaço físico, bem como do  projeto pedagógico do 

campus. 

 

Prestigiaram a cerimônia o senador Romero Jucá, que intermediou o pleito do IFRR perante 

os órgãos federais para que tudo se resolvesse com celeridade; o superintendente do Incra 

em Roraima, Antônio Adesson Gomes dos Santos; a superintendente da  SPU em Roraima, 

Meire Lucia Stein; o vice-prefeito de Caracaraí, Gilson Saboia; o prefeito de Rorainópolis, 

Leandro Pereira; o prefeito de Iracema, Jairo André; além de vereadores da região. 

O diretor do CNP, Eliezer Nunes, disse que a unidade entra numa nova fase, em que o 

pensamento não é apenas voltado para o crescimento físico, mas também para projetos de 

implantação de cursos superiores. “Não podíamos dar mais nenhum passo porque faltava a 

documentação, que é a principal garantia para qualquer investimento. Agora vamos continuar 

o projeto de formar excelentes técnicos, tanto em nível médio como em nível superior” disse.    

A reitora em exercício do IFRR, Fabiana Sbaraini, que no ato representava a reitora Sandra 

Mara Botelho, falou da importância do momento para a instituição. “O CNP tem sido, desde 

sua inauguração, em 2007, referência de desenvolvimento nesta região, porque quem já 

passou por aqui como aluno e quem ainda está aqui estudando sabe do compromisso de cada 

professor e de cada servidor com o fazer educação. Só nos resta agradecer a todos os que 

http://www.ifrr.edu.br/reitoria/author/antonio.soares
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se envolveram direta ou indiretamente para que este tão esperado momento se tornasse 

realidade, como o senador Romero Jucá e os superintendentes do Incra e da SPU em 

Roraima. A vocês o nosso muito obrigada. E vocês, alunos,  podem comemorar porque agora 

o CNP é nosso, de fato e de direito”, concluiu. 

 

Nenzinho Soares 

Ascom/Reitoria 

10/4/2017  
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Campus Novo Paraíso recebe visita do deputado federal Carlos Andrade  

 

 

por Márcio Mota — publicado 01/11/2017 11h25, última modificação 01/11/2017 14h19  

 

Na última sexta-feira, dia 27, o Campus Novo Paraíso do Instituto Federal de Roraima (CNP-

IFRR) recebeu a visita do deputado federal Carlos Andrade. Acompanhado de gestores da 

unidade, entre eles o diretor-geral, Eliezer Nunes, o parlamentar pôde conhecer as instalações 

locais e as ações educacionais em desenvolvimento. 

 

Por meio da verba de emenda parlamentar viabilizada por Andrade, o IFRR conseguiu investir 

R$ 600 mil na compra de equipamentos para o CNP, principalmente para as atividades do 

curso Técnico em Agroindústria, que tem como objetivo formar profissionais capazes de atuar 

em setores relacionados com a ciência e a alimentação humana. 

A visita ainda permitiu que os gestores apresentassem algumas demandas da unidade e 

tratassem da importância da continuação dos investimentos na área da educação, que têm 

contribuído para o desenvolvimento da região sul de Roraima. Para 2018, o deputado federal 

sinalizou mais uma emenda, de mais de R$ 600 mil. 

 

Conforme o diretor-geral do CNP, Eliezer Nunes, o apoio dos parlamentares de Roraima, 

como Andrade, tem sido importante para a execução da missão institucional, pois torna 

possível o investimento em diferentes ações, resultando em uma educação profissional, 

científica e tecnológica mais ampla, completa e valorizada. 

CCS/ Campus Novo Paraíso 

1/11/2017 
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IFRR no Amajari terá mais dois alojamentos  

 

por Rebeca — publicado 13/02/2019 11h07, última modificação 13/02/2019 11h07  

 

Instalado na área rural do Município do Amajari, no norte de Roraima, o campus do Instituto 

Federal de Roraima (IFRR) vai iniciar, no primeiro semestre de 2019, a construção de mais 

dois alojamentos. A obra, no valor de R$ 1.430.468,23, é fruto de emendas parlamentares do 

senador Telmário Mota e da ex-senadora Ângela Portela. 

A capacidade será de 112 vagas, sendo 56 em cada obra. Somando-se aos outros dois 

alojamentos que a unidade de ensino técnico oferece hoje, o campus chegará as 212 vagas. 

Isso vai possibilitar a estudantes de localidades distantes e de baixa renda o acesso ao ensino 

técnico-tecnológico de qualidade. 

Esse é o caso do aluno do curso Técnico em Agropecuária John Kennedy dos Santos da 

Silva, 16, morador da Comunidade do Surumu, Município de Pacaraima. Ele está no segundo 

ano do curso integrado ao ensino médio, mesmo tempo que tem de alojado. 

Kennedy comenta que, sem os auxílios oferecidos pelo IFRR, em especial o alojamento, não 

teria como estudar no Campus Amajari. “Minha família não tem condições de pagar aluguel 

na vila (sede do Amajari), e, se não fosse o alojamento, não estaria estudando aqui (CAM). E 

o bom daqui é que eu recebo a alimentação, tenho prática de esportes e o ensino é muito 

bom”, disse. 

Além da moradia, o instituto federal também oferece auxílio-alimentação e auxílio-transporte. 

Em termos de orçamento, os auxílios estudantis do Campus Amajari representam 33,08% do 

orçamento, o qual, para o exercício de 2019, gira em torno de R$ 3,128 milhões. 

 

De acordo com o diretor-geral do CAM, George Sterfson Barros, a demanda por vagas no 

alojamento masculino é bem maior e, por isso, uma das unidades a serem construídas será 

destinada a esse público. Pelo edital da Coordenação de Assistência Estudantil de 2019, das 

100 vagas oferecidas, 62% são para o público masculino. 

A previsão é que o outro alojamento seja destinado aos acadêmicos do curso superior. “A 

construção dos dois alojamentos vai dar uma folga no nosso orçamento, porque vamos 

diminuir os gastos com transporte. Também vai proporcionar para aqueles alunos que moram 

longe de Amajari uma oportunidade de estudo”, explicou Sterfson. 
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CERCA E MURO – Outra demanda do CAM atendida em 2018, na parte de obras, foi a 

construção de 316 metros de muro e de 6,13 km de cerca para proteger a área de 256 

hectares de terra da unidade de ensino. A obra foi licitada em 2017 e concluída em janeiro de 

2019, e garante mais segurança a servidores e discentes. O custo foi de R$ 622.680,93. 

  

Rebeca Lopes 

Ascom/Reitoria 

13/2/19 
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Campus do IFRR pode ganhar laboratórios de aquicultura  

 

por Rebeca — publicado 11/02/2019 16h05, última modificação 11/02/2019 16h05  

 

O diretor-geral do Campus Amajari (CAM), George Sterfson Barros, com diretores e 

coordenadores de cursos, esteve reunido, na última sexta-feira, dia 8, com o deputado federal 

Édio Lopes e comitiva. Essa foi a primeira visita do parlamentar à unidade de ensino, que 

conta com quase 400 alunos presenciais e mais de 300 na modalidade de Educação a 

Distância. 

Durante o encontro, o diretor-geral falou das principais demandas do campus para melhorar 

a prática pedagógica de estudantes dos cursos técnicos e tecnológico. Apresentou proposta 

de construção de laboratório de piscicultura contendo tanques para matrizes e alevinos, bem 

como de poço artesiano profundo e de instalação de laboratório para análise de água e 

reprodução de peixes. 

 

“O deputado Édio tem ajudado projetos da área de piscicultura. Ele nos pediu para lhe 

encaminharmos os projetos nesta semana, que ele vai nos ajudar a construir um laboratório 

melhor. Também nos prometeu ajuda com emenda para construção do poço artesiano, uma 

necessidade urgente para a escola. Ficamos muito felizes em saber que poderemos melhorar 

o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos”, disse Sterfson. 

Com pouco mais de quatro anos de funcionamento, o curso Técnico em Aquicultura e o 

superior de Tecnologia em Aquicultura do CAM, implantado em 2016, têm quase 150 alunos 

matriculados. O laboratório vai beneficiar produtores rurais e comunidades indígenas com 

alevinos, assistência técnica e capacitações nessa área. 

As práticas pedagógicas dos cursos caminham para que a escola implante um laboratório de 

propagação artificial de peixe, que consiste na oferta gratuita de alevinos para a agricultura 

familiar. Hoje o CAM tem um laboratório improvisado de aquicultura que conta com viveiros 

de peixes e incubadoras de ovos e larvas. 

Para que seja implantado o projeto de reprodução de alevinos em grande escala para atender 

os pequenos produtores, o campus já dispõe de um sistema de recirculação de água, 

resultado de um projeto de pesquisa de energia renovável. Só essa iniciativa alivia a 

preocupação com o recurso que, a cada ano, se torna mais escasso, principalmente no verão: 

a água. 

Muito embora passos importantes para a implantação desse projeto tenham sido dados, ainda 

se precisa de uma instalação mínima, como galpão com estrutura metálica e alguns ambientes 
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operacionais. Desde a implantação do curso superior, a escola tem buscado parcerias para 

tirar do papel essa iniciativa, que terá grande impacto na qualidade de vida de muitas famílias 

e na economia do município. 

  

Rebeca Lopes 

Ascom/Reitoria 11/2/19 
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Mais dois alojamentos começam a ser construídos no Campus Amajari  

 

 

por Rebeca — publicado 01/04/2019 17h05, última modificação 02/04/2019 13h29  

 

Dois novos alojamentos com capacidade de 56 vagas, cada um, começaram a ser construídos 

no Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima (CAM-IFRR). Orçada em R$ 

1.430.469,34 e fruto de emendas parlamentares, a obra vai dobrar o número de vagas em 

moradia para estudantes carentes. 

Em visita ao canteiro de obras, na última sexta-feira, 29, estiveram a reitora do IFRR, Sandra 

Mara Dias Botelho, o diretor-geral do CAM, George Sterfson Barros, o senador Telmário Mota 

e a ex-senadora Ângela Portela, responsáveis pelas emendas, além de diretores, pró-reitores 

e alunos. 

A empresa Progecon Empreendimentos é a responsável pela construção dos dois 

alojamentos. Entre empregos diretos e indiretos, a obra, que tem duração prevista de nove 

meses, deve gerar 60 novas oportunidades de trabalho para pais de família da região. 

Para a reitora, a obra tem importância institucional e social enorme, visto que vai possibilitar 

que estudantes moradores de comunidades distantes e sem condições de se manter 

estudando tenham acesso ao ensino técnico profissionalizante e de qualidade. 

Sandra Mara agradeceu a contribuição dos parlamentares. “Também quero registrar que, 

antes de terminar o mandato, a senadora Ângela Portela destinou R$ 2 milhões para o IFRR 

realizar investimentos. Muito obrigada aos dois senadores, que têm esse olhar pela educação, 

por essa contribuição para a formação dos nossos jovens”, disse. 

Para o senador Telmário Mota, não há como desenvolver um município, estado ou país sem 

investir em educação. Ele destacou a qualidade do ensino oferecido no município pelo IFRR, 

que dá aos jovens da região oportunidade de acesso a ensino de alta qualidade quando 

muitos deles, por falta de recursos, não teriam como se manter na Capital estudando. 

 “E aí o instituto vem para próximo dessas famílias, das residências, dos lotes, das fazendas. 

Coloquei emenda de R$ 1 milhão, e fiz isso com muito orgulho, porque nasci numa 

comunidade indígena, a do Gavião, em Normandia, e, para estudar, pegava o cavalo e ia para 

o Contão (comunidade indígena de Pacaraima) na segunda e voltava na sexta. Era uma 

enorme dificuldade. A luz era de lamparina, e a sala debaixo de uma mangueira. E vocês 

podem ver o tanto que evoluiu. Muitas pessoas não alcançam sucesso na vida por falta de 

educação. E o instituto melhora a qualidade de vida de toda uma região, pois aqui temos 
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pessoas de Normandia, Pacaraima, Uiramutã. Então, é uma instituição da maior importância 

para a formação dos nossos jovens”, disse. 

Com doze anos de Congresso Nacional, a ex-senadora Ângela Portela declarou que a 

educação é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do País e que, como 

parlamentar, sempre foi uma parceira dos institutos e das universidades federais por entender 

que a educação é que transforma a vida das pessoas. 

Conforme ela, ao visitar o Campus Amajari, pôde verificar as grandes mudanças que 

ocorreram no Amajari, em Pacaraima e em toda a região. “Aqui temos uma quantidade grande 

de jovens indígenas que têm educação técnica, profissionalizante e curso superior de 

qualidade. Eu me sinto orgulhosa e feliz por ter participado desse processo de enriquecimento 

e aprimoramento do município. O Amajari dobrou o PIB”, afirmou. 

  

Rebeca Lopes 

Fotos: Erick Vieira 

Ascom/Reitoria 

1/4/19 
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