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1. Preliminares

Há muito  tempo  os  estudos  da linguagem têm se dividido  entre   três  linhas  de 

pesquisa, temos  aqueles que valorizam sua análise levando em consideração os aspectos 

internos, aqueles que enfatizam seus aspectos externos e aqueles que consideram o estudo 

da  linguagem  como  um  conjunto  que  envolve  tanto  a  organização  estrutural,  seus 

procedimentos e mecanismos, quanto o seu contexto, ou seja, as condições de produção, a 

enunciação,  contribuinte  de  peso  na  construção   do  sentido.  Dentre  os  dois  primeiros, 

alguns  conhecem,  mas  relevam questões  de uso,  sociais  e  de contextos  de enunciação, 

enquanto  outros  reconhecem a  importância  dos  aspectos  estruturais  ou  cotextuais,  mas 

enfatizam o contexto de enunciação, as condições de produção.

A semiótica busca estudar o texto na sua acepção mais abrangente, global, ou seja, 

tudo que tem um sentido, um campo de atuação: a significação, procurando descrever o que 

“o  texto  diz  e  como faz  para  dizer  o  que  diz”,  numa intencionalidade  de   controlar  a 

interpretação dos dados e dilatar a abrangência dessa mesma  interpretação. 

Ciência da linguagem  recente,  a Semiótica corresponde a uma teoria de análise 

lingüística,  cujos princípios  fundadores da vertente  francesa  estão em Greimas,  o qual 

desenvolveu  suas  teorias  embasadas,  primeiramente  no  mestre  suíço  Ferdinand  de 

Saussure, o qual parte do principio de que o estudo da língua deve buscar a cientificidade, 

as regras , pois o sentido existe porque  há o sistema, o que levou Saussure a se ater 

extremamente as regras e seu estudo cientifico, deixando os usos.

 As regras, a língua é o sistema, não é a mensagem que serve de suporte. O sentido 

está no texto, em sua ambivalência lingüística, o estudo da linguagem reconstrói suas regras 

de funcionamento, seus procedimentos, suas redes de dependência interna. A partir disso, 

podemos  dizer que a Semiótica é sincrônica a medida que estuda o texto e sua estrutura, e 



diacrônica a medida que, toda mudança condicionada pelo externo está inserida  no texto, 

em sua estrutura.

A partir de Saussure temos a dicotomia de significante e significado. O primeiro 

corresponde à imagem acústica e o segundo ao conceito, representação do objeto. Ambos 

indissociáveis. Para a semiótica, essa dicotomia embasa o fato de que a linguagem constrói 

o real e que isso se dá de diversas formas tendo em vista que a categorização do  “real” é 

recortada, construída conforme a situação.

Assim como somente existe signo se houver significante e significado, o sentido ou 

interpretação só se dá com base na relação estabelecida entre os enunciados.

No que se refere à Semiótica tem-se para cada categoria de base fundamental varias 

categorias  narrativas,  ou  seja,  várias  formas  de  dizer  o  que  se  diz,  conforme  a 

intencionalidade do enunciador, o que vai determinar nossa ação manipuladora.  Essas duas 

partes, significante e significado são inseparáveis e cada uma vale ou é, tendo em vista o 

que o outro não é, ou seja a noção de valor, que se estabelece na relação com as demais 

partes do texto ou conforme Saussure, peças do jogo,  “... É preciso considerar o signo não 

mais  em sua composição,  mas em seus contornos,  dados por suas relações  com outros 

signos.” ( Saussure, 1989)

Isso se confirma aludindo ao eixo sintagmático e ao paradigmático da linguagem, 

outra dicotomia saussuriana. O primeiro das associações  e o segundo das comutações, já 

que  a  ausência,  nas  comutações,  paradigmas,  implícitos   ou  a  presença-  sintagmas, 

explícitos modificam o sentido, o qual somente se estabelece se houver diferenças.

No  âmbito  das  influencias  de  Saussure  para  a  Semiótica  temos  de  convir, 

primeiramente  que,  quanto  ao  nível  fundamental  e  ao  narrativo  ambos  se  diferenciam, 

embora  o  sentido  se  de  pela  relação  entre  os  percursos.  Outra  influência  relevante  se 

evidencia  através  da noção de valor  elaborada  pelo pai  da lingüística  estrutural,  “ vale 

menos a matéria fônica do que o que há ao seu redor”, fator que nos fornece subsídios para 

entender melhor a valorização por parte da semiótica, dada durante algum  tempo ao plano 

de conteúdo, tendo em vista que o sentido de uma peça conta mais que sua matéria.

Outra contribuição relevante para os estudos greimasianos  pode ser encontrada em 

Hjelmslev,  lingüista  dinamarquês,  seguidor  de  Saussure  e   fundador  da  glossemática. 

Quanto às  contribuições  de Hjelmslev nos estudos de Greimas, podemos mencionar o fato 



de  ter  destacado  no  campo  dos  estudos  da  linguagem  o  que  era  objeto  de  estudo  da 

lingüística, o signo,  e o que era objeto de estudo da semiótica, qualquer sistema de signos 

(imagens,  gestos,  vestuários,  ritos,  etc.),  ou seja,  ser  um dos  pioneiros  na definição  da 

ciência  geral dos signos - semiótica. 

Também  advém  de  Hjelmslev  o  desenvolvimento  dos  conceitos  de  forma  e 

substancia da língua e da fala, mencionando existir uma forma para a expressão e uma 

substancia para a expressão, bem como uma forma para o conteúdo e uma substancia para o 

conteúdo, o que fornece o pontapé inicial para os estudos de alguns ramos da lingüística, a 

exemplo de fonética e fonologia e porque não da semiótica, tendo em vista a importância da 

materialidade lingüística.

Outra influência que merece destaque está em  Vladimir  Propp, estruturalista russo 

que estudou os componentes básicos do enredo dos contos. De Propp,  Greimas torna mais 

operacional o mapeamento estrutural  comum a uma diversidade de textos, bem como o 

reconhecimento da existência de níveis de manifestação, princípios fundadores, tanto dos 

conceitos  do nível  narrativo,  conforme Greimas,  quanto da existência  dos vários  níveis 

textuais, o fundamental, narrativo e discursivo na teoria semiótica francesa.

Por fim, temos de destacar a influência de Levi Strauss, antropólogo estruturalista, o 

qual destaca a  existência  de uma analogia  entre  linguagem e cultura  e uma ênfase nos 

estudos, levando em consideração a relação entre os termos e as leis gerais do sistema. Para 

ele e dele vem a concepção de que a significação está atrelada ao nosso meio, e a partir 

disso  os  enunciadores  buscam impor  suas  visões  da  realidade  através  dos  textos  como 

apreensão do significado. 

“ A semiótica francesa embora não ignore que o texto seja um objeto histórico cf 

Greimas, 1976 p. 237-239 , dá ênfase ao conceito de texto como objeto de significação  de 

uma forma sincrônica,  preocupando-se fundamentalmente em estudar os mecanismos que 

engendram o texto, que o constituem como uma totalidade de sentido, segundo Fiorin

Preocupa-se em estudar a produção e a interpretação dos textos, teoria sintagmática, 

interessando-se  por   qualquer  tipo  de  texto.  Há um conteúdo  em diferentes  formas  de 

expressão, uma vez que o mesmo conteúdo pode ser veiculado por diferentes planos de 

expressão. Uma teoria geral de textos quer visualmente, verbalmente, por combinações de 

planos de expressão- sincrético ( visual, verbal, etc).



Sua primeira parte,  nível fundamental,  abstrato,  trata-se de categorias semânticas 

que se opõem e que a partir  dessa relação de oposição,  de contrariedade os sentidos se 

estabelecem significativamente, ou melhor, citando Lopes, 1997, p.35, 

“o mecanismo lingüístico gira em torno de identidades e diferenças, pois tudo que 

um elemento discursivo é, ele o é em relação a todos os demais. Assim, elemento 

nenhum, numa mensagem existe sozinho; e elemento nenhum pode ser definido por 

sua  natureza,  isoladamente,  mas  sempre  e  só  por  referencia  a  outro  elemento 

qualquer da mesma formação  constroem uma relação de sentido”

Quanto à terminologia “teoria gerativa dos sentidos”, nível do conteúdo, segundo 

Fiorin,  essa  denominação  “gerativa”  é  atribuída  à  teoria  semiótica  porque  concebe  o 

processo de produção de sentido como um processo gerativo que vai do mais  abstrato, 

simples: nível ou estrutura fundamental, passando pelo narrativo (todo texto é narrativo já 

que contem uma transformação de um estado inicial a outro, seja ele de disjunção ou de 

conjunção),  até  o  mais  complexo  e  concreto  de  enriquecimento  semântico  –  nível  ou 

estrutura discursiva.

Conforme  Hernandes  e  Souza1,  embora  a  Semiótica  tenha  se  desenvolvido 

valorizando o plano de conteúdo como o lugar privilegiado,  um programa de televisão, 

radio,  jornal  impresso,  ao  conceber,  selecionar  um  plano  de  expressão  e  não  outro 

acrescenta,  tira,  atribui aspectos que vão influir  como algo a mais no sentido. Assim, o 

pesquisador deve buscar saber o que é esse algo a mais de sentido sem prescindir ao plano 

de conteúdo. 

Essas  formações  discursivas,  manifestação,  concretização  das  formações 

ideológicas, são, conforme Foucault, um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre 

determinadas no tempo e no espaço que definiram em uma época dada, e para uma área 

social,  econômica,  geográfica  ou lingüística  dada,  as  condições  de exercício  da função 

enunciativa,  as  quais  materializam uma  ideologia,  visão  de  mundo  como  estratégia  de 

persuasão, que está alicerçada, e renovada nos conflitos de poder entre segmentos sociais, 

sistema de representações, de normas de regras e preceitos que explica a realidade e regula 

1 Artigo intitulado Semiótica e Ideologia publicado por  Hernandes e Souza, p. 01 ( s.d)



o comportamento dos homens, criados por uma ideologia dominante e sustentados pelos 

aparelhos  repressores  do  Estado.  “Formação  ideológica  conforme  Foulcault  in  Discini, 

(2005,  p. 60).

Assim,  o  nível  fundamental  está  para  “pontos  de  vista  de  uma  classe  social  a 

respeito da realidade,  as maneiras  como uma classe ordena,  justifica  e explica a ordem 

social” Barros, in Hernandes e Souza, (s.d) p.01

Se  as  formações  ideológicas  conforme  Discini,  (2005)  correspondem  à 

ideologia dominante e, a partir do texto, da palavra, o sujeito se constrói, a imposição de 

uma segunda língua, de uma outra voz  sobre a língua materna ou a voz do indígena pode , 

consistir em outro sistema de representação e de valores que se contrapõem, pois conforme 

Limberti:. 

“Toda essa situação  de relação  entre  sujeitos (índios e  não-índios)  configura-se 
como uma relação destinador-destinatário, sendo que o sujeito que doa os valores 
modais (que modalizam, que marcam o modo de ser) é o destinador (o branco) e o 
sujeito que os recebe (o índio) é o destinatário, que, por sua vez, vai colocar-se 
como sujeito da ação. Em Semiótica, toda comunicação é uma manipulação. Então, 
entre o destinador e destinatário, temos um percurso de manipulação (de ação). O 
papel do destinador é factivo: fazer-fazer, antes fazer - ser. É próprio do destinador 
exercer um fazer persuasivo, assim como é próprio do destinatário exercer um fazer 
interpretativo.  O fazer  persuasivo é a proposição de um contrato,  que,  no caso, 
implica um novo modo de ser ( LIMBERTI, 1998, p. 08) 

2. O texto em questão.

Suicídio entre  índios

Mais um caso de suicídio entre os índios da Reserva Indígena foi registrado esta semana. Desta vez 

um jovem de apenas 27 anos. Com este, segundo informações extra-oficiais de entidades preocupadas com a 

questão indígena, sobe para 25 o numero de suicídio somente neste ano, sendo 19 por enforcamento e 6 por 

envenenamento. Estes dados são preocupantes. A questão é complexa e difícil de ser explicada. Psicólogos da 

Funai, jornalistas de grandes jornais e revistas, estudiosos, já estiveram na reserva buscando informações, mas 

ninguém até agora conseguiu desvendar esse mistério.

Os mais entendidos dizem que existem várias hipóteses que podem ser consideradas. A existência 

desse problema desperta grande atenção. O mais dramático são que jovens põem fim a sua própria vida  de 

forma dramática,como se isso fosse um ato de protesto. E assim eles estão se dizimando e comprometendo a 



sobrevivência dos índios no futuro. Apesar  do interesse que gira em torno desta questão, até hoje não se 

discutiu a fundo as raízes deste problema. Os próprios órgãos oficiais parecem não estimulados a encontrar a 

chave desse enigma.
O confronto entre a vida do homem civilizado e do índio é muito grande. Na maioria das vezes o 

homem civilizado, se assim pode ser chamado, desconsidera o índio. Não consegue enxergar que ele tem uma 

cultura de milhares de anos, e que mantêm as mesmas tradições, costumes, rezas e danças de seus ancestrais.  

Os índios não têm a ganância pelo material e só se preocupam em caçar e plantar para sobreviver. Eles sim 

são os verdadeiros amigos da  Mãe-Natureza. Por esse e muitos outros motivos, o  homem civilizado precisa 

começar a entender melhor a presença do índio no mundo contemporâneo. A região de Dourados tem muita 

importância histórica em razão da presença aqui dos índios. Eles vivem na região muito antes de Marcelino 

Pires e outros pioneiros que levam nome de ruas e avenidas atualmente. E mesmo assim, são tratados com 

certo desdém. Isto é inconsciência e falta de informação, evidentemente.
Mas por que então não se tenta buscar  os verdadeiros  motivos do suicídio entre  esses pioneiros 

autênticos? Por que será que a sociedade atual não procura encarar esse problema de frente? Naturalmente 

que o homem civilizado também tem muitos problemas, como a inflação, o desemprego, a fome, a doença. O 

homem civilizado   tem muito mais    a aprender com o índio. Portanto, ele deve entender isso e buscar uma 

convivência  se  isso  for  realmente  possível.  As  possibilidades  precisam  ser   discutidas,  questionadas.  O 

problema precisa ser estudado a fundo. Vasculhado para ser mais exato. O suicídio prematuro   deve ter uma 

explicação. Entre os índios, existe, segundo sua própria cultura, explicação para tudo. Mas é preciso primeiro 

entender essa cultura.
A própria Funai, os órgãos municipais, o Conselho Indigenista Missionário ( Cimi), os voluntários, 

os intelectuais, a imprensa , estudiosos e amigos dos índios, deveriam incentivar uma grande discussão em 

torno desse problema. Deve existir uma saída para evitar que jovens índios continuem se suicidando. E essa 

saída precisa urgentemente ser alcançada, sob pena do homem moderno ser responsabilizado, mais tarde, da 

extinção do índio- o único registro vivo da historia e origem do homem na Terra.

( Jornal O Progresso, 24 de Outubro de 1990;página 02, Política, Editorial; Dourados, MS) 



3. Discussão

No percurso do sujeito, o mesmo luta para conseguir o que quer, quando ocorre a 

quebra de uma situação de harmonia( morte dos indígenas) – o sujeito não índio busca o 

objeto suicídio por ter, ou se achar no  dever de fazer, mas não se mostra competente, por 

não saber ou ter o poder de fazer

O enunciador ao interagir com o enunciatário constrói o texto Suicídio entre índios. Ao 

mesmo tempo o texto traz o sujeito não índio que busca o objeto – suicídio indígena para 

adquirir um valor – explicação, porque aquele sujeito acredita ter o dever já que está em 

disjunção com o objeto índio que o afasta do valor que é a admiração - valorização da 

cultura civilizada, conforme o próprio texto menciona. “Assim, ao mesmo tempo em que 

esse  homem  quer ou  deve  ser índio,  quer ou  deve  ser branco,  submetido,  então,  a 

manipulações  de dois destinadores contraditórios:  cultura  branca,  cultura  indígena.  Esse 

sujeito virtual, que quer ou deve ser, não se torna um sujeito atual, pois não pode nem sabe 

ser  realizador da  perfórmance’, o que resulta, em muitos casos, na busca de um objeto – 

suicídio como forma de saber fazer, voltando-se então para a cultura, o misticismo. 

Eles  agem  e  interagem  em  relação  aos  problemas  concretos  a  partir  da 

confluência de duas visões de mundo, a do índio e a  do não índio. A ultima mais perigosa, 

conforme a visão semiótica, pois os tornam passiveis de manipulação, por partilharem, em 

alguns momentos das mesmas  crenças, o que evidencia uma incorporação das formações 

ideológicas do sujeito não-indio, já que o sujeito  se instaura a partir da presença do outro, 

ou conforme  menciona Limberti, 1998

“A identidade  pode,  porém,  ser  vista  sob  uma  outra  perspectiva.  Antes  de  conhecer  o 

homem branco, o índio não se sabia índio, não se percebia como índio. Somente a partir do 

momento  em que  conheceu  o  homem branco,  estabeleceu-se  uma  relação  de  oposição, 

fazendo com que suas  características  passassem a significar  características  e  o  conjunto 

delas  passasse  a  conformar  sua  identidade.  A  identidade  do  índio  o  é  por  oposição  à 

identidade do branco. E antes, o que era? Todo o sentido da vida anterior ao contato com o 

branco é dado pela oposição que o contato cultural estabelece” LIMBERTI, p. 24



O contato com a cultura branca, de padrão cultural muito diferente, a posição de 

contrariedade produziu em seus hábitos e costumes e no universo filosófico-religioso um 

sentido  de  exotismo  que,  mediante  a  exposição  contínua  e  prolongada  aos  hábitos  e 

costumes e ao universo em oposição, foi ganhando aos poucos conotação de coisa ridícula.

Embora  a sociedade moderna, os “civilizados”, “psicólogos da Funai, jornalistas, 

revistas, jornais de grande circulação, os mais entendidos” verifiquem  o dever de fazer 

algo, para solucionar o problema, já que há estabelecido um contrato fiduciário entre os 

órgãos indigenistas, sociedade civilizada e sociedade indígena, até mesmo porque a questão 

indígena  é  considerada  como  um  problema  social,  ou  seja,  de  responsabilidade  da 

“sociedade civilizada”, a qual  não se vê com o poder de fazer- “ mas ninguém até agora 

conseguiu desvendar esse mistério... enigma”.

Esses estados actanciais do sujeito  são manipulados pelo destinador manipulador 

que é a sociedade civilizada, a qual acredita ter as competências para resolver o problema e 

que ao mesmo tempo sanciona negativamente, tanto a atitude do sujeito índio, que busca o 

objeto suicídio ou envenenamento para adquirir o valor felicidade.  Quanto ao sujeito não-

índio  que  busca  o  objeto  suicídio  indígena  para  conquistar  o  valor  –  conhecimento, 

explicação, solução, já que  também acredita ser o sujeito índio um objeto do sujeito não 

índio, utilizado para conquistar status, pois a identidade do não índio está relacionada com a 

presença  do  índio.  Aquele  só   é  o  que  é  pela  existência   de  características  ou  traços 

singulares  que não estão contidos  no outro,  ou seja,  sua identidade  se  estabelece  pelas 

relações de  semelhanças e diferenças, ou conforme Landowski, 1991, p. 01 in.: Limberti, 

1998,  p.31  A identidade é um simulacro que cada um faz a si mesmo a partir do outro e  

vice-versa. A identidade é um jogo de simulacros . Assim,  o sujeito não índio se vê como 

um modalizador  dominante,  do sujeito índio, modelo a ser seguido para alcançar o valor 

pretendido.

Este  destinador  manipulador   sociedade  civilizada,  ao  mesmo  tempo  que 

desencadeia  a ação dos sujeitos,  sanciona negativamente o sujeito não índio justamente 

pelo fato deste não conseguir uma explicação para o problema- suicídio, pois isto  ocasiona 

uma disjunção com o objeto índio, o qual é levado ao suicídio ( a não mais existência 



material) o que deixa instável o sujeito não índio já que a presença do índio contribui para 

a  constituição da identidade do não índio.

A partir desse sancionamento negativo, o destinador manipulador, no que ser refere 

á foria, força que leva adiante, apresenta  os valores que são atraentes ou repulsivos para o 

sujeito.  Aqui  podemos  salientar  que  há  uma  disforização  do  sujeito  civilizado  e  uma 

euforização do sujeito índio, o que pode nos corresponder ao processo de manipulação da 

sedução, no ato em que menciona “Eles sim são os verdadeiros amigos da Mãe- natureza...” 

“Tem  muita  importância  histórica”  Vivem  na  região  de  Dourados  muito  antes  que 

Marcelino Pires e outros pioneiros que levam nome de ruas e avenidas  atualmente.”  e da 

intimidação,  quando menciona,  “  Deve existir  uma saída para evitar  que jovens índios 

continuem se suicidando. E essa saída precisa urgentemente ser alcançada,  sob pena do 

homem moderno ser responsabilizado, mais tarde, da extinção do índio” e vai deixar de se 

beneficiar com isso, pois,  ele, o índio é o “ único registro  vivo da historia e origem do 

homem na Terra”. A necessidade de preservar a historia da humanidade, numa euforização 

do índio como responsável pelo resgate do passado, “ ... ele tem uma cultura de milhares de 

anos  e que mantém as mesmas tradições, costumes, rezas e danças de seus ancestrais. Não 

tem a ganância pelo material e só preocupam em caçar e pescar para sobreviver...” e uma 

disforização do homem civilizado que não consegue enxergar “Na maioria  das vezes o 

homem  civilizado,  se  assim  pode  ser  chamado,  desconsidera  o  índio.  Não  consegue 

enxergar que ele tem uma cultura de milhares de anos”, “  Isto é inconsciência e falta de 

informação”,  numa estratégia de manipulação da provocação, como se o sujeito civilizado 

não fosse tão civilizado como pretende ser. É um  não crer no dever fazer, já que não tem o 

poder fazer...

Quanto ao nível narrativo, que corresponde ao nível mais concreto e enriquecido, 

momento  em que a  narrativa  ganha  uma nova cobertura,  apresentando com riqueza  as 

categorias de pessoa, tempo e espaço- atores, tempo e espaço e as diversas possibilidades 

de efeitos por meio de certas escolhas para representar tempo, espaço e pessoa ( Hernandes, 

2006, p.02) construídos pelo texto – seus simulacros já que permite qualquer encenação 

dessas categorias e que também  variará conforme veiculo de comunicação.



Quanto aos efeitos  de enunciação  correspondentes as categorias  de pessoa,  mais 

especificamente os efeitos de distanciamento e proximidade, verifica-se, através do titulo “ 

Suicídio entre índios” a ausência do artigo definido  o promove um efeito de objetividade e 

distanciamento para com os enunciatários,  ao mesmo tempo que particulariza o suicídio 

entre eles.O uso da terceira pessoa do singular “ Mais um caso de suicídio entre os índios”, 

“Desta vez, um jovem... Com este, segundo informações extra-oficiais, os mais entendidos 

dizem... estes dados são preocupantes... a questão é complexa... mas ninguém ... Conseguiu 

desvendar esse mistério.”

Percebe-se o uso dos indefinidos um, um, a  3ª pessoa: segundo informações extra-

oficiais, e as expressões: estes dados, a questão complexa, esse mistério que evidenciam o 

distanciamento, uma debreagem  enunciva, “como se  isso fosse um ato de protesto, dessa 

questão, até hoje não se discutiu a fundo as raízes do problema... o suicídio prematuro... 

discussão  em torno  desse problema”,  como uma voz  da ciência  que discute  o  suicídio 

indígena.

No texto em analise temos a presença de um enunciador implícito (jornal) que tem 

seus enunciatários-leitores do jornal. Este busca, cria um narrador, o qual narra os fatos e 

faz sua avaliação.”Mais um caso de suicídio...” a um narratário – tu, “mas ninguém até 

agora conseguiu desvendar esse mistério”.

“A existência  desse problema desperta  grande atenção.  O mais  dramático  é  que 

jovens põem fim a sua própria vida de forma dramática,  como se isso fosse um ato de 

protesto. E assim eles estão se dizimando e comprometendo a sobrevivência dos índios no 

futuro. Apesar do interesse que gira em torno desta questão, até hoje não se discutiu a fundo 

as raízes deste problema. Os próprios órgãos oficiais parecem não estimulados a encontrar a 

chave desse enigma” e ainda procura levantar questionamentos “mas porque não se tenta 

buscar os verdadeiros motivos do suicídio entre esses pioneiros autênticos? Porque será que 

a sociedade atual não procura encarar esse problema de frente?” Com a voz do narratário 

instalada no texto tem-se a presença do interlocutor e do interlocutário,  quando incorpora a 

voz do locutor: “ O confronto entre a vida  do homem  civilizado e do índio é muito grande. 

Na maioria das vezes, o homem civilizado,  se assim pode ser chamado, desconsidera o 

índio”... “os índios não tem a ganância pelo material e só se preocupam em caçar e plantar 

para sobreviver. Eles sim são os verdadeiros amigos da  Mãe-Natureza.”Uma voz que se 



contrapõe ao discurso  do homem civilizado e “ Naturalmente que o homem civilizado 

também tem muitos problemas como a inflação, o desemprego, a fome, a doença.” Num 

discurso que possivelmente  se apresenta para contrapor ao fato de que o homem civilizado 

também tem  seus problemas – como se  o narrador ao dialogar com o narratário tivesse 

posto  em xeque as ocupações , funções  que o homem não índio assume na sociedade, o 

que aparece por meio da voz do locutor no interlocutor.

Ao  trazer  o  discurso  do  outro  para  o  texto  o  enunciador  cria  o  processo  que, 

conforme  Discini,  é  chamado   de  heterogeneidade  constituída.  Esta  se  divide  entre 

mostrada e demarcada, as quais são gerenciadas pelo enunciador, o qual cria um jogo de 

enunciações, a dele própria, a citante e citada ou citadas, a fim de criar efeitos de sentido no 

enunciador. A presença de outras vozes também é marcante a partir do momento em que o 

narrador menciona os dados através dos órgãos oficiais – “ Segundo informações extra-

oficiais de entidades preocupadas com a questão indígena”; “ Os mais entendidos dizem 

que  existem várias  hipóteses  que  podem ser  consideradas”.  Desse  modo  o  enunciador 

instaura  o  discurso  indireto,  comunicando  indiretamente,  sem  preocupação  com  a 

objetividade dos fatos, embora   essa estratégia permita-nos pensar em uma desvalorização 

dos aspectos emocionais do discurso citado.  A presença das diversas vozes no discurso 

podem nos remeter a uma debreagem enunciativa de pessoa, cujos recursos textuais aludem 

ao  efeito  de  sentido  do  distanciamento  e  proximidade.  Distanciamento  em  relação  à 

responsabilidade ao ser um editorial e uma questão delicada procura se se esquivar usando 

uma terceira pessoa e a retomada dos órgãos responsáveis, bem como o uso de expressões 

que remetem a incertezas,  dúvidas  e  porque não desprezo,  ou melhor,  vazias  de carga 

semântica: “ Este, estes dados, a questão, esse mistério” e talvez até o uso desses recursos 

se  de  em  virtude  da  intencionalidade  de  marcar  o  mistério  que  estão  envoltos  esses 

episódios.

A proximidade se estabelece tendo em vista que o texto está inserido em um gênero 

textual – editorial, o que nos propicia mencionar  o fato de que o mesmo expressa a opinião 

do enunciador, aqui o jornal O Progresso de Dourados, MS, cidade onde está situada a 

reserva indígena.em que ocorrem os suicídios. 



A categoria de tempo – 

Em  “ Suicídio entre índios” temos ausência de verbos , o que ressalta um aspecto 

de  estado  –  permanência,  sem alusão  ao  momento  de  referencia  presente,  passado  ou 

futuro, o que s e inicia no primeiro parágrafo com “ esta semana” e “ neste ano”, expressões 

não certas, não marcadas cronologicamente e não pertencentes ao tempo da enunciação, ou 

melhor um tempo anterior ao tempo da enunciação, mas com valor de instantaneidade, 

“Mais um caso de suicídio entre os índios da Reserva Indígena foi registrado esta semana... 

Com este,... sobe para 25 o numero de suicídio somente neste ano...  Psicólogos da Funai, 

jornalistas  de  grandes  jornais  e  revistas,  estudiosos,  já  estiveram  na  reserva  buscando 

informações, mas ninguém até agora conseguiu desvendar esse mistério.

As demais expressões, marcadores de temporalidade, “até hoje”, trazem um valor 

semântico  de  morosidade,  o  que  pode  ser  substituídas  por  ainda.   Quanto  ao  uso  dos 

verbos,  verifica-se  oscilação  no uso de pretérito  e  presente.  O primeiro  marcando um 

discurso do enunciador e o segundo uma intervenção do narrador, narratário e interlocutor, 

a fim de levantar e discutir a problemática, embora quando menciona a contrapartida da 

sociedade a faz utilizando-se de verbos no pretérito perfeito, “ ninguém até agora conseguiu 

desvendar.”... Até hoje não se discutiu ou na forma nominal infinitiva, ” “não estimulados a 

encontrar... o homem civilizado precisa começar  a entender...  tenta buscar, não procura 

encarar,  ou no particípio  e gerúndio,  “  precisam ser discutidas”,  precisa  ser estudado a 

fundo”, “continuem se suicidando, estão se dizimando.”Estas formas verbais destacam uma 

valorização,  um realce  do  problema  suicídio,  com engajamento,  ou  construção  de  um 

simulacro veridictório, atual, num tempo presente histórico. Ao mesmo tempo em que cria 

uma  sensação  de  que  as  autoridades,  ou  não  estão  muito  preocupadas  com a  questão, 

através do uso das expressões ou perífrases verbais no infinitivo, pretérito, gerúndio, que 

nos  aludem  a  uma  morosidade  dos  acontecimentos  e  principalmente  a  atitudes  das 

autoridades que é a  de pensar uma solução no futuro, já que nem o presente pode  ser 

considerado  o  tempo  de  referencia,  o  qual  é  posterior  á  fala.  Assim,  ao  abordar  os 

problemas – caso suicídio, acredita-se que o enunciador queira provocar o efeito de sentido 



da simultaneidade entre os acontecimentos e a enunciação,  reviver os fatos, afastando a 

ação de responsável como uma manifestação da  “ pouca importância”, atribuída ao valor 

material dos indígenas aos civilizados, afinal os interesses são diferentes.

A categoria de espaço  

Conforme Fiorin in Hernandes, o espaço é construído no discurso, ou no lugar de 

onde  o  enunciador  se  expressa,  e  que  se  recategoriza  conforme  posições,  tomadas  de 

palavras e que determina o espaço eu do outro, podendo criar os efeitos de proximidade ou 

distanciamento.

No texto, o espaço instaurado pelo enunciador corresponde ao daquele que  fala de 

um aqui que não é o espaço indígena, mas sim o espaço jornal, editorial, política. Editorial, 

segundo Aurélio é o artigo que exprime a opinião do órgão em geral escrito pelo redator 

chefe e publicado com destaque. Artigo de  fundo. Política, segundo o dicionário Aurélio 

em suas acepções pode significar: 1. sistema de regras respeitantes à direção dos negócios 

públicos;  2.Conjunto  de  objetivos  que  informam  determinado  programa  de  ação 

governamental;3.posição ideológica a respeito dos fins do Estado; 4. habilidade no trato das 

relações humanas, com vistas a obtenção de resultados desejados.Todas as entradas aludem 

ao ato publico geral, já que a temática indígena é de domínio publico e não particular, o que 

ressalta, tendo em vista a seção: política – direção dos negócios públicos, daí a importância 

dada ao indígena como algo publico, de interesse comum a todos e ao mesmo tempo de 

responsabilidade de nenhum.

Este espaço de jornal e de autoridades pode conceder ao texto maior simulacro de 

“valor de verdade”, destacando novamente o fato de o Jornal ser da própria cidade onde 

ocorrem os suicídios.

No texto o enunciador cria um narrador que não se posiciona, nem como indígena, 

nem como homem civilizado, “ Os índios não tem a ganância pelo material...  o homem 

civilizado precisa  começar a entender melhor a presença do índio...”, o que nos direciona a 

um distanciamento em relação aos compromissos  enquanto membro dessa sociedade que , 

conforme a Semiótica estabelece um contrato com os indígenas, o que  se confirma por 

estar o texto inserido na seção política e ainda editorial de interesse comum a todos. 



No tocante aos temas e as figuras, se para todo plano de conteúdo existe um plano 

de expressão, podemos dizer que as figuras são as variadas possibilidades que tem o ser 

humano de buscar um mundo objetivo- concreto para situar o mundo abstrato – temas, a 

fim de se aproximar, validar, persuadir, manipular ou fisgar seu enunciatário.

Os temas e as figuras, correspondem, conforme Fiorin, 1995 a termos abstratos e 

concretos,  ou  níveis  diferentes  de  concretização  de  sentidos.  Estes  representam coisas, 

ações,  qualidades  encontradas  no  mundo  natural,  criados  por  alguém,  fictícios  ou  não. 

Aqueles se referem às explicações dos fatos e das coisas do mundo, seus significados.

Em “ Suicídio entre índios” há uma predominância  do nível temático, já que o texto 

aborda a desvalorização, a desconsideração, o desprezo do homem não índio em relação ao 

indígena  que pode estar ocasionando o suicídio em aldeias de Dourados.

A escolha pela tematização remete á necessidade de criar o simulacro da seriedade, 

veracidade  que o assunto requeria  no período,  ou seja,  pelo  tabu,  o  “  mistério”  que o 

assunto  morte  representa,  seja  pelo  gênero  editorial  e  a  seção  política.  Todas  essas 

possibilidades criam o efeito de um assunto de Estado – urgência na intencionalidade de 

modificar, inverter ou criar  valores na sociedade civilizada.

Para o discurso dominante o índio é atrasado, misterioso, o que leva o enunciador a 

afirmar o contrario com intenção de  desconstruir ou criar um simulacro positivo no que 

tange ao indígena, ou melhor, dessa forma o enunciador estará criando efeitos de sentido, a 

fim de manipular o enunciatário. Tendo por base o texto, percebe-se que índios e não índios 

nunca se entenderão,  pois os valores cultuados, ou por que não dizer, os interesses, são 

diferentes :

... enquanto nas sociedades tradicionais os símbolos são valorizados 

por  conter  e  perpetuar  a  experiência  de  gerações...às  sociedades 

modernas,  temos  a  experiência  de  convivência,  cujas  práticas 

sociais  são  constantemente  analisadas  e  reformuladas  à  luz  das 

informações  recebidas  sobre  as  práticas  adotadas.” (  Giddens, 

1990, p.37-8 In.: Hall 2005, p.14)



Para criação desse simulacro de valorização do indígena, o enunciador  recupera 

outras vozes ou conforme Brait in Barros e Fiorin, 1995, p. 14, tudo que é dito, tudo que é 

expresso por um falante, por um enunciador, não pertence só a ele. Em todo discurso são 

percebidas  vozes,  às  vezes  infinitamente  distantes,  anônimas,  quase  impessoais,  quase 

imperceptíveis, assim como as vozes próximas que ecoam simultaneamente no momento da 

fala.

  No texto prevalece o  Discurso indireto “ Os  mais entendidos dizem que existem 

várias  hipóteses  que  podem ser  consideradas”  e  “Entre  os  índios,  existe,  segundo  sua 

própria  cultura,  explicação  para  tudo.”com  lances  de  Discurso  indireto  livre  “O  mais 

dramático são que jovens põem fim a sua própria vida  de forma dramática,  como se isso 

fosse um ato de protesto.”, “E essa saída precisa urgentemente ser alcançada, sob pena do 

homem moderno ser responsabilizado, mais tarde, da extinção do índio- o único registro 

vivo da historia e origem do homem na Terra.” O uso desse recurso discursivo leva-nos a 

crer na busca por um descompromisso com a ordem dos fatos relatados, num esvaziamento 

da palavra dos sujeitos trazidos para o dialogo, a fim de criar um efeito de objetividade e 

distanciamento em relação às idéias subjetivas. Por outro lado, o uso do discurso indireto 

livre, raramente utilizado nos textos jornalísticos, confere ao texto um tom, um efeito  de 

protesto do sujeito enunciador.

Se para cada plano de conteúdo podem existir vários planos de expressão, temos 

que cada plano de expressão alude a um significado diferente em razão do suporte adotado, 

seja imagem fotográfica, letras e seus tipos, sons, os recursos oufativos, etc ou melhor, o 

planos de expressão não é apenas aquele que expressa um conteúdo, “ há grande numero de 

textos que apresentam sentidos de expressão.”, segundo Floch e Greimas in Hernandes2 

No plano de expressão podemos reconhecer formantes figurativos ou plásticos, os 

quais dão acesso aos efeitos de sentido, mexer com alguma coisa, acrescentar, tirar, mudar 

a  ordem  sensorial,  ou  para  o  jornal,  reforçar  ou  mudar  crenças  para  motivar  ações 

desencadeando deveres, desejos, etc. Cada texto  vai se realizar através da linguagem ou 

escolha do plano ou dos planos de expressão a fim de manipular seus enunciatários.

Em busca desses efeitos de sentido temos a categoria topológica ou lugar, aqui o 

jornal “ O Progresso”,que tem cerca de 60 anos na região de Dourados, MS. No espaço da 

2 Conjunto de apostilas intitulado Curso de Semiótica narrativa e discursiva apresentado ao Programa de 
Mestrado em Letras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2006.
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e de responsabilidade tanto da população, política, quanto do meio de comunicação – jornal 

em discutir, promover a tensão.

Como  o  espaço  tem  no  texto  jornalístico  uma  valorização,  a  organização  e  as 

escolhas jornalísticas se dão em razão desse espaço. Assim, o texto ocupa o lado superior 

esquerdo do  jornal  e  é  escrito  em letras  grandes  e  com titulo  num tom mais  alto,  de 

destaque gráfico, num sentido de  valor reforçado, mais profundo, o que se realça com a 

seção política, escrita em letras maiúsculas e em negrito, cuja importância abrange a todos e 

promove o simulacro da seriedade e a disforização do não índio, provocando sensação de 

instabilidade  aos  sujeitos  enunciatários  –  tensão,  ainda  mais  porque  os  editoriais 

correspondem aos primeiros textos do jornal, momento em que se desestabiliza os sujeitos 

enunciatários,  o  que  no  texto  é  feito  logo  nos  dois  primeiros  parágrafos,  quando  o 

enunciador  cria  e  sustenta  a  interação  com  o  enunciatário  através  da  apresentação  do 

mistério – suicídio-, partindo de uma estratégia de arrebatamento para uma de sustentação, 

em que busca prender a atenção para o problema com a ausência de  dados relacionados a 

datas, sujeitos genéricos, criando um simulacro de atualidade 

Quanto a ordem dos fatos, percebe-se uma valorização do fim e do meio em relação 

as causas, já que o suicídio é apresentado como algo enigmático, misterioso, no intuito de 

criar o efeito de misticismo, a fim de deixar o enunciatário pensar, refletir( arrebatamento 

de sustentação).

Quanto à diagramação, o texto está  envolto por uma linha o que  confere a ele o 

status de  perfeição, organização para o editorial, como se tentasse subverter opiniões  sem 

deixar  a sensação de que é o sujeito manipulador.

O  texto  é  vazado  pelo  interdiscurso,  incorporação  de  percursos  temáticos  e  ou 

figurativos  de  outro  discurso.  Um deles  é  o  antropológico,  “  o  único  registro  vivo  da 

historia e a origem do homem na face da terra.”, ou pelo discurso dos ambientalistas, “ Eles 

sim são os verdadeiros amigos da mãe-Natureza.” E do homem civilizado, “Naturalmente 

que o homem civilizado também tem muitos problemas, como a inflação, o desemprego, a 

fome, a doença”. Estes discursos são citados numa relação mais polemica que contratual, 

ou numa atitude de provocação, como se estivesse o sujeito enunciador conversando com o 

enunciatário que, provavelmente vem a ser um homem civilizado, o qual não tem atribuído 



a  devida  importância  ao  caso  e  busca  se  afastar  da  responsabilidade  justificando  ter 

problemas.

Esses diálogos interdiscursivos são feitos na tentativa de se afirmar pelo contrario 

daquilo que o homem índio é em relação ao homem não índio , ou melhor, o primeiro não 

valoriza o registro histórico, a preservação natural, mas valoriza a inflação, o emprego, ou 

melhor, o materialismo.
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