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RREESSUUMMOO  

 

Neste trabalho, temos por objetivo analisar a encenação das emoções no talk-show 

“Casos de família”. Para tanto, optamos por realizar um contraste temático, tendo como 

base duas emissões do programa: “Meu trabalho é ser mãe” e “Virei prostituta por falta 

de opção”. Em nossa análise, pretendemos contemplar, tanto a dimensão das imagens, 

quanto a dimensão da linguagem verbal. Na primeira parte, dedicada às considerações 

teóricas, fizemos um percurso teórico das emoções, tentando estabelecer interseções 

entre a Análise do Discurso e outros campos do conhecimento. Além disso, buscamos 

contextualizar o gênero talk-show numa tipologia de gêneros televisivos, bem como 

analisar os dispositivos gerais de encenação discursiva em “Casos de família”, lançando 

mão de categorias como o contrato de comunicação midiático e refletindo sobre os 

desdobramentos da tensão entre os objetivos de credibilidade e captação. Na segunda 

parte, dedicada à análise dos dados, analisamos primeiramente como as variáveis de 

encenação visual incidem na criação de efeitos patêmicos. Lançamos mão das 

categorias como: os planos fílmicos, as relações proxêmicas e os pontos de vista. 

Posteriormente, buscamos correlacionar a prosódia e a Teoria dos Atos de fala, 

objetivando realizar uma análise das emoções do ponto de vista acústico. Foram 

analisados os componentes da força ilocucinal e os efeitos perlocucionais de alguns 

enunciados, bem como a modificação de valores nas variáveis prosódicas f0, duração e 

intensidade. Finalmente, analisamos como as variáveis de encenação verbal incidem na 

criação de efeitos de patemização. Verificamos o funcionamento dos modos de 

organização enunciativo e argumentativo, observando as modalizações enunciativas 

predominantes, bem como os dispositivos gerais da encenação argumentativa (proposta 

proposição e persuasão). Além disso, analisamos os efeitos patêmicos projetados pelos 

discursos analisados, procurando explicitar os lugares de ancoragem lexical de tais 

efeitos, as tópicas em que se apoiaram os discursos, e os estereótipos de mulher 

projetados por estes. Foi possível observar como os valores e crenças partilhados, 

muitas vezes divulgados e reforçados pela mídia televisiva, resultam em normas de 

conduta que devem ser seguidas pelos sujeitos que compõem a sociedade.  

Palavras-chave: Análise do discurso; Emoções; Mídia televisiva; Talk-shows  
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  

 

Dans cette recherche, on a pour but d’analyser la mise en scène des émotions dans le 

talk-show brésilien « Des Cas de Famille ». À cet effet, nous avons choisi d’effectuer un 

contraste thématique en ayant pour base deux cas de cette émission : « Mon boulot c’est 

d’être mère » et « Je me suis rendue une prostituée, faute d’option ». Dans cette analyse, 

on a cherché à contempler la dimension des images aussi bien que la dimension du 

langage verbal. Dans la première partie, consacrée aux considérations théoriques, on a 

fait un parcours théorique des émotions, en essayant d’établir des intersections entre 

l’Analyse du Discours et des autres champs de la connaissance. D’autre part, on a 

cherché à mettre le genre talk-show dans le contexte d’une typologie de genres 

télévisuels, de même qu’à analyser les dispositifs généraux de la mise en scène 

discursive dans « Des Cas de Familles », en ayant recours à des catégories telles que le 

contrat de communication médiatique et en réfléchissant aux déploiements de la tension 

entre les objectifs de crédibilité et de captation. Dans le deuxième partie, consacrée à 

l’analyse des données, on a analysé d’abord comment les variables de mise en scène 

visuelle retombent sur la création d’effets pathémiques. On a fait recours à des 

catégories telles que les plans filmiques, les relations proxémiques et les points de vue. 

Puis, on a cherché à établir les corrélations entre la prosodie et la Théorie des Actes de 

Langage, en visant à faire une analyse des émotions d’un point de vue acoustique. Les 

composants de la force illocutoire et les effets perlocutoires de certains énoncés, ainsi 

que la modification des valeurs dans les variables prosodiques f0, ont été analysés. 

Enfin, on a analysé comment les variables de mise en scène verbale retombent sur la 

création d’effets de pathémisation. On a vérifié le fonctionnement des modes 

d’organisation énonciatif et argumentatif, en observant les modalisations énonciatives 

prédominantes, ainsi que les dispositifs généraux de la mise en scène argumentative 

(suggestion, proposition et persuasion). En outre, on a analysé les effets pathémiques 

projetés par les discourses examinés, en essayant d’expliciter les places d’ancrage 

lexique de tels effets, les topiques où les discours se sont appuyés et les stéréotypes de 

femme projetés par ceux-là. On a pu observer comment les valeurs et les croyances 

partagées, souvent propagées et renforcées par le média télévisuel, débouchent sur des 

normes de comportement qui doivent être suivies par les sujets qui composent la 

société. 

Mots-clés : Analyse du Discours ; Émotions ; Média télévisuel ; Talk-shows 
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A televisão é um instrumento de comunicação que permeia todas as camadas da 

nossa sociedade e está presente no cotidiano do homem contemporâneo. No Brasil, 

segundo dados do PNAD (IBGE), 91,3% das casas brasileiras têm televisão1. Podemos 

afirmar, a partir deste dado, que a televisão é o meio de comunicação por excelência no 

Brasil. Ao contrário da mídia impressa, cujo acesso é permitido a pessoas que saibam 

ler e escrever, a televisão possui a característica da oralidade e, mais ainda, da 

audiovisualidade, o que a torna um meio de comunicação extremamente sedutor, além 

de acessível. 

A Análise do Discurso é uma disciplina que, dentre outros objetos, tem a mídia 

como seu objeto de estudo. No entanto, poucos são os trabalhos desenvolvidos a 

respeito da mídia televisiva, especialmente se comparados à enorme quantidade de 

trabalhos desenvolvidos sobre a mídia impressa. E, mesmo nos trabalhos desenvolvidos 

sobre a mídia televisiva, a maioria deles versa sobre a mídia de informação, sendo a 

mídia de entretenimento relegada a segundo plano. Devido à enorme importância sócio-

discursiva da televisão em nossa sociedade e do crescimento avassalador da mídia de 

entretenimento na grade de programação das redes de televisão brasileiras, acreditamos 

ser de fundamental importância o estudo dos gêneros televisivos que versem sobre tal 

mídia.  

Por esta razão, pretendemos analisar as emoções no programa de auditório 

“Casos de família”, exibido pelo canal SBT há quatro anos. Em nossa análise, 

pretendemos contemplar, tanto a dimensão das imagens, quanto a dimensão da 

linguagem verbal. A fim de realizarmos tal análise, optamos por fazer um contraste 

temático, tendo como base dois programas cujos temas são: “Meu trabalho e ser mãe” e 

“Virei prostituta por falta de opção”. 

Especificamente em relação ao estudo das emoções, tal estudo tem sido objeto 

de recentes e instigantes pesquisas em Análise do Discurso. O estudo das emoções é de 

fundamental importância para uma melhor compreensão da comunicação humana. É 

notória a relevância deste conceito no entendimento dos discursos sociais e de suas 

estratégias de adequação e influência. Este estudo também abre campo para refletirmos 

sobre o papel e influência da mídia televisiva na sociedade contemporânea, pois o 

corpus escolhido permite-nos fazer reflexões a respeito do papel social da mídia, e, 

especificamente, da gestão dos afetos num gênero específico –os talk-shows –da mídia 

                                                           

1 Ver os quadros do Anexo A. 
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televisiva, pois trata-se de um programa cujo objetivo dominante seria o de captação 

(tratado com mais detalhe no capítulo 2), mobilizando o universo de crença do 

telespectador. Charaudeau (2000, p.153), ao fazer considerações sobre o objetivo de 

captação, afirma que “A televisão manipula o paradoxo do “dizer o verdadeiro”. O 

verdadeiro, aqui, não é aquilo que se demonstra ou se prova; [...] o verdadeiro é aquilo 

que se sente e não se discute2” [grifos do autor].  

“Casos de família”, conforme entrevista concedida a nós por um dos produtores 

do programa, é vice-líder de audiência. O programa tenta se diferenciar dos demais 

programas de auditório do mesmo estilo, pelo fato da manifestação das emoções ocorrer 

de forma mais sutil, como informado pelo próprio site do programa: “Diariamente, o 

programa traz temas do cotidiano que vão ressaltar as emoções dos participantes 

presentes no palco, da platéia convidada e dos telespectadores que estão em casa, 

resgatando valores sem apelar para provocações ou escândalos”.  No entanto, podemos 

perceber que o objetivo mobilizar as emoções é bastante explícito.  

Assim, vemos em “Casos de família”, a conjugação de dois objetivos: o objetivo 

de credibilidade e o objetivo de captação que correspondem, cada uma deles, a uma 

lógica simbólica particular: um objetivo de fazer-saber, ou objetivo de informação, que 

resulta num objeto de saber que obedece a uma lógica cidadã de informar e um objetivo 

de fazer-sentir, ou objetivo de captação, que produz um objeto de consumo orientado 

para o mercado e destinado a atrair o maior número de pessoas (telespectadores, no caso 

estudado aqui).  

Além disso, “Casos de família”, sendo um programa de auditório (talk-show), 

enquadra-se na categoria que Charaudeau (1997b) denominou “evento provocado”, em 

que a instância midiática cria um espaço de confrontação de fala, organizado de tal 

forma que é a própria confrontação –e não necessariamente o tema discutido –que se 

torna saliente. Essa confrontação é exibida como um espetáculo que mobiliza emoções 

no telespectador e contém, portanto, uma alta taxa patêmica. 

Tendo a questão da criação de efeitos de patemização como pano de fundo de 

todo o nosso percurso, pretendemos, no primeiro capítulo da dissertação, apresentar um 

panorama teórico das emoções, buscando realizar uma articulação entre a AD e outras 

áreas do conhecimento que influenciaram claramente sua formulação teórica sobre as 

                                                           

2  La télévision manie le paradoxe du “dire vrai”. Le “vrai”, ici, n’est pas c’est qui est démontré et 
prouvé. [...] Le “vrai” est ce qui se ressent et ne se discute pas. [Esta tradução, assim como as demais 
feitas neste projeto, são traduções livres nossas.] 
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emoções, tais como: a Retórica, a Fenomenologia e a Teoria da Enunciação. No 

segundo capítulo, abordaremos questões relacionadas ao gênero talk-show e a relação 

deste com a teoria da mímesis e do simulacro. O terceiro capítulo, dedicado à análise 

das imagens, aborda a questão da criação de efeitos patêmicos a partir da predominância 

de determinados planos fílmicos associados à proxemia e aos pontos de vista.  

Os dois últimos capítulos são dedicados à análise da dimensão lingüística. O 

quarto capítulo contempla questões relacionadas à dimensão ilocuciuonal e 

prelocucional dos atos de fala de como a prosódia orienta valores neste último plano, 

intimamente associado à questão da criação de efeitos patêmicos. Já o quinto capítulo 

trata dos modos de organização enunciativo e argumentativo, abordando mais 

especificamente as modalizações lingüísticas e os dispositivos de encenação discursiva 

do modo argumentativo, bem como o contexto argumentativo mais amplo de que fazem 

parte os discursos encenados em ambos os programas que compõem o corpus, lançando 

mão de categorias como a doxa, os estereótipos e as tópicas e dos recursos lexicais em 

que se ancoram os efeitos patêmicos projetados, evidenciados sobretudo nos discursos  

das convidadas e da platéia.  

Na conclusão, apresentamos um cruzamento dos dados analisados, procurando 

fazer uma síntese da manifestação das emoções e procurando analisar também os 

estereótipos e valores que circulam em torno da imagem da mulher no corpus analisado. 
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1.1 Introdução 

 

 

O estudo das emoções tem interessado a diversos teóricos de diversas áreas do 

conhecimento. Apesar do foco de nossa pesquisa ser o estudo das emoções no programa 

“Casos de família”, optamos, num primeiro momento, por apresentar um panorama 

teórico das emoções, dado que isto poderia nos levar a traçar algumas generalizações 

relevantes sobre tal categoria e mesmo sobre a influência de outras áreas do 

conhecimento nas teorizações feitas pela Análise do Discurso. Procuramos, então, traçar 

um percurso, que iria da Retórica à AD, passando pela Fenomenologia e pela Teoria da 

Enunciação, pois há uma clara influência destas áreas nas formulações teóricas sobre as 

emoções feitas pela AD. Elegemos uma obra de um autor representativo de cada uma 

das áreas citadas acima e procuramos, ao final, buscar as regularidades entre as 

diferentes teorias abordadas. 

 

 

1.2 As emoções na Retórica 

 

 

Aristóteles, em sua obra “Retórica”, propõe uma teoria da argumentação 

persuasiva. Para Aristóteles, “a retórica parece ter, por assim dizer, a faculdade de 

descobrir os meios de persuasão sobre qualquer questão dada” (ARISTÓTELES, 2005, 

CHARAUDEAU, 2000, p. 96). Em seu esquema retórico, Aristóteles propõe a 

identificação de três provas de  persuasão fornecidas pelo discurso: o modo de 

disposição do discurso (logos), o caráter do orador (ethos) e no modo de disposição dos 

ouvintes (pathos). Esta última prova interessa-nos mais de perto, pois, segundo 

Aristóteles “persuade-se pela disposição dos ouvintes, quando estes são levados a sentir 

emoção por meio do discurso, pois os juízos que emitimos variam conforme sentimos 

tristeza ou alegria, amor ou ódio”. (ARISTÓTELES, 2005, p. 97) 

Outra questão importante abordada por Aristóteles diz respeito à utilização de 

duas categorias de argumentos retóricos: os entimemas e os exemplos, sendo que o 

raciocínio entimemático está diretamente relacionado às categorias de tópicas. As 

tópicas são os lugares-comuns em questões relacionadas a diferentes disciplinas que 

pertencem a diferentes campos do saber. No entanto, as conclusões derivadas de 
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premissas são específicas a cada disciplina, sendo que a maior parte dos entimemas 

deriva das espécies ditas particulares e específicas. Por esta razão, Aristóteles distingue 

as premissas próprias a cada gênero, que ele chama de “espécies”, das premissas que 

são comuns a todos os gêneros, que ele chama de “lugares”. 

Abordando mais a fundo a questão da persuasão, Aristóteles aventa três causas 

que tornam um orador persuasivo: a prudência, a virtude e a benevolência. A primeira 

está relacionada à virtude intelectual e à faculdade da razão. A segunda está relacionada 

à questão da abrangência moral que acompanha a prudência nas decisões práticas. A 

terceira, por sua vez, está relacionada à questão da atitude e do comportamento 

respeitoso do orador face aos ouvintes. Segundo Aristóteles, a partir das distinções 

feitas em relação às virtudes, “é possível alguém apresentar outra pessoa ou até 

apresentar-se a si próprio sob este ou aquele aspecto” (ARISTÓTELES, 2005 p.160), 

sendo esta questão das virtudes a da apresentação de si relacionada diretamente às 

emoções. 

As emoções são definidas como “as causas que fazem alterar os seres humanos e 

introduzem mudanças nos seus juízos, na medida em que elas comportam dor e prazer” 

(ARISTÓTELES, 2005, p.160). A partir desta oposição, Aristóteles propõe a análise 

das emoções em pares de opostos: ira e calma, amizade e inimizade, temor e confiança, 

vergonha e desvergonha, amabilidade e indelicadeza, piedade e indignação, inveja e 

emulação ; salientando que é importante distinguir cada uma das emoções em três 

aspectos: o estado de espírito em que se encontra o indivíduo que está submetido a 

determinada emoção, a quem a emoção se dirige e em que circunstâncias.  

Nesse sentido, é necessário que o orador tenha em mente com adaptar o seu 

caráter à emoção dos ouvintes, tendo em vista, segundo Aristóteles, fatores como as 

paixões (que correspondem às emoções divididas em pares de opostos), os hábitos (que 

dizem respeito a virtudes e vícios e à rotina e às preferências de cada pessoa), a idade 

(juventude, maturidade e velhice) e a fortuna (origem nobre, riqueza poder e seus 

contrários, que podemos interpretar como as nossas atuais classes sociais). Assim, ao 

estudar as emoções, Aristóteles demonstra como os elementos da argumentação 

psicológica também podem ser parte da argumentação entimemática. 

Depois de abordar a questão do raciocínio entimemático, Aristóteles se dedica 

ao estudo das formas de argumentação lógica: o estudo das tópicas comuns a todas as 

espécies de retórica e das provas comuns a todos os gêneros, que, segundo Aristóteles, 

podem ser de dois tipos: o entimema, que inclui as máximas, e o exemplo, que é 
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semelhante à indução e pode ser baseado em fatos anteriores ou pode ser inventado pelo 

próprio orador.  

Em relação às tópicas, também chamadas de lugares-comuns, Aristóteles aponta 

para a importância de o orador servir-se delas, independentemente do gênero em que o 

seu discurso esteja inserido.3 Segundo Aristóteles “todos os oradores devem servir-se, 

nos seus discursos, do possível e do impossível” (ARISTÓTELES, 2005, p.202). Além 

disso, há uma outra tópica comum a todos os gêneros de discurso: a da diminuição e da 

amplificação, sendo que “entre os lugares-comuns, a amplificação é o mais apropriado 

ao gênero epidídico; o passado, a gênero judiciário; o possível e o futuro, ao gênero 

deliberativo”. (ARISTÓTELES, 2005, p.202) 

Quanto à utilização de exemplos, Aristóteles afirma que: 

 

“Na falta de entimemas, convém usar exemplos como demonstração (a prova 
depende deles); quando se têm entimemas, há que usar exemplos como 
testemunhos, tomando-os como epílogos dos entimemas. Senão vejamos: 
quando os exemplos são colocados em primeiro lugar, assemelham-se a uma 
indução e, exceto nalguns casos, a indução não é própria da retórica; 
colocados em epílogos, funcionam como testemunhos e o testemunho é 
sempre persuasivo. Por isso, quem os coloca antes de entimemas, deve 
forçosamente recorrer a muitos, a quem os utiliza como epílogo basta uma, 
porque um testemunho honesto, mesmo que seja único, é útil.”  
(ARISTÓTELES: 2005, p.208) 

 

No tocante aos entimemas, eles podem ser de duas espécies: demonstrativos e 

refutativos. Os primeiros são aqueles cuja conclusão é obtida a partir de premissas com 

as quais se está de acordo. Já os segundos são aqueles cujas premissas conduzem a 

conclusões que o adversário não aceita. Ambas as espécies de entimemas apóiam-se em 

tópicas como as do bem e do mal, do belo e do feio, do justo e do injusto. Segundo 

Aristóteles,  

 

“Entre os entimemas, os refutativos gozam de mais reputação que os 
demonstrativos, porque o entimema refutativo consegue a junção dos 
contrários em curto espaço e porque as coisas aparecem mais claras ao 
ouvinte quando se apresentam em paralelo. De todos os silogismos 
refutativos e demonstrativos, os de maior aplauso são aqueles em que, sem 
serem superficiais, se prevê desde o princípio a conclusão (porque os 
ouvintes sentem-se, ao mesmo tempo, mais satisfeitos pelo fato de os terem 
pressentido), assim como aqueles que só são entendidos à medida que vão 
sendo enunciados”. (ARISTÓTELES, 2005, p. 229) 
 

                                                           

3 Os três gêneros do discurso propostos por Aristóteles são: epidídico, judiciário e deliberativo. 
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Os entimemas apóiam-se em tópicas que estão classificadas em quatro grupos 

distintos: antecedente/conseqüente; causa/efeito; mais/menos; qualquer outra forma de 

relação. Todas estas tópicas supõem a seguinte fórmula: Se P, então Q. 

Aristóteles também aborda a questão dos entimemas aparentes e da refutação. 

Os entimemas aparentes possuem a forma lógica de um entimema, mas, tal como ocorre 

no sofisma, o entimema aparente se vale de uma conclusão falsa, tirada a partir de duas 

premissas verdadeiras. Já no caso da refutação, ela pode ser feita de duas maneiras: por 

meio de um contra-silogismo ou aduzindo uma objeção. O contra-silogismo pode ser 

feito a partir das mesmas tópicas do silogismo, uma vez que estes derivam de opiniões 

comuns que, muitas vezes são contrárias umas às outras. No caso das objeções, elas são 

tiradas de quatro lugares: do próprio entimema, ou do seu semelhante, ou do seu 

contrário, ou de coisas já julgadas.  

Quanto às máximas, elas correspondem a uma das premissas ou à conclusão de 

um entimema. Constituem em afirmações gerais que não se aplicam a aspectos 

particulares. Quando uma razão de apoio é expressa, as máximas podem se transformar 

em entimemas. As máximas podem ser de quatro tipos: as que correspondem à opinião 

geral e que, por esta razão são simples; e as que não correspondem à opinião geral e, por 

esta razão, precisam de epílogo ou prova demonstrativa suplementar; as que como 

epílogo são entimemas imperfeitos; e as que, juntamente com o epílogo têm conteúdo 

entimemático, mas não a forma. Segundo Aristóteles, as máximas são de grande 

utilidade nos discursos, pois “agrada os ouvintes ouvir falar em termos gerais daquilo 

que eles tinham pensado entender antes em termos particulares” (ARISTÓTELES, 

2005, p. 212). Dessa forma, “o orador deve conjecturar quais as coisas que os ouvintes 

de fato têm subentendidas e assim falar dessas coisas em geral”(ARISTÓTELES, 2005, 

p. 212). 

Em síntese, Aristóteles trata da questão da emoção tendo como eixo principal a 

argumentação entimemática. O autor formaliza duas categorias de argumentos retóricos: 

o entimema, como prova dedutiva e o exemplo, usado na argumentação indutiva como 

forma de argumentação secundária. Finalmente, o autor se vale de várias categorias de 

tópicas na construção dos argumentos: tópicas especificamente relacionadas a cada 

gênero de discurso; tópicas geralmente aplicáveis a todos os gêneros; e tópicas que 

proporcionam estratégias de argumentação, igualmente comuns a todos os gêneros de 

discurso. 
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1.3 As emoções na Fenomenologia 

 

 

Em seu “Esboço para uma teoria das emoções”, Sartre propõe um estudo das 

emoções a partir de uma psicologia fenomenológica. Contrariamente à psicologia 

tradicional, que partiria da análise dos fatos para analisar o homem no mundo, a 

psicologia fenomenológica remontaria “mais acima que o psíquico, mais acima que a 

situação do homem no mundo, até a origem do homem, do mundo e do psíquico: a 

consciência transcendental que atingimos pela “redução fenomenológica” ou “colocação 

do mundo entre parênteses”” (SARTRE, 2006, p.20). Sartre, então, parte de uma análise 

essencialista do homem e do mundo, afirmando, ainda, que “o homem é um ser do 

mesmo tipo que o mundo”, sendo as noções de “mundo” e “realidade humana” (Dasein) 

completamente indissociáveis.  

Assim, ao estudar as condições de possibilidade de uma emoção, Sartre se 

pergunta se a estrutura mesma da realidade humana torna as emoções possíveis e como 

as torna possíveis. No estudo das emoções, o teórico propõe estudá-las, não a partir da  

 

“(..)explicação das leis da emoção em estruturas gerais e essenciais da 
realidade humana, mas sim nos processos da própria emoção, de modo que, 
mais devidamente descrita e explicada, ela nunca será um fato entre outros, 
uma fato fechado em si que nunca permitirá compreender outra coisa senão 
ele, nem captar, através dele, a realidade essencial do homem”. (SARTRE, 
2006, p.21) 

 

Dessa forma, cria-se uma fenomenologia da emoção que, depois de colocar o 

mundo entre parênteses, estudará a emoção como fenômeno transcendental puro, 

dirigindo-se não a fenômenos transcendentais particulares, mas buscando atingir e 

elucidar “a essência transcendental da emoção como tipo organizado de consciência” 

(SARTRE, 2006, p. 23). Segundo Sartre, se quisermos fazer da emoção um verdadeiro 

fenômeno de consciência, à maneira dos fenomenólogos, devemos assumir que a 

emoção significa à sua maneira, o todo da realidade humana (existencial), e não um 

efeito desta. Sendo assim, a emoção “é essa realidade humana ela própria realizando-se 

sob a forma “emoção””. (SARTRE, 2006, p. 26) 

A emoção tem sua essência, suas estruturas particulares suas leis de 

aparecimento, sua significação. Ela não vem de fora à realidade humana: é o homem 

que assume sua emoção e, por conseguinte, a emoção é uma forma organizada da 
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existência humana. Por exemplo: numa análise fenomenológica, a alegria não é vista 

apenas do ponto de vista fisiológico, mas também como o sentido da alegria. E esse 

sentido só existe na medida em que aparece; em que é assumido pela realidade humana: 

a alegria só é alegria na medida em que aparece como tal. Contudo, é importante 

ressaltar que a psicologia fenomenológica não tem um método de investigação como o 

da fenomenologia pura. Esta visaria atingir a totalidade humana através do fenômeno 

psíquico da emoção, enquanto aquela se limita apenas a estudar o fenômeno da emoção 

enquanto ele significa. 

A emoção seria uma forma de apreender o mundo, pois “o sujeito emocionado e 

o objeto emocionante estão unidos numa síntese indissolúvel”. (SARTRE, 2006, p. 27) 

Sendo assim, “a consciência emocional é, primeiramente, irrefletida e, nesse plano, ela 

só pode ser consciência dela mesma de modo não-posicional” (SARTRE, SARTRE, 

2006, p.25). A emoção retorna a todo instante ao objeto e dele se alimenta. Nesse 

sentido, Sartre afirma que as ações não precisam ser conscientes de si como agentes 

para agir, pois a ação como consciência espontânea irrefletida é uma camada existencial 

no mundo. “Em suma, uma conduta irrefletida não é uma conduta inconsciente, ela é 

consciente dela mesma não teticamente, e sua maneira de ser teticamente consciente 

dela mesma é transcender-se e perceber-se no mundo como uma qualidade de coisas”. 

(SARTRE, 2006, p. 62) 

Partindo destas reflexões sobre a ação e sobre a consciência irrefletida, Sartre 

define a emoção como sendo “uma transformação do mundo” (SARTRE, 2006, p. 63). 

Ela seria um veículo pelo qual o sujeito, por meio de uma conduta irrefletida e colocado 

diante de uma dificuldade extrema, transforma o mundo –ou, mais precisamente, sua 

percepção dele. A emoção seria, então, uma substituição do modo como apreendemos o 

mundo diante da impossibilidade de se concretizar a potencialidade inerente a uma dada 

ação. Nas palavras de Sartre:“(...) a captura de um objeto sendo impossível ou 

engendrando uma tensão insustentável, a consciência capta-o ou tenta captá-lo de outro 

modo, isto é, transforma-se precisamente para transformar o objeto”. (SARTRE, 2006, 

p. 64) 

É fundamental salientar que tal transformação não é um jogo, pois nos lançamos 

a essa nova atitude com toda a força de que dispomos. Por outro lado, a conduta 

emotiva não é uma conduta efetiva, pois não agimos sobre o objeto ou modificamos em 

sua estrutura, mas sim conferimos a ele uma outra qualidade. “Em suma, na emoção é o 

corpo que, dirigido pela consciência, muda suas relações com o mundo para que o 
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mundo mude suas qualidades. Se a emoção é um jogo, é um jogo no qual acreditamos”. 

(SARTRE, 2006, p. 65) A emoção seria basicamente um fenômeno de crença que 

desencadeia uma reação transfiguradora diante do objeto. A conduta, por si só, não 

configura a emoção, pois, no caso das emoções falsas, posso assumir a conduta de uma 

determinada emoção, encenando-a, mas abandoná-la logo em seguida.  

No caso das emoções verdadeiras, tal abandono não ocorre, pois “a emoção é 

sofrida. Não se pode sair dela à vontade, ela se esgota espontaneamente, mas não 

podemos interrompê-la” (SARTRE, 2006, p. 76) A conduta apenas desenha 

esquematicamente no objeto a qualidade emocional que lhe conferimos. Para que haja 

emoção, é necessário que haja uma perturbação do corpo que mantenha uma certa 

conduta. “A perturbação pode sobreviver à conduta, mas a conduta constitui a forma e a 

significação da perturbação. Por outro lado, sem essa perturbação a conduta seria 

significação pura, esquema afetivo”. (SARTRE, 2006, p. 77) Em síntese, para no 

potencial transfigurador da emoção, é preciso que estejamos perturbados por ela. 

Sartre salienta que, para compreendermos bem o processo emocional a partir da 

consciência, é preciso admitir um duplo caráter do corpo: como objeto no mundo e 

como a experiência vivida imediata da consciência. Neste último caso, a consciência se 

transcende por essência; “ela não se conhece senão no mundo” (SARTRE, 2006, p.80), 

vivendo no mundo mágico no qual se lançou. A transfiguração do objeto por meio de 

uma transformação do olhar é a condição essencial para que haja emoção. Quando este 

olhar transformado se sobrepõe ao mundo da linguagem, o homem se entrega a ele, 

experienciando-o de modo radical. A consciência é, então, cativa desta transfiguração do 

objeto.  

Em conclusão, “o que é constitutivo da emoção é que ela capta no objeto algo 

que o excede infinitamente” (SARTRE, 2006, p. 81). Dessa forma, se percebemos um 

determinado objeto pelo viés de uma determinada emoção, significa darmos, através da 

emoção, “uma qualidade definitiva e esmagadora do objeto”. (SARTRE, 2006, p. 82) A 

emoção não é apenas “o estado atual do objeto, é a ameaça quanto ao futuro, estende-se 

por todo o porvir e o obscurece, é revelação sobre o sentido do mundo”. (SARTRE, 

2006, p. 82) Isto demonstra, mais uma vez, a catividade da consciência em relação à 

transfiguração do objeto por meio do olhar. Assim, toda emoção cria um mundo –triste, 

alegre, sombrio, etc –“no qual a relação das coisas com a consciência  é sempre e 

exclusivamente mágica” .(SARTRE, 2006, p. 81)  Em última análise, a emoção seria um 

modo de existência da consciência; um modo de compreender o ser no mundo (Dasein). 
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1.4 As emoções na Teoria da Enunciação 
 
 
 

Herman Parret, na obra “Les passions”, sinaliza a importância da utilização do 

conceito de enunciação como fundamental ao estudo das emoções, propondo-se a 

estudar o homem no discurso como um “ser de paixão”:  

 

“As questões que eu quero me colocar se ligam à constatação de que o 
discurso reflete a vida passional do sujeito, que este sujeito é investido de 
uma competência passional, que esta competência é estruturada e expressiva, 
e não caótica e solipsista.” (PARRET, 1986, p.150)  

 

São propostas, então, duas categorias por meio das quais o sujeito coloca-se no 

discurso: a performativização e a figurativização.  

No tocante à questão enunciativa, Parret ressalta a importância de se analisar a 

dimensão discursiva da enunciação como efeito de enunciado, ao invés de analisá-la por 

meio da dimensão pré-discursiva ou psicossocial do sujeito que enuncia. Sendo assim, a 

teoria do discurso não é uma teoria do sujeito antes que ele enuncie, mas uma teoria da 

instância de enunciação e do próprio sujeito como um efeito de enunciado, sendo que 

este efeito não está no enunciado, pois nem toda enunciação é enunciada. Dessa forma, 

é defendida a idéia de que “a enunciação é transposta a partir do enunciado, ela é a 

elipse que se preenche “em abismo” por paráfrase ou catálise4”. (PARRET, 1986, p.151)  

A relação entre enunciado e enunciação é, então, análoga à relação entre um 

termo elíptico e um termo catalisante, sendo o enunciado o termo caracterizado e a 

enunciação o termo constitutivo. Além disso, Parret defende a idéia da pragmática 

integrada (ou maximalista) de que “a enunciação está em todo lugar onde há 

significação”. (p.153) Assim, “a enunciação não está no enunciado por meio de 

marcadores, mas existe como condição de possibilidade e, portanto, como resultado de 

uma reconstrução transpositiva”. (PARRET, 1986, pp.153,154) 

No âmbito da perspectiva enunciativa delineada por Parret, a performativização 

e a figurativização são dois procedimentos de discursivização das paixões. A 

performativização se realiza como força5 emotiva. Para Parret, é a força emotiva que 

                                                           

4 Parret retoma o conceito hjemsleviano de catálise, em que um termo in presentia retoma outro in 
absentia. 
5 O termo tem o sentido que Austin (1962) atribui a ele na Teoria dos Atos de Fala.   
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confere dinamismo a todo ato de fala e, mais genericamente, a todo fenômeno 

enunciativo.  

 

“Em termos mais técnicos, nós deveríamos dizer que a força emotiva 
contribui para o potencial do ato de linguagem, seja ele ilocucionário ou 
perlocucionário, ou que a presença da força emotiva F, modificando  
totalmente, como um operador, os conteúdos de forma radical e , dá ao 
enunciado a possibilidade de ser utilizado como expressão dos estados 
psicológicos , ainda que a força emotiva ou a força performativizante é 
logicamente independente de todos os conteúdos a se exprimir.” (PARRET, 
1986, p.159) 
 

Podemos perceber que, ao contrário do que é proposto na Teoria dos Atos de 

Fala (TAF), a expressão das emoções não se restringe apenas ao ato expressivo ou aos 

efeitos perlocucionais. Assim, Parret adota uma concepção maximalista da análise das 

emoções nos atos de fala, pois a emoção não é vista apenas como um estado psicológico  

do enunciador, funcionando como um operador que modifica qualquer conteúdo 

expresso, mesmo no caso de asserções ou de declarações. No entanto, há certos tipos de 

discursos e certos  atos de fala que têm uma força emotiva mais forte que outros. Por 

exemplo, o ato jurar tem uma força emotiva maior do que o ato de prometer, pois jurar é 

“prometer com paixão” (PARRET, 1986, p.159).  

Parret ressalta que a força emotiva mantém estreita relação com as condições 

preparatórias, mais especificamente com a autoridade do locutor: sugerir está numa 

escala passional menor que ordenar e tal escala está relacionada não só às condições 

psicológicas, mas também às condições sociológicas (a saber, a relação hierárquica 

entre os interlocutores). Por fim, o teórico afirma que “a força emotiva não existe 

isoladamente e anteriormente ao enunciado: ela é uma enunciação parcialmente 

enunciada, ou um efeito de enunciado  como operação de força”. (PARRET, 1986, 

p.160) Assim, a concepção de emoção enquanto fenômeno pré-existente ao discurso e 

traduzido por ele é evitada, em favor de uma concepção enunciativa da 

performativização enquanto um mecanismo de expressão das emoções. 

No caso da figurativização, ela funciona como um procedimento de 

“presentificação de seqüências do mundo natural”. (PARRET, 1986, p. 163) por meio de 

imagens. A fugurativização constitui, assim, um procedimento de semantização de 

seqüências sintáticas.  

 

“O exemplo prototípico [de tal procedimento], em gramática narrativa,  é a 
narração, que funciona essencialmente como uma estrutura sintática: um 
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sujeito em busca de um objeto, com as diversas operações possíveis  
operações de conjunção e disjunção no curso do programa narrativo. Desde o 
momento em que os termos sintáticos (sujeito, objeto de valor, relação de 
busca) são objeto de um investimento semântico, há figurativização.” 
(PARRET, 1986, p. 163) 
 

No caso do percurso narrativo, há toda uma ancoragem espaço temporal dos 

atores, sendo que, a partir de tal ancoragem, um mundo possível figurativo é projetado 

em relação ao mundo real. Dessa forma, “discursivizar é investir semanticamente e, 

portanto, figurativizar. A força de discorrer é uma força figurativa”. (PARRET, 1986, 

p.164) Assim, segundo Parret, esta transformação de uma sintaxe abstrata num universo 

semantizado de atores ancorado no tempo e no espaço cria imagens do mundo que são 

as figuras, sendo que a associação de figuras é própria de cada universo cultural, 

cabendo à Semiótica analisar este percurso de associações figurativas no discurso.  

Em resumo, a força figurativa, assim como a força emotiva, manifesta a 

subjetividade do “homem de paixões” no seu discurso, sendo que ambas as forças estão 

delineadas no âmbito de uma perspectiva enunciativa em que a enunciação é vista como 

um efeito do enunciado e reconstruída por uma transposição de sentido em que se dá o 

preenchimento de um espaço elíptico por uma operação de paráfrase/catálise. A 

performativização e a figurativização “devem, então, ser consideradas como os efeitos 

essenciais da subjetividade passional na linguagem, da presença do homem no seu 

discurso”. (PARRET, 1986, p.164) 

 

 

1.5 As emoções na Análise do Discurso 
 
 

No texto “Une problematisation discursive de l'émotion: a propos des effets de 

pathemisation dans la télévision”, Charaudeau propõe, num primeiro momento, quais 

são as condições para um estudo das emoções do ponto de vista discursivo. Segundo o 

teórico, o ponto de vista da Análise do Discurso se distingue do ponto de vista de uma 

psicologia das emoções e também do ponto de vista de uma sociologia das emoções, 

pois “o objeto de estudo da AD não pode ser aquilo que sentem efetivamente os 

indivíduos (...), nem aquilo que os motiva a experimentar ou a agir (...), nem tampouco 

as normas gerais que regulam as relações sociais (...)” .(CHARAUDEAU, 2000, p.127) 

A AD tem como objeto de estudo a linguagem. Assim, as emoções são vistas “como 

signo daquilo que pode advir do sujeito, do fato que ele mesmo estará em condições de 
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reconhecê-las como uma “figura”, como um discurso socialmente codificado (...) que o 

permitirão dizer “É assim, o medo” ou simplesmente “Eu tenho medo””. 

(CHARAUDEAU, 2000, p.127) 

Segundo Charaudeau, há três condições essenciais para um tratamento 

discursivo das emoções: que elas são de ordem intencional, que estão ligadas a saberes 

de crença e que se inscrevem numa problemática de uma representação psicossocial. No 

tocante à intencionalidade, assim como ocorre na Fenomenologia, as emoções são vistas 

pela AD como sendo ligadas à racionalidade, não devendo ser confundidas com a 

simples sensação decorrente de uma emoção. Entretanto, a razão não é vista como 

sendo oposta às paixões, tal como ocorria na tradição cartesiana, pois o sujeito aparece 

como fundamento do pensamento. Portanto, a racionalidade está ligada primordialmente 

às crenças. “Assim, pode-se dizer que as emoções se inscrevem num tal quadro de 

racionalidade pelo fato de que elas contêm em si mesmas uma orientação para um 

objeto de que elas tiram a sua propriedade de intencionalidade” (CHARAUDEAU, 

2000, p.130) 

Além desta orientação para um objeto, as emoções também se ligam às crenças 

pelo fato de serem uma interpretação das circunstâncias que se apóia num julgamento 

de ordem moral apoiado, por sua vez, nas crenças partilhadas por um grupo social. 

Assim, as emoções possuem uma dimensão axiológica muito marcada. Em resumo,  

 

“as crenças são constituídas por um saber polarizado em torno de valores 
socialmente partilhados; o sujeito mobiliza uma, ou muitas, redes inferenciais 
propostas pelos universos de crença disponíveis na situação em que ele se 
encontra, o que é suscetível de desencadear nele um estado emocional; o 
desencadeamento do estado emocional (ou sua ausência) o confronta com 
uma sanção social  que resultará em julgamentos diversos de ordem 
psicológica ou moral”. (CHARAUDEAU, 2000, p.131, 132) 
 

A questão dos valores socialmente partilhados também está relacionada à 

questão da problemática da representação psicossocial, pois uma representação pode ser 

dita patêmica quando ela descreve uma situação que desencadeia um julgamento de 

valor coletivamente partilhado que engaja o sujeito da representação “num 

comportamento reacional de acordo com as normas sociais às quais ele está ligado, que 

ele interiorizou ou que restam nas suas representações”. (CHARAUDEAU, 2000, 

p.133). As representações, então, se constroem discursivamente por enunciados que 

circulam na sociedade e que contribuem para a construção de um saber comum, 
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particularmente, um saber de crença, o qual podemos qualificar, assim, como sócio-

discursivo. 

Segundo Charaudeau, 

 

“As representações sócio-discursivas são como os pequenos relatos que 
descrevem os seres e as cenas da vida, os fragmentos narrados do mundo [..] 
que revelam sempre o ponto de vista de um sujeito. Estes enunciados que 
circulam na comunidade social criam uma vasta rede de intertextualidades 
que se agrupam, constituindo o que chamo de “imaginários sócio-
discursivos”. Eles são sintomas desses universos de crenças partilhadas que 
contribuem para construir ao mesmo tempo um seu social e um meu 
individual (por exemplo, o imaginário do erro, do pecado, do poder)”. 
(CHARAUDEAU, 2000:134) 
 

No caso do universo patêmico, os imaginários sócio-discursivos agrupam-se em 

tópicas, tal como ocorre na Retórica aristotélica. Mas, ao contrário da retórica, que 

propõe a análise das tópicas como sendo universais, a AD as analisa a partir de três 

aspectos básicos: a situação de comunicação, o universo de saberes partilhados e as 

estratégias enunciativas, sendo que os três aspectos estão relacionados a uma construção 

discursiva das emoções como uma execução de efeitos intencionais visados, 

dependendo das inferências que os parceiros do ato de comunicação podem produzir, 

sendo que estas inferências dependem do conhecimento que os parceiros têm da 

situação de comunicação e, mais ainda, da vivência cultural, que ativa diferentes redes 

inferenciais relacionadas a diferentes universos de crença. 

Quanto à questão dos efeitos visados, é importante salientar que “não há uma 

relação de causa e efeito direto entre exprimir ou descrever uma emoção e provocar um 

estado emocional no outro.” (CHARAUDEAU, 2000, p.137) Isto significa que, para a 

AD, a emoção só pode ser estudada enquanto efeito visado, não enquanto efeito 

produzido6. Assim, a questão das emoções é tratada discursivamente em termos de um 

efeito, que Charaudeau nomeará como efeito de patemização. O teórico postula três 

tipos de condição para a criação dos efeitos patêmicos, que reproduzimos abaixo: 

 

1. O discurso produzido deve se inscrever num dispositivo de comunicação cujos 

componentes –a finalidade e os lugares que são atribuídos aos parceiros da 

comunicação –predisponham ao surgimento de efeitos patêmicos. No caso do 

                                                           

6 Contudo, é importante salientar que estudos recentes no campo da recepção vêm sendo desenvolvidos 
por pesquisadores como Claude Chabrol que, por meio do instrumental da Psicologia Experimental e 
da Psicologia Cognitiva, vem fazendo experimentos relacionados aos efeitos produzidos no receptor.  
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discurso midiático, isto ocorre quando a finalidade dominante é a de captação e 

quando os parceiros são implicados nos saberes de crença.  

2. O campo temático sobre o qual se apóia o dispositivo comunicativo deve prever 

a existência de um universo de patemização e propor uma certa organização das 

tópicas (imaginários sócio-discursivos) susceptíveis de produzir um efeito 

patêmico. No caso dos discursos midiáticos cujo objetivo é o de captação, estas 

tópicos costumam ser: a dor e a alegria; a angústia e a esperança; a antipatia e a 

simpatia; a atração e a repulsa. 

3. No espaço de estratégia, resultante das restrições do dispositivo de comunicação, 

a instância de enunciação deve fazer o trabalho de encenação discursiva com o 

objetivo de patemização. Esta patemização do discurso é resultante de um jogo 

de restrições e liberdades enunciativas: são estabelecidas condições de inscrição 

de objetivos patêmicos de acordo com o tipo de troca estabelecida entre os 

parceiros da comunicação.  

 

No âmbito da configuração lingüística, o efeito patêmico pode ser obtido pelo 

uso de enunciados que visam produzir tal efeito: pela descrição ou pela manifestação do 

estado emocional em que o locutor supostamente se encontra (“Eu estou com medo”); 

pela descrição do estado emocional no qual o outro supostamente deveria se encontrar 

(“Seja compassivo!”); por uma descrição patêmica de uma cena capaz de produzir no 

destinatário uma determinada emoção (“O louco está com raiva”.) 

Em resumo, para Charadeau, as emoções são analisadas discursivamente em 

termos de efeitos de patemização, que só podem ser analisados como efeitos visados e 

resultantes da atividade inferencial dos parceiros de comunicação. Tal atividade está 

diretamente relacionada aos universos de crenças partilhadas por um grupo social. Estas 

crenças, por seu turno, servem de apoio a julgamentos de ordem moral. Temos, assim, 

representações sócio-discursivas que constroem saberes de crença, apoiados em certas 

tópicas. Então, para que o universo patêmico seja construído discursivamente 

(especialmente no âmbito midiático), é necessário que os parceiros da comunicação 

estejam implicados em saberes de crença; que haja uma organização das tópicas 

patêmicas e que haja uma encenação discursiva com vistas a produzir o efeito patêmico. 

A noção de pathos, portanto, “é utilizada para assinalar discursivizações que funcionam 

sobre efeitos emocionais com fins estratégicos”. (CHARAUDEAU, 2004:372) 
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1.6  As possíveis interseções entre as teorias 
 
 

Tal como exposto no início do capítulo, buscaremos agora delinear as 

regularidades entre as teorias abordadas. Na figura abaixo, temos o resumo dos aspectos 

gerais abordados por cada teoria e os possíveis pontos de interseção entre eles: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Interseções entre a AD e as teorias abordadas 

Legenda 

1. valores socialmente partilhados  

2. efeito de patemização  

3. execução de efeitos intencionais visados 

4.  situação de comunicação  

5. estratégias enunciativas  

6. não obrigatoriedade de ser expressa no 
enunciado  

7. tem a sua própria significação lógica 

8. direcionada a um objeto/auditório  

9. relacionada às crenças  

10. análise das condições pissicossociais  

11. envolvimento de juízos de valor  

12. análise em pares de opostos  

13. tópicas/lugares-comuns  

14. entimema   

 

17. tipo organizado de consciência  

18. o todo da realidade humana 
(existencial)  

19. conduta irrefletida  

20.  transformação da percepção do 
mundo pelo sujeito 

21. transfiguração do objeto + 
perturbação do corpo  

22. modo de existência da consciência  

23. modo de compreender o ser no 
mundo  

24. enunciação  

25. performativazação (força emotiva)  

26. figurativização  

27. transposta no discurso como efeito 
de enunciado  
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Primeiramente, é importante ressaltar que o paradigma para os termos teóricos 

usados na figura provém da AD, já que o nosso objetivo é, em última instância, ver a 

influência e a confluência de outros campos do saber com o campo da AD. Passemos, 

então, à análise das interseções. Podemos perceber que, do ponto de vista de todos os 

campos teóricos estudados, há uma questão da direcionalidade das emoções a um certo 

objeto e/ou auditório e a relação das emoções com as crenças. Na interseção entre AD, 

Retórica e Teoria da Enunciação, temos a questão da análise das condições 

psicossociais. Como foi dito, este é um termo próprio da AD. O que chamamos de 

condições psicossociais nos outros dois campos decorre de uma interpretação do que 

entendemos como condições psicossociais na AD. No caso da Retórica, entendemos o 

termo citado como o que Aristóteles chama de hábitos, idade e fortuna. Já no caso da 

Teoria da Enunciação, apesar de Parret afirmar que o sujeito é um efeito do enunciado, 

ao abordar a Teoria dos Atos de Fala, o teórico usa termos como condições 

preparatórias e autoridade do locutor que, a nosso ver, remetem à análise das condições 

psicossociais. 

Já na interseção entre AD, Fenomenologia e Teoria da Enunciação, as emoções 

são vistas como tendo sua própria significação lógica. É evitada uma dicotomização 

entre razão e emoção, pois as emoções, para os três campos teóricos em questão, 

possuem uma lógica de organização e leis próprias de aparecimento, não sendo 

circunscritas apenas a reações fisiológicas caóticas. Por fim, na interseção entre AD e 

Retórica, temos a questão da organização das emoções em pares de opostos (tópicas), 

sendo que, tal como foi ressaltado na seção 1.4, na Retórica, as tópicas são universais, 

enquanto na AD, as tópicas circunscrevem-se a uma dada situação de comunicação e às 

estratégias enunciativas decorrentes desta. A interseção entre AD e a Teoria de 

Enunciação, por sua vez, revela aspectos concernentes, sobretudo, ao universo 

lingüístico-discursvo, pois diz respeito à não-obrigatoriedade de expressão das emoções 

no enunciado e às estratégias enunciativas, sendo que, no caso da AD, tais estratégias 

estão sempre atreladas à situação de comunicação, enquanto na Teoria da Enunciação, 

estas estratégias decorrem da transposição da enunciação no enunciado. 

Em conclusão, as considerações teóricas da AD, tal como havíamos afirmado no 

início do capítulo, remetem a considerações feitas em outros campos do saber. No 

entanto, tal como ocorre tembém com as outros campos, a AD tem as suas 

especificidades (inclusive terminológicas) ao se propor a investigar o campo das 
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emoções. Ao longo deste trabalho, procuraremos analisar as diferentes dimensões de 

manifestação das emoções no programa “Casos de família”, mas tendo sempre como 

foco principal a questão discursiva e, assim, a maneira como as emoções são encenadas 

no discurso visando à criação de efeitos de patemização. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  ––  CONSIDERAÇÕES SOBRE O GÊNERO TELEVISIVO TALK-SHOW E OS SEUS 

DISPOSITIVOS GERAIS DE ENCENAÇÃO DISCURSIVA  

  

 

Mundinho Animal – Arnaldo Branco 
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2.1 Introdução 

 

 

Neste capítulo, pretendemos contextualizar o gênero talk-show numa tipologia 

de gêneros televisivos, tentendo demonstrar a relação entre o gênero estudado e uma 

relação social de reconhecimento dele. Para tanto, analisaremos os dispositivos gerais 

de encenação discursiva dos talk-shows, analisando especificamente o funcionamento 

do contrato de comunicação midiático no gênero talk-show e os desdobramentos 

teóricos gerados pela tensão entre credibilidade e captação. 

 

2.2 O gênero talk-show no contexto de uma tipologia dos gêneros midiáticos 

 

O primeiro passo que daremos na análise do gênero talk-show é contextualizá-lo 

numa classificação dos gêneros televisivos. Charaudeau (2006) propõe a seguinte 

tipologia: 

 
Esquema 2: Tipologia dos gêneros midiáticos 
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No eixo horizontal da tipologia, situam-se os modos discursivos em três grandes 

zonas: numa extremidade, o “acontecimento relatado” (AR), zona na qual se impõe o 

acontecimento exterior; na extremidade oposta, o “acontecimento provocado” (AP), 

zona na qual se impõe o mundo midiático; entre as duas, o “acontecimento comentado” 

(AC), que pode abarcar os dois extremos. O eixo vertical, por sua vez, diz respeito ao 

grau de engajamento (+/-) da instância de enunciação nas zonas de instanciação do 

discurso midiático. Assim, o grau de engajamento está relacionado à maior ou menor 

manifestação das opiniões e apreciações do enunciador ou mesmo à maneira como ele 

encena o acontecimento (como nas entrevistas ou debates). 

Como podemos observar, o gênero talk-show está localizado no eixo do “acontecimento 

provocado”, devido ao fato de que, neste eixo, a instância midiática cria um espaço de 

confrontação de fala, organizado de tal forma que é a própria confrontação –e não 

necessariamente o tema discutido –que se torna saliente. Essa confrontação é exibida 

como um espetáculo que mobiliza emoções no telespectador. Assim, 

 
A posição do gênero entrevista-debate se justifica pelo fato de que é a 
instância midiática que monta todas as peças do acontecimento pela exibição 
espetacular da palavra, mesmo quando essa instância deva obrigatoriamente 
fazer o jogo da transparência. (CHARAUDEAU, 2006, p. 210) 

 

É importante salientar que os gêneros televisivos inscrevem-se numa relação 

social de reconhecimento, trazendo uma configuração que é própria a seu contexto 

sócio-cultural em que se inserem. Por esta razão, podem então variar de um contexto a 

outro e de uma época à outra. 

 

2.3 O contrato de comunicação 

 

A relação social de reconhecimento da qual falamos está relacionada, entre outras 

coisas, à situação de comunicação em que os indivíduos estão inseridos. Sendo assim, 

 

Todo discurso depende, para a construção de seu interesse social, das 
condições específicas da situação de troca na qual ele surge. A situação de 
comunicação constitui assim o quadro de referência ao qual se reportam os 
indivíduos de uma comunidade social quando iniciam uma comunicação. 
(CHARAUDEAU, 2006, p.61) 
 

A situação de comunicação pode ser comparada a um palco em que se encenam 

as trocas sociais e aquilo que constitui o seu valor simbólico. O enunciador da 
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encenação discursiva encena sua fala num jogo que resulta de restrições e liberdades 

enunciativas: as restrições decorrem da regulação das práticas sociais, instauradas pelos 

indivíduos de uma dada comunidade sócio-discursiva e pelos discursos de 

representação, produzidos para justificar essas mesmas práticas a fim de valorizá-las. 

Dessa forma,  são construídas as convenções e as normas dos comportamentos 

linguageiros, que pressupõem uma determinada ritualização relacionada a uma 

determinada situação de comunicação. Já as liberdades enunciativas dizem respeito à 

margem de manobra de que dispõe o sujeito para realizar seu projeto de fala pessoal. 

Dessa forma, o sujeito pode escolher os modos de expressão que correspondam a seu 

próprio projeto de fala.  

A comunicação resulta, então, de uma relação dialética entre um quadro de 

restrições situacionais e discursivas, por um lado e um desdobramento do sujeito num 

espaço de estratégias que confere liberdade ao ato de linguagem, por outro. Para que a 

comunicação possa efetivamente funcionar, é necessário que os parceiros da troca 

linguageira reconheçam como válidas as restrições e liberdade decorrentes da situação 

comunicativa. Assim, os parceiros da troca linguageira (pertencentes ao circuito externo 

da comunicação) precisam estar ligados por uma espécie de acordo prévio sobre os 

dados de um determinado quadro de referência, devendo subscrever-se, “antes de 

qualquer intenção e estratégia particular, a um contrato de reconhecimento das 

condições da realização da troca linguageira em que estão envolvidos: um contrato de 

comunicação. Este resulta das características próprias à situação de troca, os dados 

externos, e das características discursivas decorrentes, os dados internos”. [grifos do 

autor.] (CHARAUDEAU, 2006, p. 68) 

  Para que se estabeleça o contrato, é necessário que haja quatro princípios, 

indissociáveis uns dos outros: 

 

1. o princípio de alteridade que funda a existência dos dois sujeitos da comunicação 

(locutor e interlocutor), que estabelecem uma interlocução recíproca e não simétrica; 

2. o princípio de influência que funda a existência de um objetivo comunicativo 

fundado por parte do sujeito produtor do ato de linguagem e que define a finalidade 

do ato; 

3. o princípio de pertinência que funda o universo de discurso que constitui o objeto de 

troca que os sujeitos devem reconhecer e compartilhar (sendo que compartilhar não 

significa necessariamente aderir ou estar de acordo, mas reconhecer como algo 
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comum dentro do ato de comunicação); 

4. o princípio de regulação que estabiliza a relação entre os parceiros e distribui os 

papéis deles, de forma que cada um deles se encontre independente do outro. 

 

 Assim, podemos dizer que a comunicação, de maneira geral, “deve ser considerada 

como um ato de troca que repousa sobre estes quatro princípios7” (CHARAUDEAU, 

1997, p.41).  

Ao tratar especificamente do contrato de comunicação midiático, Charaudeau 

aponta uma tensão entre duas visadas, que correspondem, cada uma delas, a uma lógica 

particular: uma visada de fazer saber, ou visada de informação, que obedece a uma 

lógica cidadã de informar o cidadão e uma visada de fazer sentir, ou visada de captação, 

que obedece a uma lógica comercial de produção de um objeto de consumo com vistas a 

captar as massas para sobreviver à concorrência. A visada de informação está 

relacionada à credibilidade e aos saberes de conhecimento, enquanto a visada de 

captação está relacionada aos saberes de crença. A nosso ver, nos talk-shows, a segunda 

visada prevalece, mascarando a primeira. No entanto, a visada de credibilidade é 

fundamental para que o telespectador valide o contrato de comunicação do talk-show: é 

necessário que os fatos expostos neste gênero televisivo tenham uma correspondência 

verdadeira no mundo e sejam reportados com seriedade numa cena de significação 

credível. Apesar da importância da visada de informação, nos talk-shows, há uma 

sobreposição da visada de captação ocorrendo, então, a diluição das fronteiras entre a 

informação e a ficção; entre o real projetado e a sua encenação dramatizada.  

 

 
2.4 O dispositivo geral de funcionamento dos talk-shows 

 

 

O talk-show, como todos sabem, reúne uma série de convidados em torno de um 

apresentador/animador para tratar de um determinado tema, e é completamente 

organizado e gerenciado pela instância midiática. Como vimos, ele está situado na parte 

superior (instância interna) direita (acontecimento provocado) dos eixos de 

tipologização dos gêneros midiáticos. Vejamos, então, o papel desempenhado por cada 

                                                           

7  La communication doit être considerée comme un acte d’échange reposant sur ces quatre principes. 
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uma das instâncias do talk-show. A primeira questão que abordaremos diz respeito à 

escolha do tema, pois tal escolha determina o funcionamento das instâncias que 

compõem o dispositivo do gênero em questão.  

Com efeito, a escolha do tema determina, ao mesmo tempo, um tipo de público 

que é atraído por ele, a natureza e o papel dos convidados, assim como o modo de 

gestão do apresentador/animador. No caso do talk-show (ou, mais genericamente, da 

chamada “neo-televisão”), há uma interpenetração entre espaço público e espaço 

privado. Pelo fato do talk-show ser  televisionado, a intervenção das imagens faz com 

que, nesse dispositivo triangular, os participantes debatam entre si sabendo, de forma 

mais ou menos consciente, que são ouvidos e olhados por um tiers-ausente, o 

telespectador. Do ponto de vista visual, a encenação se faz num cenário montado, o 

estúdio, sendo que há  uma instância de mediação-transmissão, a produção, que realiza a 

exibição do programa televisivo com o auxílio de diferentes meios técnicos 

audiovisuais. Esta instância pode lançar mão de variantes de encenação visual, que 

dizem respeito à disposição espacial do apresentador/animador, do público e da platéia 

no espaço cênico do estúdio. O “salão literário”, o “tribunal”, o “colóquio”, o “fórum”, 

a “ágora” e o “circo romano” são exemplos destas diferentes possibilidades de 

disposição especial. Levando-se em consideração essas diferentes variáveis, pode-se 

distinguir diferentes tipos de talk-shows, o que nos leva á conclusão de que estes 

fucionam mais como uma máquina de fabricar espetáculo do que de informar o cidadão. 

Quanto aos convidados, eles são convocados por estarem numa relação de 

identidade com o tema tratado. No contexto das trocas linguageiras instauradas pelo 

talk-show, espera-se que os convidados respondam às perguntas propostas pelo 

apresentador/animador (ou eventualmente às da platéia), que reajam às diferentes 

intervenções produzidas durante o encontro, seja contra, o que os colocará em relações 

simétricas de oposição aos demais convidados, seja a favor, o que os colocará em 

relações complementares de aliança com os demais convidados. Assim, o que eles 

disserem não será considerado como aquilo que eles pensam, mas como o efeito que 

produz sobre os outros. A opinião, aqui, não é julgada por seu conteúdo, mas pelo valor 

relacional de dissenso ou de consenso. Segundo Charaudeau e Ghiglione, “a 

neotelevisão celebra o mito de um tiers-ausente, a “desordem social”, sob diferentes 

figuras abstratas (a doença, a depressão, o desemprego, o abandono das crianças, a 

separação dos casais, etc) e oferece como vítimas expiatórias os convidados que 

representam estas misérias do mundo” (1997, p.17). Os convidados acabam criando um 
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discurso abstrato que, não pertencendo a ninguém, pertencem a todo mundo e que se 

dirige à emoção, lançando mão de uma palavra confessional que “através do canal do 

sensível, mergulha o telespectador no universo das emoções” (1997, p.18).  

Apesar de criarem um discurso abstrato de senso-comum, os convidados 

encontram-se plenamente implicados como sujeitos comunicantes, que se projetam 

como enunciadores e sujeitos de suas próprias vidas. A partir destes relatos, que 

aproximam o convidado do telespectador, a mídia televisiva tenta criar uma ilusão de 

abolição das fronteiras entre o dentro e o fora da tela. Outros mecanismos também são 

utilizados para levar a cabo esta tentativa. Um deles é o uso de planos frontais, que 

criam a ilusão de “olhos nos olhos”. Outro, diz respeito aos apelos à interação, que 

solicita as intervenções do cidadão comum presente na platéia, por meio de perguntas. 

Dessa forma, a platéia funciona como um alter-ego do telespectador, dando voz às 

supostas opiniões e apreciações deste.  

Quanto ao apresentador/animador, ele representa a instância midiática e 

desempenha o papel de “gestor da palavra”. Ele faz perguntas, distribui os turnos de 

fala, tenta atenuar as intervenções mais agressivas, pede explicações e chega mesmo a 

provocar reações ao funcionar como “advogado do diabo”, forçando o traço dramático 

ou emocional de uma acusação ou representando o confidente. No caso dos talk-shows, 

o apresentador, obedecendo à lógica de sobreposição da visada de captação à visada de 

informação, acaba por desenvolver quadro de questionamento oposto à representação 

idealizada do questionamento que ajudaria o cidadão a melhor compreender os 

fenômenos sociais, pois o apresentador está mais voltado para a criação de uma cena 

polêmica ou ultra-intimista e dramatizante, que preencha uma função de catarse social e 

não de conhecimento dos temas tratados. 

Em relação à instância de recepção, o público visado pela televisão “define-se 

menos em termos de realidade econômica que em termos de alvo, quer dizer, de uma 

imagem mais ou menos ideal que é construída e visada pela instância midiática”. 

(CHARAUDEAU; GHIGLIONE, 1997:13) Isso significa que o receptor não constitui 

uma realidade pseudo-objetiva, exterior à instância midiática e que só pode ser estudado 

do ponto de vista sociológico (em função do capital cultural, do estilo de vida, etc): ele 

passa a se constituir como uma realidade imaginária, interior à própria instância 

midiática, pois é ela que o constrói por meio de um cálculo sobre os universos mentais 

do público-alvo em questão.Tais universos serão projetados e encenados  no próprio 
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discurso, na medida em que este testemunha, pela sua organização, a identidade 

representada do público-alvo, que passa a ser, então, uma instância destinatária. 

Tendo em vista a questão do telespectador, a televisão funciona como um espaço 

de fusão e de identificação: “A nova palavra de ordem da televisão é: identifico-me com 

o meu próximo porque posso estar em seu lugar. Enquanto o modelo que prevalecia até 

então era: identifico-me com meu herói porque queria me assemelhar a ele” 

(CHARAUDEAU; GHIGLIONE, 1997, p. 20). O telespectador, então, identifica-se 

com seu “duplo catódico”, pois cada um pode ser o herói de sua própria vida. Assim, há 

uma lógica da presença, que substitui uma lógica da representação. No entanto, veremos 

mais adiante que esta presença opera-se por uma inversão e autonomização do 

simulacro. 

Os processos de fusão e de identificação podem ser atribuídos a um contexto 

mais amplo, que diz respeito à configuração da sociedade dita pós-moderna:  

 
“Poderíamos talvez avançar que o insucesso das instituições e dos intelectuais, por um 
lado, e o fim do desejo de sonhos estranhos e exóticos, por outro, conduzem a uma nova 
procura. Procura onde o real, o autêntico, o verdadeiro, não se podem comparar 
senão à luz do fato individual vivido, mostrado, idealizado, implicador. É verdade, é real, 
é autêntico, porque eu, que aqui vêem, passei por isso... e este eu sou você e você pode 
vivê-lo também. Afinal, os nossos medos, os nossos sonhos e os nossos desejos têm 
talvez a marca do próximo porque as ideologias se desmoronaram, as instituições estão 
moribundas e os intelectuais são falíveis. Mas pode talvez acontecer que a vida de cada 
um de nós seja (ou possa tornar-se) um romance e a televisão oferece o meio fantasioso que 
nos permite escapar à massa, afirmar a nossa individualidade, a nossa diferença, para existir 
no espaço do heroísmo. Em suma, é talvez aí, dentro da pequena tela, que se “forjam” as 
alquimias dos nossos novos imaginários.” (CHARAUDEAU.; GHIGLIONE 1997: p, 
20) 

 

Em última análise, com o desmoronamento das ideologias e das instituições, a 

televisão teria como ambição social a resolução da desordem social, intervindo na 

organização das relações sociais, precisamente no ponto onde o Estado é falho e 

deficitário. Assim, a televisão aparece como aquela que dá voz a uma população isolada 

e excluída. Este papel de “preenchedora do vazio social” atribuído à televisão, a nosso 

ver, não passa de uma justificativa incipiente para a explosão, na grade televisiva, de 

tantos programas dedicados à exposição do privado no espaço público. Ambicionando 

esconjurar a desordem social, a televisão amalgama o real e a mistificação, buscando 

autentificar os acontecimentos e promovendo, em última instância, uma implicação 

bem-sucedida do telespectador e um acréscimo considerável de audiência. 
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2.4.1 O autentificante, o fictício e o lúdico 

 

 

Esta busca pela autentificação, somada à busca pela audiência, remete-nos à 

questão da tensão entre credibilidade e captação que, como vimos, são próprias do 

contrato de comunicação midiático. No entanto, a questão do autêntico também coloca 

uma questão que se revela importante: a da fronteira entre o real e a ficção. Segundo 

Jost (2001), podemos agrupar as emissões televisivas em três modos: o autentificante, o 

fictício e o lúdico.  

O primeiro agrupa as emissões que nos fornecem “asserções verdadeiras sobre o 

nosso mundo”, dando-nos informações sobre ele “e que marcam, em última instância, 

um exercício de prova” (JOST, 1997, p. 19). Podemos agrupar neste modo os 

telejornais, as reportagens, mas também as transmissões ao vivo, pois estas têm a 

pretensão de atestar a realidade de um evento. O segundo modo não tem nenhuma 

relação direta com a verdade, pois remete à criação de um mundo possível. No entanto, 

é necessário que haja uma coerência do mundo criado com os postulados que o fundam. 

A isso chamamos verossimilhança. Neste grupo, temos emissões como os filmes e as 

novelas. O terceiro modo, em seu turno, constitui uma categoria que está entre os dois 

extremos: tal como o modo autêntico, o modo lúdico supõe um compromisso com a 

verdade, mas, tal como no modo fictício, a coerência é avaliada em termos de respeito 

às regras do jogo. Inclusive, podemos ter “um deslizamento rápido do autêntico ao faz-

de-conta”. 

Jost (2001: 20) propõe o seguinte agrupamento dos gêneros televisivos:  

 

 
Esquema 3: Agrupamento dos gêneros televisivos 
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Como podemos ver, os talk-shows encontram-se enquadrados entre a categoria 

do autêntico e do lúdico. Isto significa que este gênero oscila entre o compromisso com 

a verdade, ao mesmo tempo em que cria suas próprias regras do jogo. Dessa forma, o 

talk-show pretende-se verdadeiro, na medida em que convida pessoas comuns a darem 

depoimentos reais sobre o vivido. No entanto, acreditamos que, na medida em que este 

vivido tem como ancoragem principal o relato dos convidados, baseado numa 

reconstrução dos fatos pela memória, há uma ficcionalização do fato, que passa a ser 

mimetizado e sumulado pela narração. 

 

2.4.2 A mímesis e o simulacro 

 

Para demonstrarmos melhor essa relação entre ficcionalização, mimetização e 

simulação, vale a pena retomarmos os conceitos de mímesis e de simulacro, pois, a 

nosso ver, são conceitos úteis e pertinentes a este trabalho, mesmo que vejamos uma 

maior utilização deles no campo da filosofia e da literatura.  

Conforme já apontado por nós num trabalho anterior (MIRANDA, M.; AUAD, 

P., 2006), o conceito de mímesis, assim como o de simulacro, por serem conceitos 

veiculados desde a Antigüidade, foram sofrendo deslocamentos de sentido ao longo da 

história, tal como ocorre com o conceito de pathos, analisado com detalhe no capítulo 1. 

Apesar do conceito de mímesis ser veiculado antes mesmo de Platão, foi ele quem 

primeiro instituiu o conceito de mímesis como imitação da natureza. Segundo a teoria 

platônica, há uma oposição entre o mundo sensível (mundo em que nos encontramos) e 

o mundo ideal (concebido como uma outra dimensão, ideal e sem falhas), sendo que 

apenas as idéias existem verdadeiramente. As coisas seriam, então, apenas reflexo das 

Idéias e as imagens produzidas pelo artista, uma imitação das coisas. Portanto, a 

representação artística seria duplamente afastada da Verdade. 

A imitação surge, então, como um desvio em relação à essência, como uma 

mentira, apontando apenas para o simulacro. O efeito de semelhança deste é apenas 

exterior. Segundo Deleuze, Platão distingue as “cópias-ícones” dos “simulacros-

fantasma”. As primeiras são a imitação do mundo das Idéias, enquanto os segundos 

seriam a cópia da cópia, “construídos a partir de uma falsa semelhança, que abriria 

caminho à dessemelhança, à perversão e ao desvio em relação à essência”. (DELEUZE, 

1974 p. 267) O trabalho do artesão seria categorizado como uma cópia-ícone. Já o 
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trabalho do artista seria um simulacro-fantasma, pois um artista que, por exemplo, pinta 

um móvel, está realizando, na verdade, uma cópia da cópia. 

Aplicando o raciocínio platônico à questão da imagem televisiva, esta seria uma 

ficção, por tratar-se de uma representação da realidade, e não da realidade em si, pois, 

segundo Jost (2001), a imagem constitui uma mensagem imputada a um autor que, ao se 

valer de uma representação do real, engana-nos a respeito da ligação entre imagem e 

realidade. Dessa forma, a imagem seria, segundo a tradição platônica, ontologicamente 

enganosa, por ser uma representação entre o signo e o objeto. 

Em Aristóteles, o conceito de mímesis sofre um deslocamento, estando 

relacionado ao conceito de verossimilhança. A primeira funcionaria, pois, como um elo 

estabelecido com a realidade. Não com a realidade em si, mas com as possibilidades de 

configuração dela. O poeta e o artista seriam, então, capazes de “representar o que 

poderia acontecer, quer dizer, o que é possível segundo a verossimilhança e a 

necessidade”. (ARISTÓTELES apud COSTA LIMA 1980, p.46). Diferentemente de 

Platão – que expulsa o poeta da polis e acredita que a poesia e a representação figurativa 

da realidade veiculam idéias falsas –, Aristóteles acredita que há interseções entre o real 

e a imagem que ele representa. A idéia de mímesis é, então associada à idéia de 

representação. 

No século XVI, a idéia de mímesis estava associada à idéia de imitatio, pois 

“passam a funcionar como algo a ser decifrado e o mundo passa a ser coberto de signos. 

Nos séculos XVII e XVIII, as similitudes cedem lugar às identidades. A mímesis passa 

a ser especular. Já na contemporaneidade, Deleuze questiona o modelo platônico de 

mímesis e de simulacro, propondo uma “reversão do platonismo”. Reverter o 

platonismo significa promover o triunfo dos simulacros, pois “o simulacro nega tanto o 

original quanto a cópia, criando um jogo especular no qual os signos descobrem-se 

máscaras”. O mundo dos simulacros, “ao colocar a própria realidade como fantasma, 

pensa a similitude, a identidade, como diferença”. (SOARES, 2000, p. 36) 

A mímesis não é mais representação da natureza e não pressupõe uma realidade 

anterior à linguagem. O real se coloca como construção e se constrói a partir do ato de 

representação. Nesse sentido, a função da narrativa e do relato não é a de “representar, 

mas de constituir um espetáculo que ainda permanece muito enigmático, mas que não 

poderia ser da ordem mimética […] O que se passa na narrativa não é, do ponto de vista 

referencial (real), ao pé da letra, nada: o que  acontece é só a linguagem inteiramente só, 

a aventura da linguagem que nunca deixa de ser festejada”. (BARTHES apud 
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COMPAGNON, 2001, p.124). Deste ponto de vista teórico, o “fora do relato” é um 

jogo de ilusões. O relato só existe numa auto-referencialidade, e o referente não tem 

realidade. Abole-se, então, a relação do relato com o real. Barthes não fala do real, mas 

de um “efeito de real”, que seria a “ilusão referencial” criada pela cumplicidade direta 

entre o referente e o significante, expulsando o significante do signo. 

No caso do corpus escolhido para análise, não podemos recuperar outra 

realidade que não seja a do discurso. Sabemos que este discurso possivelmente se refere 

a uma situação real vivida por aquele que o relata, mas esta realidade a que se refere o 

sujeito comunicante só pode ser recuperada através de uma realidade construída pelo 

sujeito enunciador. Isso significa que só temos acesso à realidade construída pelo 

discurso e pelo ponto de vista daquele que a constrói, não nos sendo possível retornar ao 

momento do acontecimento dos fatos narrados para comprovar a sua autenticidade. 

No entanto, estamos de acordo com a relativização proposta por Compagnon, 

que argumenta que, apesar de uma dada referência citada em um texto ficcional (no 

nosso caso, do relato) existir apenas na realidade deste texto, ela aponta para uma 

realidade de mundos possíveis: “Uma vez que entramos na literatura, que nos 

instalamos nela, o funcionamento dos atos de linguagem fictícios, é exatamente o 

mesmo que o dos atos de linguagem reais, fora da literatura”. A literatura e o relato, 

então, constituem um mundo ou quase mundo. Analogamente, nos talk-shows, tem-se a 

ilusão de que, por meio do relato, há uma construção do mundo real que constitui-se, na 

verdade, na construção de um mundo possível. 

 

 

2.4.3 Os efeitos de real, de ficção e de patemização 

 

 

No âmbito da AD, podemos analisar a questão das fronteiras e interpenetrações 

entre real e ficção tomando como base três categorias: os efeitos de real, de ficção e de 

patemização. Basear-nos-emos nas definições de Silva (2005) para definirmos estas 

categorias. 

Ao tratar do efeito de real, Silva, citando Machado afirma que “o efeito de 

realidade resulta de uma convergência de índices que tendem a construir uma visão 

objetiva do mundo, sendo que esta visão deve fazer parte de um consenso social” 

(2005:53) Dessa forma, o efeito de real, com o qual podemos estabelecer uma 
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interseção com o modo autentificante, está relacionado ao objetivo de credibilidade do 

contrato de comunicação midiático. No caso dos talk-shows, o efeito de real provém do 

fato dos convidados retratarem, através de testemunhos, fatos da realidade que 

ocorreram com eles.  

 

“O testemunho é a voz da experiência e, ao contrário da voz de autoridade, 
pode ser dado por qualquer um que esteja envolvido em um fato X. 
Normalmente, essas pessoas são anônimas ou, quando nomeadas, têm pouca 
importância. O que importa é que elas representam um universo de pessoas, 
seja de profissionais (metalúrgicos, taxistas etc), seja de vítimas (miseráveis, 
assalariados, aposentados etc) que se procura valorizar na transmissão de 
uma informação”. (SILVA, 2005, p. 55) 
 

Por não se tratar de uma voz de autoridade, o testemunho cria, simultaneamente, 

um efeito de real e um efeito de patemização, uma vez que coloca em evidência o 

universo de crenças e valores representados nas falas das testemunhas. No tocante à 

questão da experiência, vimos acima que os talk-shows operam numa lógica da 

identificação do telespectador com seu “duplo catódico”. Assim, as experiências 

relatadas são tidas como verdadeiras e dignas de credibilidade, quanto mais se 

aproximam do universo vivido pelo telespectador. Assim, o critério de verdade se dá 

por uma relação de coerência entre o dicurso relatado e o conhecimento experiencial 

daquele que escuta o relato. 

Passemos agora à definição do efeito de ficção.  “O efeito de ficção responde ao 

desejo humano de poder vivenciar (ou se transportar) para uma história que tenha 

começo e fim, em outros termos: poder sentir através da ficção, a existência de um eu-

unificado”. (MACHADO apud SILVA, 2005, p.55). No caso dos relatos, o convidado 

tende a construir uma narrativa obedecendo a uma lógica cartesiana de princípio, meio e 

fim, fabricando, assim, “uma totalidade, uma sensação de unidade” (SILVA, 2005, p. 

55) Ao reconstruir um fato a partir da recordação ou da experienciação no presente de 

determinados fatos,  o convidado distancia o telespectador da realidade, aproximando-o 

de um universo ficcional.   

Além disso, ao realizar a reconstrução da realidade por meio da narrativa, os 

enunciadores do relato apresentam-se de forma arquetípica como heróis, vilãos, vítimas, 

etc, promovendo uma ficcionalização do real e inserindo seu discurso no universo 

aristotélico da verossimilhança. Outra questão relacionada à criação de efeitos de ficção, 

diz respeito à montagem. O jogo de enquadramentos, a escolha de uma determinada 

seqüência, a edição e a ocorrência da encenação discursiva num estúdio constituem, 
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também, estratégias que aproximam a construção de um talk-show à ficção 

cinematográfica. 

Por útimo, passaremos à definição dos efeitos de patemização. Charaudeau 

(2000) considera a patemização na televisão como um mecanismo de socialização da 

intimidade: 

 

 “A vida privada invade a representação do espaço público, e o princípio de 
pertinência está aqui ainda mais ligado ao princípio de influência e à 
finalidade de captação, do que à finalidade de informar. A instância midiática 
seleciona formas de dizer que evidenciam o particular, tornando-o de 
interesse público”. (SILVA, 2005, p.57 ) 

 

As verdades construídas por esses efeitos não são verdades universais: estão 

ancoradas no universo de crenças e na mobilização de emoções construídas no discurso, 

com vistas a atingir o sujeito interpretante. Os relatos construídos possuem uma 

dimensão axiológica muito marcada, em que se evidencia a apreciação e avaliação, 

tanto do sujeito enunciador do relato, quanto da apresentadora e da platéia. As crenças e 

as apreciações feitas sobre os relatos funcionam como reguladoras das práticas sociais, 

contribuindo para validar ou não normas efetivas de comportamento por meio da 

avaliação dos comportamentos projetados no discurso. Isto contribui para a formação de 

normas ideais sobre o que se deve ou não fazer; sobre o que é o bom e o que é o mau. 

Nos talk-shows, os efeitos de patemização decorrem de uma dramatização dos 

fatos. Ao projetar-se de maneira arquétipica no relato, o enunciador abre espaço para 

que, tanto a apresentadora, quanto a platéia e até mesmo o telespectador façam 

julgamentos mais ou menos estereotipados a respeito do relato e do papel 

desempenhado poe ele. Dessa forma, há uma interseção entre os efeitos de ficção e os 

de patemização, sendo que ambos estão a serviço da visada de captação, abrindo ao 

mesmo tempo um espaço para a emoção e para a polemização. 

Assim, apesar de constituírem diferentes possibilidades de estratégias 

discursivas, os efeitos de real, de ficção e de patemização são elementos constitutivos 

dos talk-shows, uma vez que a busca por estes três efeitos reforça aspectos basilares 

desse gênero televisivo: para transmitir credibilidade ao telespectador, é necessário que 

o relato corresponda ao mundo real/empírico vivido pelo telespectador. Entretanto, ao 

construírem a realidade por meio do relato e ao se projetarem discursivamente de forma 

arquetípica, os enunciadores se valem de efeitos de ficção que acabam gerando também 

efeitos de patemização, pois os arquétipos projetados, o discurso e os próprios fatos 
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relatados se inserem num universo de crença, buscando formar opinião e atuar como 

reguladores de comportamento e das normas sociais, por via do suscitamento de 

emoções. Portanto, os efeitos de real, de ficcção e de patemização acabam por instaurar 

uma dialética entre realidade e ficção, verdade e crença, informação e emoção.  

 

 

2.5 Análise dos dispositivos gerais de encenação discursiva em “Casos de família” 

 

 

O programa “Casos de família” é exibido pelo canal SBT por volta das 17 horas 

e tem a duração de uma hora. O programa, conforme entrevista concedida a nós por um 

dos produtores, é vice-líder de audiência. Ele tenta se diferenciar dos demais talk-shows 

do mesmo estilo, pelo fato de a manifestação das emoções ocorrer de forma mais sutil, 

como informado pelo próprio site do programa: “Diariamente, o programa traz temas do 

cotidiano que vão ressaltar as emoções dos participantes presentes no palco, da platéia 

convidada e dos telespectadores que estão em casa, resgatando valores sem apelar para 

provocações ou escândalos”.  No entanto, podemos perceber que o objetivo de 

mobilizar as emoções é bastante explícito. Assim, vemos em “Casos de família”, a 

conjugação das visadas de credibilidade e de captação, sendo que a segunda prevalece 

sobre a primeira. 

Podemos, então, retomar uma das condições para a criação de efeitos de 

patemização na mídia televisiva apontadas por Charaudeau e explicitadas no capítulo 1, 

em que o autor afirma que o discurso produzido deve se inscrever num dispositivo de 

comunicação cujos componentes (a finalidade e os lugares que são atribuídos aos 

parceiros da comunicação) predisponham ao surgimento de efeitos patêmicos. No caso 

do discurso midiático, isso ocorre quando a finalidade dominante é a de captação e 

quando os parceiros são implicados nos saberes de crença. Tal como vimos, “Casos de 

família” tem como objetivo explícito “ressaltar as emoções dos participantes presentes 

no palco, da platéia convidada e dos telespectadores que estão em casa, resgatando 

valores”, o que nos remete a uma dimensão patêmica e a uma dimensão axiológica 

muito marcadas.  

Segundo Francisco, num trabalho monográfico desenvolvido sobre o“Casos de 

família”, “(...) por ser um programa diário torna-se necessário padronizá-lo, formar uma 

identidade”  (2007, p.15). Assim, o programa possui algumas invariantes em sua 
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estrutura: a abertura é a mesma todos os dias, com imagens da apresentadora em 

situações cotidianas: em casa com a filha, fazendo ginástica, indo a uma banca de 

revistas e indo para o trabalho, o que já antecipa o foco principal sobre o qual recai o 

programa: o cotidiano dos telespectadores. Cada programa possui três blocos e conta 

com a participação de seis a oito convidados, além da platéia.  

 

Figura 1: Imagem da apresentadora numa situação cotidiana 
 

Passemos agora à análise do lugar, do cenário e da disposição no estúdio do 

conjunto dos participantes para cada uma das emissões do programa. “Esta organização 

topológica da cena mostrada corresponde a um objetivo simbólico quanto à 

representação do universo no qual se deve desenrolar a encenação da palavra”. 

(CHARAUDEAU; GHIGLIONE, 1997, p. 60) 

“Casos de família” apresenta um estúdio dividido em duas partes: uma delas é a 

cena ocupada pelos convidados que vão participar no debate, a outra, à sua frente, é 

ocupada pelo público, na frente do qual se encontra a apresentadora. Os convidados são 

dispostos em semicírculo. “Esta disposição produz um efeito de “parceria” na procura 

comum de uma verdade e aumenta a imagem de seriedade da instância midiática”. 

CHARAUDEAU; GHIGLIONE, 1997, p. 62) Os convidados ficam em frente ao 

público, o qual está disposto em degraus, em posição descendente em relação à cena, 

simulando uma ágora grega. Isso nos abre espaço para analisarmos as relações 

argumentativas, não só no que diz respeito ao pathos, como também no que diz respeito 

a implicações argumentativas mais amplas. Em relação ao cenário, segundo Pascarelli, 

“o cenário lembra a sala de uma casa, o que transmite a idéia de um bate-papo familiar”. 

O cenário é, portanto, o simulacro de um lugar relacionado à esfera familiar e íntima. 

Portanto, podemos articular, de antemão, a descrição do espaço cênico com a questão 

dos efeitos de patemização e com um contexto argumentativo mais amplo no corpus.  
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No tocante aos temas abordados no programa, “os assuntos retratados referem-se 

basicamente a duas problemáticas: família e comportamento social” (FRANCISCO, 

2007, p.15). Especificamente em relação aos temas dos programas escolhidos para 

compor o nosso corpus, eles se encaixam em ambas as problemáticas: “Meu trabalho é 

ser mãe” traz o relato de histórias de mulheres que adotaram vários filhos ou que 

dirigem creches, trazendo à tona um estereótipo de mulher extremamente valorizado 

pela sociedade: a Mãe. Já “Virei prostituta por falta de opção” traz histórias de mulheres 

que se prostituem, contando, inclusive, com o depoimento de um transexual. Assim, o 

programa traz à tona um estereótipo de mulher extremamente desvalorizado pela 

sociedade: a “Puta”.  

Além disso, a escolha do primeiro tema já induz a criação do consenso e da 

intimidade enquanto o segundo já induz à criação do dissenso e da oposição. 

Retomando outra das condições para a criação dos efeitos de patemização apontadas do 

Charaudeau, temos que o campo temático sobre o qual se apóia o dispositivo 

comunicativo deve prever a existência de um universo de patemização e propor uma 

certa organização das tópicas (imaginários sócio-discursivos) susceptíveis de produzir 

um efeito patêmico: a dor e a alegria, a angústia e a esperança, a antipatia e a simpatia, a 

atração e a repulsa, de modo a produzir tais efeitos. A própria delimitação temática do 

corpus a ser estudado, e a apresentação de tais temas em primeira pessoa (ato elocutivo, 

tratado com mais detalhe no capítulo 5), já suscitam, de antemão o aparecimento de 

efeitos patêmicos: “Meu trabalho é ser mãe” constrói tópicas como as da simpatia e da 

atração. “Virei prostituta por falta de opção”, ao contrário, constrói tópicas como as da 

antipatia e da repulsa. 

Quanto aos convidados, percebe-se que eles fazem uso da linguagem coloquial e 

parecem ser bastante espontâneos ao expor os seus conflitos e o seu ponto de vista, 

dando depoimentos de sua vida íntima e de aspectos familiares e comportamentais 

pertencentes, não só à esfera familiar, mas também à esfera íntima. Eles são 

apresentados de acordo com o papel que  desempenham no tema que será debatido: são 

contra ou a favor, defensores ou acusadores, adversários ou aliados. São, portanto, 

apresentados como arquétipos de ação ou de opinião.  

Os diálogos entre os convidados e as demais instâncias (apresentadora e platéia) 

costumam apresentar uma alternância regular, com poucas iniciativas autônomas, por 

parte dos convidados, para tomarem a palavra. Geralmente, eles esperam ser solicitados 

para falar e geralmente esperam que o outro acabe de falar para falar por sua vez, 
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ocorrendo poucos atropelos  e interrupções que resultam geralmente do fato dos 

convidados quererem defender-se. Mas, de maneira geral, os convidados adotam uma 

atitude de esperar para poder falar. 

 
 

 
Figura 2: Os convidados – prostitutas (esqu.) e mães (dir.) 

 
Quem é responsável por esta distribuição orquestrada dos turnos de fala é a 

apresentadora. Ela  

 
(...) exerce o papel de conselheira, psicóloga, mediadora e pacificadora. Ela 
conduz o programa como uma conversa, encadeando idéias e questões. Com 
linguagem coloquial, procura propor soluções para os problemas 
apresentados. Não apela para o “barraco” ou confronto físico entre os 
participantes. (FRANCISCO, 2007, p.18) 
 

 
Figura 3: A apresentadora Regina Volpato 

 
Nos debates, a apresentadora está muito presente, mas distante, não implicada, 

tendo o controle do tratamento do tema e da distribuição dos turnos de fala, não usando 

nunca a ironia nem a provocação declarada. Geralmente, ela se mostra preocupada com 
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a clareza e o acompanhamento progressivo de debate, estando sempre de frente para os 

seus interlocutores. É importante perceber como a apresentadora constrói credibilidade 

e legitimidade: ao conduzir as discussões, ela constrói um ethos de imparcialidade e 

credibilidade, que é reforçado pelo fato dela ser apresentada como jornalista pelo site do 

programa. 

Os membros da platéia são, segundo Francisco (2007), predominantemente 

mulheres e, assim como os convidados, utilizam a linguagem coloquial . A platéia 

interage com os convidados ao fim de cada bloco, fazendo perguntas ou dando alguma 

opinião sobre o caso apresentado. O cenário do programa em forma de arena faz com 

que o espaço reservado à platéia seja grande. Como afirmamos na primeira parte, a 

platéia funciona como um alter-ego do telespectador, dando voz às suas opiniões e 

apreciações sobre o discurso relatado das convidadas. Apesar de a platéia ter o direito de 

fazer apenas perguntas, muitas vezes percebemos, modalizada em forma de pergunta, 

uma tomada de posição contra ou a favor aos depoimentos dados pelos convidados. 

 

Figura 4: A platéia – interação (esq.) e disposição no cenário (dir.) 
 

Retomando a última das condições apontadas por Charaudedau para a criação de 

efeitos de patemização, deparamo-nos com a seguinte afirmação: no espaço de 

estratégia, resultante das restrições do dispositivo de comunicação, a instância de 

enunciação deve fazer o trabalho de encenação discursiva com o objetivo de 

patemização. Essa patemização do discurso é resultante de um jogo de restrições e 

liberdades enunciativas: são estabelecidas condições de inscrição de objetivos 

patêmicos de acordo com o tipo de troca estabelecida entre os parceiros da 

comunicação. Em “Casos de família”, o fato de o cenário possuir um formato de arena 

já deixa clara a intenção de criar-se o debate e o embate entre os participantes e entre 
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estes e a platéia. O fato de as convidadas de ambas as emissões que compõem o corpus 

serem apresentadas de maneira arquetípica (ou, mais ainda, estereotipada) e numa 

relação de consenso/dissenso com a platéia e com os telespectadores, somado ao fato de 

os temas escolhidos inscreverem-se no universo de crença da platéia/dos 

telespectadores, levam a toda uma gestão do debate que induz à criação de efeitos de 

patemização. 

 

 

2.6 Considerações finais 
 

 

Os talk-shows  revelam-se como um  mito da realização da democracia. Ao 

realizar um debate num espaço que simula a ágora ateniense, “Casos de famíla” 

promove uma realização espetacular deste mito . Segundo Charaudeau e Ghiglione, 

   

“A televisão transforma o sonho de democracia direta de numerosos cidadãos 
das democracias representativas modernas em imagens mostradas, e isto 
espectacularizando o “real” - ou o que é julgado como tal - dos debates 
políticos e introduzindo aí o público”. (1997, p. 149) 

 

Em relação ao dispositivo, vimos que o talk-show se apresenta como um 

espetáculo de palavras inscritas num palco para o qual são atraídos convidados que, na 

verdade, são pessoas anônimas que expõem, no espaço público, relatos de sua vida 

íntima e particular. Apesar de anônimos, os convidados são mostrados como tendo  uma 

palavra autorizada, podendo transcender o seu estatuto de pessoa para aceder, por outro 

lado, ao estatuto de personagem. Assim, temos acesso a uma realidade que se principia 

e finda no relato ficcional dos fatos. No entanto, convém ressaltar que, conforme 

apontado por Charaudeau (2006) e explicitado por nós no segundo capítulo deste 

trabalho, a narrativa midiática, especialmente no caso dos talk-shows, encontra-se numa 

tensão entre realidade e ficção. Na verdade, acreditamos que toda narrativa que parte de 

uma reconstituição do acontecido possui essa tensão e é, em graus variados, ficcional, 

pois parte de uma reconstrução de dados da memória. Sendo assim, os relatos dos 

convidados, quanto mais se aproximam da realidade vivida pelo telespectador, mais 

gozam de credibilidade. 

Com efeito, o talk-show centra-se numa realidade que é, em graus variados, 

ficcional, organizando-se em torno de fatos sociais e de protagonistas que apresentam 
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pontos de vista convergentes ou divergentes dos valores veiculados pela sociedade e 

validados, como no caso de “Meu trabalho é ser mãe”, ou não, como no caso de “Virei 

prostituta por falta de opção”, pelo debate instaurado. Assim, “o talk-show promove 

uma aparente apropriação, pelo cidadão comum, do utensílio televisão como lugar de 

encenação da sua individualidade e, deste modo, como lugar de legitimação do senso-

comum” (CHARAUDEAU, GHIGLIONE, 1997, p.146). Além disso, esta palavra 

exibida, encenada, promove o indivíduo anônimo para a categoria de arquétipo: o 

cidadão comum, ajudado pela televisão, é nomeado como mensageiro de uma palavra 

autêntica que pode exibir na tela, sendo a legitimidade desta palavra aumentada pela 

audiência (Silva, 2005).  A democracia realiza-se, no talk-show, a partir do confronto de 

diferentes mundos possíveis, isto é, dos diferentes olhares que tecem, a partir de 

determinados fatos, reais diferentes, dos quais um, transitoriamente, se torna o real, 

estruturando os comportamentos dos membros da sociedade democrática durante um 

determinado tempo.  

Cria-se, então, a ilusão de que  

 

“(...)o discurso produzido a respeito da “ágora” midiática é nosso, pois aquele 
que fala é semelhante a nós que o olhamos e escutamos. Somos nós que 
somos ele. Aliás, o público é aquele que vem ver um espetáculo, aquele que 
vem para se ver falar e agir, e aquele que é a nossa presença na ela: a marca 
do show da democracia direta”. CHARAUDEAU, GHIGLIONE, 1997, 
p.149) 

 

Dessa forma, além de funcionar como um lugar de encenação da 

individualidade, o talk-show funciona como um local possível para projeções 

individuais dos telespectadores na imagem projetada pelos convidados, pela platéia e 

mesmo pela apresentadora. Mas, o que ocorre de fato é que, ao querer representar a 

democracia, o talk-show acaba por nos apresentar apenas um simulacro desta, pois, ao 

querer fazer participar o telespectador no seu espetáculo, por intermédio de emissões 

que põem em cena o cidadão comum, herói por um dia de um momento catódico, o 

talk-show exerce apenas uma função de catarse social, sem fazer com que o indivíduo 

tenha realmente voz ativa e poder de atuação nas questões da vida social. 

Ao fiar-se num discurso que parte de fatos vivenciados pelos convidados e 

potencialmente vivenciados pelo telespectador, o talk-show não faz mais do que 

solicitar os sentidos e as pulsões do telespectador, anestesiando a capacidade deste de 

analisar racionalmente os fatos. “Ao pretender abrir os olhos da consciência coletiva e 



 55

denunciar os escândalos, [o talk-show] não faz mais do que construir para si própria um 

“álibi emocional”: escandalizamo-nos através do espetáculo, em vez de agir”. 

(CHARAUDEAU, GHIGLIONE, 1997, p.195)  

Entre uma posição apocalíptica, que defende que a televisão seria o novo ópio 

do povo, e uma posição niilista, que não atribui nenhuma influência à televisão porque 

ela seria o local do vazio, a televisão propõe, por meio da encenação de espetáculos, 

uma nova representação do espaço público. Mas de um espaço público espetacular, em 

que se torna impossível estabecer uma fronteira entre o ser e o parcer; entre o discurso 

relatado e a realidade sensível. Nesse espaço, não restam senão figuras de consenso ou 

de dissenso social e uma função de catarse social. No, entanto, não podemos rejeitar 

completamente a idéia de que o talk-show pode ter incidências, embora pontuais, sobre 

a realidade simbólica. 

O problema, e talvez o perigo, parece estar no fato de que o telespectador da 

sociedade pós-industrial se habituou a ler “o real” na televisão, tendo, cada vez menos, 

um distanciamento crítico para perceber que a televisão, especialmente ao se valer de 

gêneros como o talk-show, acaba por construir um universo sem exterior. Nesse sentido 

é que podemos falar de uma reversão do platonismo e de uma autonomização do 

simulacro. Assim, a ilusão de realidade representada  no talk-show aparece como a 

realidade de um mito, o da democracia moderma, na medida em que ele encena o 

espetáculo simplificado da oposição dos contrários e, ao apenas evidenciar um drama ou 

um conflito, substitui a exposição das racionalidades complexas que atravessam a nossa 

sociedade. 
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3.1 Introdução 

 

 

Neste capítulo, estudaremos a linguagem da câmera como um dos elementos que 

promovem os efeitos de patemização no corpus selecionado para análise. Pretendemos 

não apenas descrever os planos fílmicos que se evidenciam nas emissões, mas também 

promover uma articulação entre a interpretação de tais planos, as relações proxêmicas e 

os pontos de vista, intentando observar como estas variáveis de encenação visual 

incidem na criação de efeitos de patemização. 

 

 

3.2 Os planos fílmicos, as relações proxêmicas e os pontos de vista 

 

 

A análise dos planos, ou seja, da distância entre a câmera e o objeto filmado 

(Martin,1990), é algo imprescindível no estudo da mídia televisiva, pois a imagem é um 

importante componente narrativo, descritivo e mesmo argumentativo de que a mídia 

televisiva lança mão. Segundo Silva (2005), alguns planos são mais comuns na 

televisão: primeiro plano (PPP), em que temos a visão da pessoa filmada dos ombros 

para cima; plano próximo (PP), em que o apresentador é enquadrado do tórax para 

cima; plano médio (PM), em que o apresentador aparece da cintura para cima e plano 

geral (PG), em que se visualiza não só as pessoas de corpo inteiro, mas também o 

cenário. 

Soulages (1999) propõe uma interseção entre a análise dos planos fílmicos e as 

relações proxêmicas que “estão relacionadas ao espaço em torno do indivíduo e explica 

os movimentos de um corpo em relação a outro: posição dos braços e pernas, distância 

interpessoal, contato visual e toque”. (MACHADO, 1996:103). Silva (2005), retomando 

os pressupostos de Hall, propõe a seguinte caracterização para a distância interpessoal: 

 

1. Distância íntima, em que a presença do outro provoca um impacto sobre o 

sistema perceptivo (deformação da visão, precepção do cheiro e do calor do 

corpo). A proximidade entre os indivíduos varia do contato físico (modo 

próximo) a 40 centímetros (modo distante). 
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2. Distância pessoal, em que os traços do outro são visíveis e não-deformados, 

havendo ainda a possibilidade do contato físico. O modo próximo varia de 45 a 

75 centímetros;  e o modo distante varia de 75 a 125cm. 

3. Distância Social, em que os detalhes íntimos não são mais perceptíveis, sendo 

então, descartada a possibilidade do toque. O modo próximo varia de de l,20m a 

2,10m e o modo distante, de 2,10m a 3,60m. 

4. Distância Pública, em que  as pessoas são percebidas pela visão periférica. 

Caracteriza-se por uma distância fora do círculo de atuação das pessoas, 

havendo possibilidade de defesa e fuga em caso de ameaça. O modo próximo 

varia entre 3,6m a 7,5m e o  modo distante pode ser de 7,50m ou mais. 

 

A interseção proposta por Soulages resulta na seguinte proposição: 

1. Distância íntima - plano close-up (PPP); 

2. Distância Pessoal - do primeiro plano ao plano próximo (PP); 

3. Distância Social - do plano médio (PM) ao plano geral (PG); 

4. Distância Pública - plano geral (PG). 

 

Soulages propõe, ainda, uma análise dos pontos de vista, que diz respeito à 

modalização escópica: “Elas se apresentam então como tipos de representação mais ou 

menos ritualizadas, visando a oferecer ao destinatário visual graus variados de 

implicação na cena mostrada”. (SOULAGES, 1999:95) Assim, pode-se produzir 

diferentes efeitos de focalização, tais como: 

 

1. O ponto de vista frontal, que corresponde ao eixo “olhos nos olhos” em que um 

ator da instância exibida que observa o telespectador. Aquele parece dirigir-se 

diretamente a este. 

2. O ponto de vista de acompanhamento, que leva o telespectador a seguir o eixo 

de visão de um dos atores da instância exibida, o que é obtido pelo efeito de 

campo-contracampo. Se este ator é identificável, poderemos falar de visão 

personalizada; se não é identificável, podemos falar de visão anônima. 

3. O ponto de vista de conjunto, que não pode ser atribuído a nenhum dos atores da 

instância exibida, mas somente a uma câmara que, graças a um movimento 

descendente, se torna um ponto de visão. Esta visão pode produzir um efeito de 

objetivação. 
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4. O ponto de vista de interiorização, que não é atribuível apenas a uma câmera. 

Esta, por meio de um movimento ascendente (freqüentemente acompanhado de 

zoom e de planos gerais), pode produzir um duplo efeito de desrealização e de 

voyeurismo. 

5. O ponto de vista compósito, que apresenta uma partição da tela em várias 

imagens. Esta plurifocalização é obtida incluindo vários planos no quadro, 

fragmentando este último, o que pode produzir um certo efeito de ubiqüidade. 

 

Por último, é importante observarmos a seqüencialização que corresponde à 

articulação das imagens com as palavras (Charaudeau; Ghiglione, 1997) Assim, temos: 

 

1. A sincronia com a palavra, em que a a instância de mediação/transmissão 

apresenta por meio de imagens os atores da instância exibida em plena 

intervenção; 

2. A assincronia com a palavra em que, ao contrário do caso precedente, a instância 

exibidora não faz aparecer aquele que fala pois este encontra-se fora do campo 

visual; 

3. A sincronia com a situação, em que a instância de mediação/transmissão, através 

de um jogo de enquadramentos e de pontos de vista, mostra o conjunto da 

situação de troca; 

4. A sincronia com o conteúdo dos propósitos, em que a instância de 

mediação/transmissão faz aparecer elementos concretos que constituem os 

suportes ou a ilustração temática do que é dito (objetos, livros, etc.). 

 

A combinação destes casos de articulação com os planos fílmicos e pontos de 

vista levam à determinação de dois tipos de encadeamentos.Temos, em primeiro lugar, 

o encadeamento homogêneo, em que a regularidade de aparição de procedimentos 

similares numa seqüencialização da imagem se desenvolve paralelamente à 

seqüencialização da palavra, ela própria homogênea, produzindo um efeito de 

focalização sobre o conteúdo do debate. Em segundo lugar, temos encadeamento 

heterogêneo cuja a multiplicidade dos procedimentos que aparecem na seqüencialização 

das imagens não é paralela à seqüencialização da palavra, o que produz um efeito de 

focalização sobre a imagem e aumenta o aspecto espetacular do debate. 
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3.3 Descrição e interpretação das imagens em “Casos de família” 

 

 

Em “Casos de família”, há uma grande estabilidade e fixação dos planos. 

Segundo Francisco, o enquadramento da câmera é quase sempre um plano próximo, “ou 

seja, o personagem é cortado pelo peito, tornando os sentimentos mais importantes que 

a ação” (2007, p.17). Além disso, há uma padronização do jogo de enquadramentos que 

será explicitada a seguir, tomando como exemplo a seqüência de apresentação da 

convidada Ellen, na emissão “Virei prostituta por falta de opção”, bem como as 

seqüências iniciais e finais do programa. 

 

Seqüência 1 

 

 

 

Antes do início do programa, a apresentadora fala sobre o tema da emissão, 

interpelando diretamente o telespectador (“Virar prostituta foi, provavelmente, a sua 
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última opção para se sustentar na vida”. Você batalhou” [...]) Como pode ser observado 

nas imagens, ponto de vista é o frontal e o olhar é endereçado ao telespectador. A 

filmagem começa com um PM (distância social) e fecha para um PP (distância pessoal).   

 

Seqüência 2 

 

 

 

 

Na seqüência inicial da emissão e de cada bloco, temos um PG englobando o 

cenário, a platéia e, inclusive, as câmeras. Progressivamente, o plano de filmagem vai se 

fechando, enquanto o nome da apresentadora aparece na tela. Na seqüência inicial, após 

o barulho de palmas inserido na edição, a apresentadora cumprimenta (“Olá, bem-

vindos ao nosso programa”) No início de cada bloco, ela introduz o tema do programa 

(“Por falta de opção, virei prostituta, é o nosso tema de hoje”) e já introduz a primeira 

convidada que, diferente das demais, já aparece sentada numa cadeira no cenário. 
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Seqüência 3 

 

 

 

Na seqüência seguinte, temos um PG em que é mostrado a convidada entrando e 

parte do cenário, enquanto a apresentadora a introduz (“Ellen, por favor, entre”). Após a 

introdução, o barulho das palmas é inserido na edição e dura até que a convidada se 

assente. A câmera faz um pequeno travelling da entrada da convidada. Então, em 

posição fixa, a câmera filma a convidada se sentando. Do primeiro para o segundo 
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plano, notamos um fechamento do PG, que se mantém no terceiro plano e fecha em PP 

no quarto plano. 

 

Seqüência 4 

 

 

 

Na antepenúltima seqüência, a convidada responde às perguntas feitas pela 

apresentadora. Não há uma sincronia entre fala e imagem, havendo uma predominância 

em se focalizar a convidada. Como pode ser notado, nos dois primeiros planos, o eixo 
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de visão da convidada, ora se volta para a câmera –e, conseqüentemente, para o 

telespectador, -ora se volta para a apresentadora. Esta, por sua vez, sempre endereça seu 

olhar diretamente para a câmera/  telespectador, tal como pode ser visto no terceiro 

plano. 

 

Seqüência 5 

 

Ao final de cada bloco, no tempo destinado às perguntas da platéia, a 

apresentadora aparece em PM juntamente com o (a) convidado (a) escolhido (a) para 

fazer a pergunta. No plano seguinte, o membro da platéia aparece em PP. O eixo de 
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visão é sempre frontal. No terceiro plano, a convidada aprece respondendo à pergunta, 

geralmente com o olhar direcionado ao membro da platéia que lhe fez a pergunta. 

 

Seqüência 6 
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Na seqüência final, as convidadas são mostradas em PG. A apresentadora faz uma 

espécie de fechamento, em que dá conselhos e faz comentários apreciativos gerais sobre 

os depoimentos dados. Nos três últimos planos, a apresentadora interpela diretamente o 

telespectador, despedindo-se (“Muito obrigada por ter visto o programa, um beijo e 

fique com Deus”). 

 

 

3.4 O papel das imagens na criação de efeitos de patemização em “Casos de 

família” 

 

 

Como pode ser percebido pela descrição das seqüências, as imagens não 

contribuem, a priori, para a criação de efeitos de patemização: a câmera é descritiva e 

não há nenhum efeito dramático os subjetivo criado pelas imagens exibidas. No entanto, 

a predominância dos planos próximos, mostra a câmera como criadora de uma 

intimidade entre o telespectador e aqueles que participam da encenação discursiva no 
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programa: “entre o espetáculo e o espectador, nenhuma ribalta. Não contemplamos a 

vida, penetramo-la. Essa penetração permite todas as intimidades” (EPSTEIN apud 

MARTIN, 2007, p.38). 

No tocante à interseção dos planos com a questão da distância, a distância 

pessoal é a utilizada na grande maioria os planos analisados, bem como o eixo frontal. 

Ambos criam uma ilusão de interpelação direta do telespectador. Por fim, o 

encadeamento heterogêneo é o que se mostra mais recorrente. No entanto, julgamos que 

isto ocorre mais em função de haver turnos muito curtos de fala –o que inviabilizaria 

filmar cada pessoa que fala –do que propriamente na criação de um efeito de 

espetacularização do debate. Contudo, convém salientar que as convidadas são 

predominantemente filmadas. Acreditamos que isto ocorre, tanto por um aspecto 

convencional concernente a uma maior duração do turno de fala delas, quanto a um 

aspecto intencional concernente à criação de uma identificação do telespectador com as 

convidadas. 

Levando em consideração todas as categorias analisadas, concluímos que as 

variáveis de encenação visual não criam explicitamente efeitos de patemização. Não há, 

por exemplo, a utilização de recursos como: o PPP e o zoom, a distância íntima ou uma 

espetacularização decorrente do encadeamento heterogêneo. No entanto, acreditamos 

que isto ocorre por duas razões básicas: por uma convencionalização que tem por 

objetivo criar uma identidade do programa e pelo fato de o programa diferenciar-se dos 

demais talk-shows, no que diz respeito a uma extrema espetacularização  

tradicionalmente apresentada neste gênero televisivo.A câmera observadora e sutil 

confere credibilidade ao programa. Os recursos utilizados asseguram, contudo, a 

promoção de uma socialização da intimidade. Assim sendo, a linguagem da câmera 

funciona como um instrumento para a criação de um simulacro de um ambiente familiar 

(em sentido lato) que cria, sobretudo, uma ilusão de proximidade entre os participantes 

da encenação discursiva e o telespectador. 
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4.1 Introdução 
 
 

Neste capítulo, faremos uma análise acústica das emoções. Para tanto, faremos 

uma correlação entre a prosódia e a Teoria dos Atos de Fala, procurando observar como 

a prosódia orienta valores patêmicos, não apenas no plano locucional, mas também no 

plano ilocucional e, sobretudo, no plano perlocucional. Primeiramente, faremos uma 

descrição dos componentes da força ilocucional e dos efeitos perlocucionais presentes 

em cada um dos relatos selecionados para análise. Em seguida, faremos uma análise das 

variáveis prosódicas (F0, duração e intensidade), na tentativa de descrever os 

componentes acústicos de cada um dos efeitos patêmicos surgidos nos relatos. 

 

 

4.2 A Teoria dos Atos de Fala e as emoções 
 

 

A Teoria dos Atos de Fala (doravante TAF) tem como questão central de análise 

a conversão de palavras em ação. Austin (1962) estabeleceu uma conexão entre dizer e 

fazer por meio do estudo dos verbos performativos, pois tais verbos, ao mesmo tempo 

em que representam uma forma lingüística, representam uma relação acional derivada 

de uma relação convencional entre os interlocutores. Por exemplo: se o locutor diz: “Eu 

ordeno que você saia”, ao mesmo tempo em que está projetando um enunciado, está 

projetando uma ação a ser executada pelo interlocutor. É necessário também que o 

locutor seja hierarquicamente superior ao interlocutor e, ao proferir a ordem, o locutor 

tenha ao menos alguma garantia de que ela possa ser bem-sucedida.  

Além das questões conceituais acima apontadas, os teóricos da TAF 

preocuparam-se em desenvolver um aparato formal que leva em consideração não 

apenas aspectos convencionais e sociais, mas também a aspectos relacionados à 

construção do sentido de uma proposição. Dessa forma, Searle (1984) estabelece a 

distinção entre dois elementos da estrutura sintática da frase: o marcador proposicional e 

o marcador de força ilocucional, que indica qual a força ilocucional a ser atribuída à 

enunciação. Assim, a relação entre dizer e fazer passa a estar relacionada não apenas às 

contingências performativas, mas também aos fatores que especificam a natureza da 

força ilocucional. 
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A TAF também busca, em suas formulações teóricas, critérios para ordenar as 

práticas de linguagem. Segundo Mari (2001), o primeiro procedimento para que seja 

realizada tal ordenação é a categorização dos pontos de realização, que dizem respeito 

àquilo que o falante pretende realizar com o seu proferimento.  

 

“Formalmente, o ponto é um dos parâmetros que definem uma força 
ilocucional e é representado por um conjunto que se aplica ao conjunto de 
todas as proposições (Prop) associados ao conjunto π dos contextos (I) possíveis 
para a sua realização. Em outras palavras, qualquer proposição (P1) proferida 
em um contexto singular (i1) possui uma força ilocucional específica que se 
realiza em um ponto particular (π1)” (MARI, 2001,  p.119) 

 

Os modos de realização da força ilocucional, por sua vez, dizem respeito à 

maneira pela qual o ponto é desempenhado para assegurar a satisfação de um ato de fala.   

 

“Formalmente, o modo é representado pelo subconjunto (µ) aplicado a um ponto 
(π) e correlacionado ao conjunto de proposições e contextos possíveis (Prop x I)   
de sua realização. Em outros  termos, para qualquer π1, projetado sobre P1 em i1,  
haverá, ao menos, um µ1, do conjunto de todos  os µ's desse ponto que seja 
apropriado à realização deste ato”. (MARI, 2001, p. 121) 

 

Como podemos notar, o ponto e o modo dizem respeito à estruturação funcional e 

enunciativa, respectivamente, da força ilocucinoal. Já as condições de conteúdo 

proposicional dizem respeito à formulação lingüística da proposição, englobando as 

restrições sintático-semânticas a que um determinado conteúdo proposicional deve se 

submeter, de acordo com o ponto em que é categorizado. Por exemplo: o ponto comissivo 

diz respeito a uma ação futura a ser realizada pelo locutor. Sendo assim, é necessário que a 

forma verbal utilizada esteja no futuro (“Prometo que vtarei em você”).  

 

“Formalmente, estas condições são definidas como uma função θ pertencente 
a um conteúdo preposicional (P) para todo conjunto (Prop), mapeado sobre um 
conjunto de contextos (I). Assim, dado o fato de a ocorrência f ser singular, 
ele deve ser especificado para qualquer correlação (Prop x I) em razão do 
ponto e do modo de sua realização, isto é: θ ∈ P, para qualquer (π1, µ1 (i1, P1) ”. 
(MARI, 2001, p. 124) 

 

As condições preparatórias, por sua vez, dizem respeito aos papéis 

desempenhados pelo locutor e pelo alocutário e, conseqüentemente, à capacidade de 

ambos de desempenharem uma ação prescrita por um determinado ato. Na verdade, as 

condições preparatórias não possuem uma emergência material, mas funcionam como 

um pressuposto básico de legitimidade para a execução de um ato. Assim, do ponto de 
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vista do conteúdo proposicional, as condições preparatórias estão relacionadas a 

propriedades conceituais dos itens lexicais que figuram numa determinada proposição, 

demarcando um ponto de vista (Por exemplo: qualificar algo como adequado, maléfico, 

etc).  

 

“Do ponto de vista formal, as condições preparatórias são definidas por uma 
função ∑ pertencente a um conteúdo proposicional (P) qualquer proposição 
do conjunto (Prop), mapeado sobre . de contextos (I). Considerando o fato de 
as condições preparatórias serem aplicadas sobre um conteúdo particular P, 
devemos considerar a existência desse conteúdo a partir da especificação dos 
outros componentes de uma força ilocucional até aqui descritos. Em síntese, 
podemos obter: ∑ ∈ P, para qualquer domínio de realização específica de um 
ato, expresso através de: (∑ 1 (π1, µ1 (i1, P1))).  Em outras palavras, só 
podemos supor as condições preparatórias de um ato, quando associadas à 
sua realização específica, em razão de todos os componentes que o definem 
como um ato particular”. (MARI, 2001, p. 126) 
 

Finalmente, as condições de sinceridade dizem respeito ao estado mental do 

locutor, tanto a respeito de suas próprias ações, quanto a respeito das ações que ele 

espera que o alocutário realize. Assim, as condições de sinceridade estão estreitamente 

relacionadas à questão da Intencionalidade. Além disso, as condições de sinceridade 

estão atreladas a uma questão ética: é necessário que haja um comprometimento do 

locutor com o seu dito (e com as suas ações), para que este tenha valor socialmente e 

para que a interação se legitime de fato. 

“Formalmente, define-se uma condição de sinceridade por uma função Ψ 
pertencente a um conteúdo preposicional (P) para qualquer proposição do 
conjunto (Prop), mapeada sobre um conjunto de contextos enunciativos (I). 
Se as condições de sinceridade se aplicam sobre um conteúdo particular P, 
devemos considerar a existência desse conteúdo a partir da especificação de 
todos os componentes de uma força ilocucional até aqui descritos. Logo, 
podemos obter: Ψ ∈ P, para qualquer domínio de realização específica de um 
ato, expresso através de: (Ψ1(∑ 1 (π1, µ1 (i1, P1)))).Em resumo, só podemos 
supor as condições de sinceridade de um ato, quando associadas à sua 
realização específica, em razão de todos os componentes que o definem como 
um ato particular”. (MARI, 2001, p. 129) 

 

 

4.2.1 Os atos expressivos e os efeitos perlocucionais 

 

 

Definimos como ponto de partida para o estudo das emoções, a análise de dois 

critérios: a identificação dos atos expressivos e dos efeitos perlocucionais. Os atos 

expressivos, segundo a proposição tradicional da TAF, diferenciam-se dos demais por 
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possuírem, primeiramente, uma direção nula de ajustamento8. Isso significa que, do 

ponto de vista enunciativo, os expressivos estão centrados basicamente no locutor e em 

sua relação, ou com o alocutário, ou com o estado de coisas. Segundo Mari (2008a), o 

fato dos expressivos representarem um estado psicológico do locutor ou uma atitude 

proposicional deste frente a um estado de coisas não bastaria para definir estes atos, 

uma vez que ambos os parâmetros não são exclusivos dos atos expressivos. 

Um outro critério que serve para definir os expressivos e tentar diferenciá-los 

dos demais atos é que  

 

“os atos expressivos costumam ser destacados dos demais por caracterizarem 
uma forma de emoção, de manifestação subjetiva daquele que o profere. Por 
esta razão é comum atribuir-lhes ausência de normas rígidas e específicas de 
uso, pois associamos a eles uma forma espontânea de atuação dos 
interlocutores na sua construção, ficando o seu emprego por conta de uma 
certa aleatoriedade”. (MARI, 2008a, p. 7) 

 

Os atos expressivos, então, manifestam uma dimensão emocional, evidenciando-se, 

mais uma vez a questão da manifestação de um estado psicológico do locutor (Acho que 

x, Lamento que x, Espero que x). Dessa forma, não há nenhuma ação consecutiva 

decorrente de tais atos, mas apenas uma atitude reflexiva do locutor diante dos 

objetos/fatos (Mari, 2008b). Pelo fato de os atos expressivos não estarem ligados a uma 

racionalidade do locutor, Mari (2008b) propõe a análise de dois tipos de atitudes, que 

especificam com mais precisão a noção de “estado psicológico”: uma ligada ao processo 

de enunciação e a outra ligada à construção do enunciado. O primeiro tipo de atitude 

está relacionada ao que Mari (2008b) denominou modalizadores comportamentais. 

Esses são representados por: 

 

1. Aspectos verbais do comportamento que são associados ao desempenho 

interlocutivo do locutor (entonação/ritmo/modulação/melodia) sobre itens 

lexicais específicos ou sobre a totalidade do enunciado. 

2. Aspectos não-verbais do comportamento que são associados ao desempenho 

cênico do locutor: gestos, trejeitos, olhares, movimentos, expressões faciais, 

interrupção do turno alheio. 

                                                           

8 As direções de ajustamento são as orientações possíveis entre linguagem e ação. Podem ser de quatro 
tipos: mundo-palavra, palavra-mundo, dupla ou nula. Para mais detalhes, ver MARI (2001, pp. 110-
117) 
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Já o segundo tipo de atitude está relacionada às modalizações lingüísticas que, 

“associadas a um conteúdo proposicional, explicita uma atitude do locutor diante do 

conteúdo proposicional. Tradicionalmente, essa atitude representa o modus que serve 

para alterar a maneira de ser de um dictum (MARI, 2008b, p.11).” Uma atitude 

proposicional –(modus) dictum –pode ocorrer em diversas dimensões: 

 

1. Alteração conceitual do conteúdo da expressão, acrescentando-lhe um modo 

particular de existência: (É possível) que-P. 

2. Transformação do valor pragmático da expressão (É proibido) que-P. 

3. Ela se faz representar por uma forma lingüística lexicalizada e com valores 

semânticos distintos: (Necessário) que-P, (Verificável) que-P, (Obrigatório) que-

P. 

 

Os efeitos perlocucionais, por sua vez, dizem respeito à dimensão intencional de um 

ato de fala. Segundo Mari e Mendes:  

 

“A dimensão enunciativa ilocucional não é suficiente para explicar as 
variáveis intencionais envolvidas na enunciação que comporta também uma 
dimensão perlocucional, que diz respeito a efeitos de sentido que, a princípio, 
não se estruturam convencionalmente” (MARI; MENDES, 2007, p.158) 

 

Assim, enquanto a locução está relacionada às convenções de ordem lingüística 

e a ilocução às de ordem social, a perlocução relaciona-se a uma dimensão intencional. 

Assim:  

 

“Os atos perlocucionais representam efeitos de sentido que dizem respeito à 
instância das intenções com que um determinado ato é produzido e/ou 
interpretado. Nessa perspectiva, tais atos parecem catalisar de forma 
privilegiada a força emotiva mobilizada pela enunciação. Muitos efeitos 
perlocucionais que ‘inferimos’ intuitivamente nas diversas práticas 
discursivas das quais participamos apresentam uma feição patêmica, a 
exemplo dos atos de ofender, provocar, humilhar, intimidar, seduzir, 
comover, etc”. (MARI; MENDES, 2007, p.159) 

 

Mari (2008b) propõe uma inter-relação entre as dimensões locucional, 

ilocucional e perlocucional e a dimensão prosódica, levantando a hipótese de que as 

questões de natureza prosódica situam-se no plano locucional, por serem de natureza 

fonética. Sendo assim, a prosódia é uma dimensão fundamental, pois qualquer ato é 
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constituído por um contorno melódico. Ela também pode orientar valores nos planos 

ilocucional e perlocucional, A validação de tais valores depende, no entanto, de um 

“trabalho executado na dimensão fonética” (MARI, 2008b, p.5). Veremos a seguir, na 

apresentação da “Teoria da Língua em Ato”, como a questão prosódica está realmente 

atrelada a uma questão perceptiva.  

Mari (2008b), por fim, propõe que os expressivos não devem ser tratados 

enquanto força, mas enquanto um efeito subjetivo (ES). Assim, trataríamos o expressivo 

em termos de efeito, e não em termos de força. A ausência de uma direção de 

ajustamento em favor da expressão da emoção do locutor justifica esta proposição, pois 

os demais atos, além de possuírem todos uma direção de ajustamento, não estão isentos 

de emoção: esta manifesta-se como um efeito adicional. Analisaremos, neste capítulo, 

os expressivos enquanto efeitos perlocucionais relacionados aos modalizadores 

pragmáticos, mais especificamente, à questão entonação/ritmo/modulação/melodia. 

Quando julgarmos pertinente perceptivamente, analisaremos também os modalizadores 

lingüísticos, mas eles serão analisados com maior detalhe no capítulo seguinte. 

 

 

4.3 A Teoria da Língua em Ato e as emoções 
 
 

A Teoria da Língua em Ato (CRESTI; MONEGLIA, 2005) baseia-se na 

individuação entre a unidade de ação (o ato de fala) e a unidade lingüística (o 

enunciado). Sendo assim, o enunciado é definido como a unidade mínima do ponto de 

vista pragmático. Cada enunciado é capaz de veicular uma ilocução “ou seja, uma 

unidade do domínio da ação. O enunciado (ato locutório) então é visto como a 

contraparte lingüística do ato de fala (ato ilocutório)”. (RASO, 2007, p.2)  A 

identificação do enunciado se dá pela percepção de uma quebra prosódica terminal. 

Segundo Raso, “a teoria da língua em ato assume que o interlocutor percebe o perfil 

terminal como uma instrução de que um determinado enunciado e, portanto, uma ação 

lingüística, esteja cumprida” (RASO, 2007, p.2). 

Dessa forma, há uma correspondência biunívoca entre enunciado e ilocução: 

cada enunciado veicula uma ilocução; uma intenção comunicativa do falante. Segundo 

Raso (2007), a prosódia pode ser considerada como o interface formal entre os atos 

locutório e ilocutório. Além disso, o enunciado pode ser simples ou composto: se for 
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simples, possui uma única unidade informacional; se for composto, possui mais 

unidades informacionais, sendo que, a cada unidade informacional, corresponde uma 

unidade tonal. Sendo assim, é a prosódia, basicamente, que nos permite identificar 

ilocuções e unidades informacionais.  

Quanto às unidades informacionais, elas são identificadas por quebras 

prosódicas não-terminais e são segmentados e etiquetados com base em três critérios: 

prosódicos, funcionais e distribucionais. O comentário (COM) é a única unidade 

obrigatória, pois veicula a força ilocucionária. No enunciado abaixo (“João me ligou 

ontem”), temos um exemplo da unidade informacional de comentário9: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5: Exemplo da unidade informacional de comentário 

 

O tópico (TOP) estabelece o âmbito de aplicação da força ilocucionária, 

aparecendo à esquerda do comentário. No exemplo abaixo (“João me ligou ontem”), 

temos um enunciado veiculado por meio de duas unidades informacionais: a de de 

tópico (“João”) e a de comentário (“me ligou ontem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

9 Todos os exemplos referentes às unidades informacionais foram retirados de Raso et alii 
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Figura 6: Exemplo da estrutura informacional de tópico/comentário 

 

O apêndice pode ocupar duas posições distintas: uma posição à direita do tópico 

(APT)  ou à direita do comentário (APC), completando semanticamente a informação 

da unidade informacional de que for apêndice. O enunciado abaixo contém duas 

unidades informacionais: a unidade de comentário (“JOÃO”) e a unidade de apêndice 

(“me ligou ontem”): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Exemplo da estrutura informacional de comentário/apêndice 

 

Cada uma destas unidades informacionais possui um perfil entonacional próprio, 

sendo possível identificá-las a partir da curva prosódica e da freqüência fundamental 

(F0). Vale ressaltar que, conforme podemos observar nos exemplos acima, o mesmo 
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conteúdo locutivo pode ser executado com diferentes padrões entonacionais e, 

conseqüentemente, veicular estruturas informacionais diferentes. Conseqüentemente, o 

mesmo conteúdo locutivo veicula diferentes ilocuções. Da mesma maneira, a mesma 

ilocução pode ser veiculada por conteúdos locutivos diferentes. O foco da análise 

recairá sobre a unidade de comentário, por ser ela a que veicula a força ilocucionária. 

Analisaremos, sobretudo, a freqüência fundamental (F0) e, quando necessário, 

analisaremos as demais variveis prosódicas (a intensidade e a duração). 

 
 
4.3.1 A manifestação acústica das emoções 

 

Num estudo realizado sobre a manifestação acústica das emoções, Moneglia 

(2006) constatou que há um aparecimento freqüente de expressões emotivas, mas o 

aparecimento da emoção propriamente dita é esporádico. A emoção é definida 

cognitivamente, sendo uma coleção de respostas químicas e neurais de um organismo 

que formam uma configuração ou representação a nível subcortical. Além disso, as 

emoções são desencadeadas de maneira inconsciente, isto é, não podem desaparecer ou 

aparecer voluntariamente. O teórico compara tal definição com a definição de 

sentimento, que seria a expressão voluntária da emoção por um indivíduo, e com a 

definição de afeto, que seria a manifestação social da emoção, em que um sujeito 

direciona-se a outro e fundamenta esquemas de comportamento e ação social. 

(MONEGLIA, 2006, p.4) O teórico, então, aponta para a necessidade de se distinguir 

entre manifestações expressivas, mas não emotivas, das manifestações expressivas 

emotivas. 

Baseado nestas distinções entre emoção, sentimento e afeto, o autor propõe um 

esquema notacional para as emoções: 

 

Emoções de fundo Emoções primárias ou 
universais 

Emoções sociais 

Tensão vs. 
Relaxamento 

Alegria Vergonha 

Bem-estar vs. Mal-estar Tristeza Ciúme 

Cansaço x Energia Medo Culpa 
Antecipação VS. Temor Raiva Orgulho 
 Surpresa  

 Desgosto   
Tabela 1: Esquema notacional das emoções proposto por Moneglia (2006) 
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Do ponto de vista metodológico, Moneglia categorizou as emoções segundo a 

tabela acima e procurou evidenciar o correlato acústico das emoções encontradas, 

partindo da hipótese inicial de que a emoção corresponderia ao enunciado, ou seja, “a 

emoção se manifestaria principalmente como qualidade da unidade lingüística que tem 

um fundamento acional” (MONEGLIA, 2006, p.3). Sendo assim, cada enunciado 

veicularia um estímulo emocional diferente. Ao realizar a análise, Moneglia salienta que 

a emergência das emoções está estritamente relacionada ao contexto situacional, pois é 

este que determina o desencadeamento da reação emotiva do falante. 

O autor dicotomiza a emergência pura da emoção e a expressão do ponto de 

vista do falante, salientando que, quando o falante avalia algo como negativo ou 

positivo, não é possível enquadrar tal avaliação como emoção do ponto de vista 

neuropsicológico, pois a avaliação é um processo que envolve a intencionalidade, 

enquanto a emoção propriamente dita seria de ordem inconsciente; involuntária.O 

teórico, então, conclui que a expressão do ponto de vista do falante não está presente  no 

enunciado como um todo, mas em determinadas unidades informacionais deste.  

Comparando a abordagem cognitivista das emoções proposta por Moneglia à 

abordagem discursiva proposta por Charaudeau, podemos notar um ponto de 

convergência que diz respeito à questão da relevância do contexto situacional na 

identificação e categorização das emoções. No entanto, dada a diferença de foco entre 

as duas teorias, podemos notar que, para a AD, as emoções estão estreitamente 

relacionadas à questão dos valores socialmente partilhados e, conseqüentemente, a 

julgamentos de ordem psíquica ou moral. Sendo assim, não há uma separação, tal como 

ocorre na teoria cognitiva, entre a emoção e a expressão do ponto de vista do falante. 

Não queremos dizer com isto que há uma incorreção nas proposições da teoria 

cognitiva, mas sim, que é necessário estabelecer uma comparação entre as proposições 

cognitivas e discursivas, dado que o foco principal deste trabalho é a manifestação das 

emoções do ponto de vista discursivo. 
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4.4 Prosódia, Atos de fala e efeitos de patemização em “Casos de família” 

 

 

A fim de integrar as perspectivas teóricas apresentadas, será feita uma seleção de 

trechos do corpus. A escolha dos trechos basear-se-á, inicialmente, em aspectos 

perceptivos. Apesar de ser um critério deveras impressionista, acreditamos que o 

primeiro critério para se identificar o “trabalho na dimensão fonética” decorrente da 

perlocução seja a dimensão perceptiva. Optamos, também (porém secundariamente), 

por analisar trechos em que há uma marcação lexical considerada como patêmica. Para 

comprovar ou refutar nossa percepção inicial, utilizaremos o software Winpitch, 

procurando avaliar se há ou não mudança nos aspectos supra-segmentais. Isto significa 

que as variáveis básicas de análise serão: a freqüência fundamental (f0), medida em 

Hertz; a duração, que corresponde ao comprimento das vogais e das pausas e a 

intensidade, medida em decibéis. 

Antes, no entanto, de passar à análise dos critérios prosódicos, faremos a 

individuação das ilocuções tal como proposto por Cresti e Moneglia (2005) e, em 

seguida, faremos uma grade de análise de tais ilocuções, conforme os parâmetros 

básicos da TAF, contemplando os aspectos que compõem uma força ilocucional (ponto, 

modo, condições de conteúdo proposicional, condições preparatórias e condições de 

sinceridade) e os efeitos perlocucionais que podem ser inferidos. Para tanto, 

utilizaremos a grade proposta por Mari (2008b), eliminando-se a dimensão locucional, 

por não ser esta o nosso foco de análise. Abaixo, uma tabela com as categorias 

supracitadas da TAF: 

 

Categorias de análise 

π: ponto de realização 

µ: modo de realização 

θ: condições de conteúdo proposicional 

∑: condições preparatórias 

Ψ: condições de sinceridade 

ε: efeito(s) perlocucional (is) 

Tabela 2: As categorias da TAF 
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4.4.1 Trechos selecionados de “Meu trabalho é ser mãe” 

 

 

Trecho 1 

1. Regina- o que é criança em risco Elma? 

2. Elma- risco é criança fechada dendicasa sozinha...maus 

trato...espancamento...abuso..e: violência doméstica geralmente né? 

3. Regina- e como que elas...CHEGAM? 

4. Elma- péssimas 

5. Regina- em que sentido? 

6. Elma- de saúde...assim...chegam maus tratada né? é:: alimentação...desnutrição...é:: 

escabiose...toda situação assim... de tratamento mesmo 

7. Regina- de ZERO a doze anos? 

8. Elma- a doze anos 

9. Regina- já chegou {algum bebê de meses? 

10. Elma-                   (...)morador de rua 

11. Elma- já...recém nascido...abandonado em hospital 

12. Regina- É MESMO? 

13. Elma- a mãe foge e deixa o bebê lá 

 

Enunciado 1 – O que é criança em risco Elma? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: dúvida sobre o que é uma criança  em 

risco 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: informar-se/o telespectador  sobre o que 

é uma criança  em risco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ε: ∅ 
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Enunciado 2 – risco é criança fechada dendicasa sozinha...maus 

trato...espancamento...abuso..e: violência doméstica geralmente né? 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: descrição 

θ: o que é uma criança em risco 

∑: mãe que cuida de crianças em risco 

Ψ: mostrar a situação trágica das crianças 

em risco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ε: criação de um efeito patêmico de sofrimento 

 
   Enunciado 3 – e como que elas...CHEGAM? 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: como as crianças em risco chegam 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: informar-se/o telespectador sobre o 

estado de saúde de uma criança em risco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ε: incitar a criação de um efeito patêmico 

 

Enunciado 4 – péssimas  
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: constatação 

θ: as crianças em risco chegam péssimas 

∑: mãe que cuida de crianças em risco 

Ψ: mostrar a situação trágica das crianças 

em risco 

 
 
 
 
 
 
 
 

ε: criação de um efeito patêmico de sofrimento 
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Enunciado 5 – em que sentido? 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: dúvida sobre como chegam as crianças 

em risco 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: informar-se/o telespectador sobre em que 

estado chega  uma criança em risco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε: incitar a criação de um efeito patêmico 

 
Enunciado 6 – de saúde...assim...chegam maus tratada né? é:: 
alimentação...desnutrição...é:: escabiose...toda situação assim... de tratamento 
mesmo 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: descrição 

θ: as crianças em risco chegam mal-tratadas 

∑: mãe que cuida de crianças em risco 

Ψ: mostrar a situação trágica das crianças 

em risco 

 
 
 
 
 
 
 
 

ε: criação de um efeito patêmico de sofrimento 
 

Enunciado 7 – de ZERO a doze anos 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: demanda de confirmação 

θ: confirmar se a idade das crianças pode ser 

de zero a doze anos 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: confirmar a faixa de idade das crianças 

em risco recebidas pela mãe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ε: ao enfatizar “zero”, a apresentadora incita a 
criação de um efeito patêmico de sofrimento e 
realça a tragicidade da situação, pois enfatiza 
que há bebês abandonados 
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Enunciado 8 – a doze anos 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: as crianças em risco têm de zero a doze 

anos 

∑: mãe que cuida de crianças em risco 

Ψ: informar à apresentador a idade das 

crianças em risco 

 
 
 
 
 
 
 
 

ε: ∅ 

 

Enunciado 9 – já chegou {algum bebê de meses? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: dúvida sobre se a mãe já recebeu um bebê 

de meses 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: informar-se sobre a possibilidade da mãe 

já ter recebido um bebê de meses 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε: incitação de um efeito patêmico de 
compaixão por meio da tragicidade da situação 

 
 

Enunciado 10 – morador de rua 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: descrição 

θ: as crianças recebidas pela mãe são 

moradoras de rua  

∑: mãe que cuida de crianças em risco 

Ψ: informar que as crianças recebidas por 

ela são moradoras de rua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε: prolongamento efeito patêmico de 
sofrimento por meio da tragicidade da situação 
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Enunciado 11 – já, recém nascido...abandonado em hospital 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: a mãe já recebeu um bebê recém-nascido 

∑: mãe que cuida de crianças em risco 

Ψ: confirmar para a apresentadora uma 

situação trágica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ε: incitação de um efeito patêmico de 
sofrimento por meio da tragicidade da situação 

 

Enunciado 12 – É MESMO? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: demanda de confirmação 

θ: ∅ 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: demonstrar que acha a situação 

inacreditável 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ε: criação de um efeito patêmico de surpresa  

 

Enunciado 13 – a mãe foge e deixa o bebê lá  
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: constatação 

θ: há mães que abandonam seus filhos 

∑: mãe que cuida de crianças em risco 

Ψ: mostrar a situação trágica dos bebês 

abandonados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ε: incitação de um efeito patêmico de 
sofrimento por meio da tragicidade da situação 

 

Trecho 2 

14. Meninos- maNHÊ...eu amo voCÊ::: ((aplausos)) 

15. Regina- que coisa mais fofa não?  

(...) 

16. Regina- então as crianças que chegam lá são crianças...sofridas? 

17. Gisélia- sofrida...mal tratadas...e::: a...a...a partir do momento que chega lá a 

gente...dá carinho..amor 
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18. Regina- e elas recebem bem esse carinho? Porque criança quando passa por um 

sofrimento fica meio...arredia não é? 

19. Gisélia- é...no começo é difícil né? a...mas aí vai...o...o tempo vai passando...e...um 

do...um do:... um dois dia três quatro uma semana...de repente ele já tá junto com os 

Oto parece que já tem...bastante tempo que eles tão lá 

 
 

Enunciado 14 – maNHÊ...eu amo voCÊ::: 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: constatação 

θ: os filhos amam a mãe 

∑: filhos assistidos pela mãe social 

Ψ: demonstrar o afeto pela mãe 

 

 
 
 
 
 
 

ε: criação de um efeito patêmico de amor 

 

Enunciado 15 – que coisa mais fofa não? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: constatação 

θ: o afeto das crinaças pela mãe é uma coisa 

fofa 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: dar uma opinião positiva sobre o afeto 

das crianças 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε: criação de efeitos patêmicos de simpatia e 
alegria  

 
 

  Enunciado 16 – então as crianças que chegam lá são crianças...sofridas? 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: diretivo 

µ: demanda de confirmação 

θ: as crianças são sofridas 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: mostrar a tragicidade da situação das 

crianças 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ε: incitação da criação de uma efeito patêmico 
por meio da resposta à pergunta 
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Enunciado 17 – sofrida... mal tratadas...e::: a...a...a partir do momento que chega lá a 
gente...dá carinho...amor 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: descrição 

θ: as crianças chegam sofridas, mas as mães 

que as acolhem dão amor a elas 

∑: mãe social 

Ψ: mostrar o amor da mãe pelos filhos 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ε: criação de um efeito patêmico de compaixão 
e, em seguida, de simpatia 

 

Enunciado 18 – e elas recebem bem esse carinho? Porque criança quando passa por 
um sofrimento fica meio...arredia não é? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: dúvida sobre se as as crianças recebem 

bem o carinho da mãe 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: informar-se sobre a reação das crianças 

 

 
 
 
 
 
 
 

ε: ∅ 

 

 

Enunciado 19 – é... no começo é difícil né? a...mas aí vai...o...o tempo vai 
passando...e...um do...um do:... um dois dia três quatro uma semana...de repente ele 
já tá junto com os Oto parece que já tem...bastante tempo que eles tão lá 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: constatação 

θ: no início é difícil, mas as crianças que 

chegam se entrosam com o tempo 

∑: mãe social 

Ψ: mostrar como as crinaças se adaptam 

bem ao novo lar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε: criação de uma efeito patêmico de 
superação da desconfiaça pelo amor  
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Trecho 3 

20. Regina- ah:::...essa despedida {deve ser terrível 

21. Emília-                                 ela vai de casa em casa despedir da 

comunidade...olha...o coração dói viu? 

22. Regina- é mesmo? 

23. Emília- dói 

 

Enunciado 20 – ah:::...essa despedida {deve ser terrível 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: hipótese 

θ: a despedida da criança é terrível 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: pedir uma confirmação da hipótese 

formulada 

 

 
 
 
 
 
 
 

ε: incitação da criação de uma efeito patêmico 
de sofrimento.  

 

Enunciado 21 – ela vai de casa em casa despedir da comunidade...olha...o coração dói, 
viu? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: descrição e constatação 

θ: a criança vai a todas as casas se despodir 

da comunidade 

∑: mãe social 

Ψ: mostrar como ocorre a despedida da 

criança e como a mãe se sente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε: criação do efeito patêmico de sofrimento 
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Enunciado 22 – é mesmo?  

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: demanda de confirmação 

θ: ∅ 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: demonstrar solidariedade à dor da mãe 

 

 
 
 
 
 
 
 

ε: fazer com que a mãe fale mais da dor que 
sente, prolongando a criação do efeito 
patêmico de sofrimento 

 
Enunciado 23 – dói  
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: dói se despedir do filho 

∑: mãe social 

Ψ: confirmar o sentimento de dor ao se 

despedir o filho 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ε: criação do efeito patêmico de sofrimento 

 

Trecho 4 

24. Regina- porque já...tá...a senhora já era...dada como...nas últimas 

25. Dina- nas últimas 

26. Regina- bom e... 

27. Dina- aí o médico falou pra eles que eu não tinha...mais... 

28. Regina- muito tempo de vida 

29. Dina- muito tempo de vida...que eu tava ali por uns dias 

30. Regina- ((surpresa)) 

31. Dina- e eles vieram muito apavorados gritando demais...chorando se jogando em cima 

de mim... 
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Enunciado 24 –porque já...tá...a senhora já era...dada como...nas últimas 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: constatação 

θ: a mãe já era dada como morta 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: mostrar a tragicidade da situação 

 

 
 
 
 
 
 

ε: criação do efeito patêmico de espanto, 
devido à alta tragicidade e tensão da situação 
descrita 

 

Enunciado 25 – nas últimas  
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: a mãe já era dada como morta 

∑: mãe social 

Ψ: mostrar a tragicidade da situação 

 

 
 
 
 
 

 
ε: manutenção do efeito patêmico de medo, 
devido à alta tragicidade e tensão da situação 
descrita 

 
Enunciado 26 – bom e... 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: ∅ 

µ: ∅ 

θ: ∅ 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: fazer com que a convidada dê 

prosseguimento ao que estava falando 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ε: ∅ 

 

Enunciado 27 – aí o médico falou pra eles que eu não tinha...mais... 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: constatação 

θ: a mãe já era dada como morta 

∑: mãe social 

Ψ: mostrar a tragicidade da situação 

 

 
 
 
 
 
 

ε: criação do efeito patêmico de medo, devido 
à alta tragicidade e tensão da situação descrita 
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Enunciado 28 –muito tempo de vida 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: constatação 

θ: a mãe já era dada como morta 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: mostrar-se solidária à situação descrita 

 

 
 
 
 
 
 

ε: criação do efeito patêmico de medo, devido 
à alta tragicidade e tensão da situação descrita  

 

Enunciado 29 – muito tempo de vida...que eu tava ali por uns dias 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: a mãe já era dada como morta 

∑: mãe social 

Ψ: mostrar a tragicidade da situação 

 

 
 
 
 
 
 

ε: manutenção do efeito patêmico de medo, 
devido à alta tragicidade e tensão da situação 
descrita 

 

Enunciado 30 – ((surpresa))  
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

∅  
ε: reforço do efeito patêmico de medo por 
meio da demonstração de susto 

 
 

Enunciado 31 – e eles vieram muito apavorados gritando demais...chorando se 
jogando em cima de mim... 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: descrição 

θ: os filhos estavam desesperados 

∑: mãe social 

Ψ: mostrar o desespero os filhos diante da 

morte da mãe 

 
 
 
 
 
 
 

ε: criação do efeito patêmico de desespero  
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4.4.2 Trechos selecionados de “Virei prostituta por falta de opção” 
 
 

Trecho 5 
  
32. Sabrina- cada uma tem sua hisTÓria...cada uma...tem um motivo de fazer 

isso...e...e::eu tenho...certeza...pelo menos...EU não gosto...foi a minha última opção 

MESMO 

33. Sabrina- então...como cada caso é um caso Regina...no meu caso...eu:::...na verdade 

eu sinto vergonha SIM de fazer isso 

34. Regina- por que vergonha Sabrina? 

35. Sabrina- eu sinto vergonha porque:: é...é uma coisa assim que você não te quem se 

orgulhar...igual...ela trabalha de diarista...é um orgulho dela falar que trabalha de 

diarista agora eu...eu não me orgulho de falar ah que eu faço progr/...programa...eu 

não me orgulho nisso então não é uma coisa que eu GOSto...entendeu? 

 

Enunciado 32 – cada uma tem sua hisTÓria...cada uma...tem um motivo de fazer 

isso...e...e::eu tenho...certeza...pelo menos...EU não gosto...foi a minha última opção 

MESMO 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: constatação 

θ: há um motivo para alguém se prostituir 

∑: prostituta 

Ψ: mostrar que a prostituição ocorre por 

falta de opção 

 

 
 
 
 
 
 
 

ε: justificativa apoiada na tópica da repulsa 
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Enunciado 33 – então...como cada caso é um caso Regina...no meu caso...eu:::...na 

verdade eu sinto vergonha SIM de fazer isso 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: constatação 

θ: quem se prostitui, se envergonha o que 

faz 

∑: prostituta 

Ψ: mostrar que sente vergonha por se 

prostituir 

 
 
 
 
 
 
 

 
ε: criação do efeito patêmico de vergonha 

 

Enunciado 34 – por que vergonha Sabrina? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: dúvida sobre a razão da vergonha 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: informar-se/ao telespectador das razões 

de se sentir vergonha pela prostituição 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ε: questionamento do fato de se sentir vergonha 
pela prostituição 

 

Enunciado 35 – eu sinto vergonha porque:: é...é uma coisa assim que você não te 

quem se orgulhar...igual...ela trabalha de diarista...é um orgulho dela falar que 

trabalha de diarista agora eu...eu não me orgulho de falar ah que eu faço 

progr/...programa...eu não me orgulho nisso então não é uma coisa que eu 

GOSto...entendeu? 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: constatação 

θ: ser prostituta é  motivo de vergonha 

∑: prostituta 

Ψ: mostrar o desgosto de ter que ser 

prostituta 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
ε: criação do efeito patêmico de vergonha 
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Trecho 6 
 

36. Regina- você parece uma meNIna Natasha 

37. Natasha- todo mundo fala mesmo 

38. Regina- todo mundo fala? 

39. Natasha- umhum 

40. Regina- eu não sei...cê...cê tá com a peruca? 

41. Natasha- ãhã 

42. Regina- sem a peruca e o óculos você ainda tem...assim...jeitinho de menina? 

43. Natasha- ai...((rindo)) fico mais nova ainda 

44. Regina- MAIS menina Natasha? 

(...) 

45. Regina- e você da a sua idade:: certa ou você mente? 

46. Natasha- às vezes eu falo que tenho menos 

47. Regina- JURA?...tem gente que prefere? 

48. Natasha- é...tem {uns que prefere 

49. Regina-                é mesmo Natasha? 

50. Regina- você sabe que é crime né? 

51. Natasha- ãhã 

(....) 

52. Natasha- só::... eu cheiro 

53. Regina- você cheira cocaína!? 

54. Natasha- cheiro 

55. Regina- cê tá brincando...cê tá acabando com a sua saúde entre outras coisas! 

56. Natasha- ah...mas é só quando eu trabalho à noite né? 

57. Regina- mas você trabalha à noite toda semana! 

58. Natasha- então! 

59. Regina- então você tá...acabando com a sua vida e com a sua saúde! 

60. Natasha- ah mas não acaba não...é...só gente mente fraca só...que vicia...quando eu 

fico na minha casa eu não uso nada! 
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Enunciado 36 – você parece uma meNIna Natasha 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: constatação 

θ: a prostituta parece uma menina 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: a apresentadora mostra espanto 

 

 
 
 
 
 
 

ε: criação de forte efeito patêmico de crítica 

 

Enunciado 37 – todo mundo fala mesmo 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: todo mundo fala que a prostituta parece 

uma menina 

∑: prostituta 

Ψ: a prostituta confirma que parece uma 

menina 

 
 
 
 
 
 
 
 

ε: ∅ 

 

Enunciado 38 – todo mundo fala? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: demanda de confirmação 

θ: confirmar se todo mundo fala que a 

prostituta parece uma menina 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: a apresentadora mostra espanto 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ε: criação do efeito patêmico de espanto 

 
Enunciado 39 – umhum 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: ∅ 

∑: prostituta 

Ψ: ∅ 

 

 
 
 
 
 

 

ε: ∅ 
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Enunciado 40 – eu não sei...cê...cê tá com a peruca? 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: diretivo [indireto] 

µ: demanda de confirmação 

θ: a apresentadora pergunta se a prostituta 

está de peruca 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: confirmar se a prostituta está de peruca 

 

 
 
 
 
 
 
 

ε: ∅ 

 
Enunciado 41 – ãhã  

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: ∅ 

∑: prosituta 

Ψ: ∅ 

 

 
 
 
 
 

 

ε:  ∅ 

 

Enunciado 42 – sem a peruca e o óculos você ainda tem...assim...jeitinho de menina? 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: a prostituta parece uma menina 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: mostrar que é absurdo uma pessoa tão 

nova se prostituir 

 

 
 
 
 
 
 
 

ε: criação de forte efeito patêmico de  
crítica 

 

Enunciado 43 – ai...((rindo)) fico mais nova ainda 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: constatação 

θ: a prostituta parece mais nova  

∑: prostituta 

Ψ: mostrar-se constrangida com o fato de 

parecer nova 

 

 
 
 
 
 
 
 

ε: criação do efeito patêmico de vergonha 
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Enunciado 44 – MAIS menina Natasha?  

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: a prostituta parece ainda mais menina 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: mostrar que é absurdo uma pessoa tão 

nova se prostituir 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ε: criação de forte efeito patêmico de crítica 

 

Enunciado 45 – e você da a sua idade:: certa ou você mente? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: dúvida sobre se a prostituta mente a idade  

∑: apresentadora do programa 

Ψ: ∅ 

 

 
 
 
 
 
 

ε: ∅ 

 

Enunciado 46 – às vezes eu falo que tenho menos 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: confissão 

θ: a prostituta mente a idade 

∑: prostituta 

Ψ: ∅ 

 

 
 
 
 
 
 

ε: ∅ 

 

Enunciado 47 – JURA?...tem gente que prefere? 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: dúvida sobre se tem gente que prefere 

prostitutas menores de idade 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: mostrar que há homens que preferem 

prostitutas menores de idade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε: criação do efeito patêmico de espanto 
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Enunciado 48 – é...tem {uns que prefere 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: há homens que preferem prostitutas 

menores de idade 

∑: prostituta 

Ψ: confirmar que existem homens que 

preferem prostitutas menores de idade 

 
 
 
 
 
 
 
 

ε: ∅ 

 

Enunciado 49 – é mesmo Natasha? 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: diretivo 

µ: demanda de confirmação  

θ: confirmar se existem realmente homens 

que preferem prostitutas menores de idade 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: demonstrar espanto pelo fato de 

existirem homens que preferem prostitutas 

menores de idade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε: criação do efeito patêmico de espanto 

 
 

Enunciado 50 – você sabe que é crime né? 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: constatação 

θ: é crime homens terem relações sexuais 

com menores de idade 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: alertar a prostituta de que é crime 

homens terem relações sexuais com 

menores de idade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ε: mostrar que é uma situação absurda homens 
terem relações sexuais com menores de idade 
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Enunciado 51 – ãhã  

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: ∅ 

∑: prostituta 

Ψ: mostrar-se consciente de que é errado 

que homens tenha relação sexual com 

menores de idade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε: ∅ 

 

Enunciado 52 – só::... eu cheiro 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: confissão 

θ: a prostituta cheira cocaína 

∑: prostituta 

Ψ: hesitação ao afirmar que cheira cocaína 

 

 
 
 
 
 
 

 

ε: ∅ 

 

Enunciado 53 – cê cheira cocaína!? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: dúvida sobre se a prostituta cheira cocaína 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: questionar a atitude da prostituta 

 

 
 
 
 
 
 
 

ε: criação de um forte efeito patêmico de 
espanto 

 

Enunciado 54 – cheiro 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: a prostituta cheira cocaína 

∑: prostituta 

Ψ: ∅ 

 

 
 
 
 
 
 

ε: ∅  
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Enunciado 55 – cê tá brincando...cê tá acabando com a sua saúde entre outras coisas! 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: constatação 

θ: a prostituta está acabando com a vida e 

com a saúde dela 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: justificar que cheirar cocaína é uma 

atitude reprovável 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ε: criação de um forte efeito patêmico de 
espanto  

 

Enunciado 56 – ah...mas é só quando eu trabalho à noite né? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: constatação 

θ: a prostituta só usa cocaína qdo trabalha à 

noite 

∑: prostituta 

Ψ: defender-se da acusação da 

apresentadora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε: ∅ 

 

Enunciado 57 – mas você trabalha à noite toda semana! 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: constatação 

θ: a prostituta trabalha à noite toda semana 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: questionamento da atitude da prostituta 

de cheirar cocaína com freqüência 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ε: criação do efeito patêmico de crítica 
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Enunciado 58 – então!  
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: a prostituta trabalha à noite toda semana 

∑: prostituta 

Ψ: refutar o questionamento da 

apresentadora, mostrando que não há 

problema em se usar cocaína 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε: ∅ 

 
 

Enunciado 59 – então você tá...acabando com a sua vida e com a sua saúde! 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: constatação 

θ: a prostituta está acabando com a vida e 

com a saúde dela 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: manutenção do questionamento, usando 

o argumento de que a prostituta está 

acabando com a vida e a saúde dela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε: forte efeito patêmico de crítica 

 

Enunciado 60 – Natasha- ah mas não acaba não...é...só gente mente fraca só...que 

vicia...quando eu fico na minha casa eu não uso nada! 

 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: constatação 

θ: a prostituta não usa cocaína em casa 

∑: prostituta 

Ψ: refutação do argumento da 

apresentadora, provando que não é viciada 

em cocaína 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε: ∅ 
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Trecho 7 

61. Regina- você JÁ tem medo do julgamento? 

62. Lorrane- tenho 

(...) 

63. Lorrane- então eu...sei lá eu acho que quando o pessoal saber assim...o pessoal vai  

criti/...criticar muito né? 

(...) 

64. Regina- por que que você tem medo?...dele te tirar as crianças? 

65. Lorrane- ISSO...deles tira as crian/...a criança né...no caso 

 

Enunciado 61 – você JÁ tem medo do julgamento? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: informar-se/ao telespecatador se a 

protituta tem medo do julgamento 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: a apresentadora mostra-se espantada pelo 

fato de a prostituta ter medo de um 

julgamento negativo antes mesmo de ser 

julgada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε: criação do efeito patêmico de espanto  

 

Enunciado 62 – tenho 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: ∅ 

∑: prostituta 

Ψ: a prostituta tem medo do julgamento das 

pessoas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ε: criação do efeito patêmico de medo 
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Enunciado 63 – então eu...sei lá eu acho que quando o pessoal saber assim...o pessoal 

vai criti/...criticar muito né? 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: o pessoal critica as prostitutas 

∑: prostituta 

Ψ: afirmar que as prostitutas são julgadas 

negativamente 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ε: criação do efeito patêmico de medo 

 

Enunciado 64 – por que que você tem medo?...dele te tirar as crianças? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: dúvida sobre a razão pela qual a prostituta 

tem medo 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: dedução da razão pela qual a prostituta 

tem medo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ε: ∅ 

 

Enunciado 65 – ISSO...deles tira as crian/...a criança né...no caso 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: a prostituta tem medo de perder os filhos 

∑: prostituta 

Ψ: demonstrar medo de perder os filhos 

 

 
 
 
 
 
 

ε: criação do efeito patêmico de medo 

 
Trecho 8 

66. Regina- mas pelo oLHAR dela...pelos comenTÁrios dela...você sente alguma 

crítica?...ou não? 

67. Kimberly- sinto 

68. Regina- sente? 

69. Kimberly- sinto 

70. Regina- e isso te incomoda ou não? 
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71. Kimberly- incomoda... 

(...) 

72. Kimberly- dessa vida da prostituição eu quero sair sim 

73. Regina- por que Kimberly? 

74. Kimberly- porque:::...ah...é uma vida perigosa... 

75. Regina- em que sentido? 

76. Kimberly- porque eu sô...trabalho na rua...então a gente corre muitos risco...de levar 

peDRAda...a gente é...humiLHAda 

77. Regina- já levou Kimberly? 

78. Kimberly- já 

79. Regina- já levou pedrada? 

80. Kimberly- já levei...já 

 

Enunciado 66 – mas pelo oLHAR dela...pelos comenTÁrios dela...você sente alguma 
crítica?...ou não? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: dúvida sobre se a prostituta sente alguma 

críticapor parte da irmã 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: hipotetizar que as prostitutas são 

criticadas e sofrem preconceito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε: incitação do efeito patêmico de vergonha 

 
Enunciado 67 – sinto 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo 

µ: constatação 

θ: a prostituta se sente criticada 

∑: prostituta 

Ψ: confirmar a hipótese da apresentadora 

 

 
 
 
 
 
 
ε: criação do efeito patêmico de vergonha 
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Enunciado 68 – sente?  

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: demanda de confirmação 

θ: dúvida sobre o incômodo a prostituta 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: necessidade de confirmar o estado 

emocional da prostituta 

 

 
 
 
 
 
 
 
ε: incitação do prolongamento do efeito 
patêmico de vergonha 

 
Enunciado 69 – sinto  
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: a prostituta sente-se criticada 

∑: prostituta 

Ψ: confirmação do efeito patêmico de 

vergonha 

 

 
 
 
 
 
 
 

ε: prolongamento do efeito patêmico de 
vergonha 

 

Enunciado 70 – e isso te incomoda ou não? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: dúvida sobre o incômodo a prostituta 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: necessidade de confirmar o estado 

emocional da prostituta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ε: incitação do efeito patêmico de incômodo 
 

Enunciado 71 – incomoda... 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: a prostituta sente-se incomodada 

∑: prostituta 

Ψ:  demonstração de um estado emocional  

 

 
 
 
 
 
 

ε: criação do efeito patêmico de incômodo 
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Enunciado 72 – dessa vida da prostituição eu quero sair sim  
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: confirmação 

θ: a prostituta deseja sair da vida de 

prostituição 

∑: prostituta 

Ψ: a prosituta não gosta da vida que leva 

 

 
 
 
 
 
 

 

ε: ∅ 

 

Enunciado 73 – por que Kimberly? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: dúvida sobre a razão pela qual a prostituta 

deseja sair da vida de prostiuição 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: informar-se sobre a razão pela qual a 

prostituta deseja sair da vida de prostiuição 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε: incitação da criação de um efeito 
patêmico 

 

Enunciado 74 – porque:::...ah...é uma vida perigosa... 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo  

µ: constatação 

θ: a vida de prostituição é perigosa 

∑: prostituta 

Ψ: a prosituta não gosta da vida que leva 

 

 
 
 
 
 
 
ε: criação do efeito patêmico de sofrimento 
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Enunciado 75 – em que sentido? 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: pergunta 

θ: dúvida sobre como a vida de prostituição 

é perigosa 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: informar-se/ao telespectador sobre como 

a vida de prostituição é perigosa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε: incitação da criação de um efeito patêmico  

 

Enunciado 76 – porque eu sô...trabalho na rua...então a gente corre muitos risco...de 

levar peDRAda...a gente é...humiLHAda 

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo 

µ: descrição 

θ: as prostitutas são humilhadas 

∑: prostituta 

Ψ: mostrar o quanto é difícil ser prostituta e 

como elas sofrem preconceito 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ε: criação do efeito patêmico de sofrimento 

 
 

Enunciado 77 – já levou Kimberly? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: diretivo 

µ: pergunta 

θ:  dúvida sobre se a prostituta já levou 

pedrada 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: mostrar compaixão pelo fato de a 

prostituta já ter levado pedrada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε: criação do efeito patêmico de espanto  
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Enunciado 78 – já  

Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: assertivo  

µ: confirmação 

θ: a prostituta já levou pedrada 

∑: prostituta 

Ψ: mostrar o quanto é difícil ser prostituta e 

como elas sofrem preconceito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ε: criação do efeito patêmico de sofrimento 

 

Enunciado 79 – já levou pedrada? 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 
π: diretivo 

µ: demanda de confirmação 

θ:  dúvida sobre se a prostituta já levou 

pedrada 

∑: apresentadora do programa 

Ψ: mostrar, por meio da repetição da 

pergunta, que a situação é absurda 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ε: incitação do prolongamento do efeito 
patêmico de espanto  

 

Enunciado 80 – já levei...já 
Ilocucional [força] Perlocucional [efeitos] 

π: assertivo  

µ: confirmação 

θ: a prostituta já levou pedrada 

∑: prostituta 

Ψ: mostrar o quanto é difícil ser prostituta e 

como elas sofrem preconceito 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ε: prolongamento do efeito patêmico de 
sofrimento 

 

Ao analisarmos a força ilocucionária em 80 enunciados, constatamos que 51 

deles (ou, seja, a maioria) pertence ao ponto assertivo, sendo 22 enunciados 

pertencentes ao modo constatação; 20, ao modo confirmação; 7, ao modo descrição; 2, 

ao modo confissão e 1 ao modo hipótese. Os demais enunciados (27) pertencem ao 

ponto diretivo e aos modos pergunta (18 enunciados) e demanda de confirmação (9 

enunciados). Acreditamos que estes resultados apontam para o padrão 
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pergunta/resposta, uma das variáveis de caracterização relacionada à convencionalidade 

do gênero talk-show. No tocante à perlocução, cada um dos oito trechos selecionados 

para análise apresentou efeitos patêmicos distintos, conforme pode ser visto na tabela 

abaixo: 

 

Trecho Efeito(s) patêmico(s) predominante(s) 
Trecho 1 Sofrimento 
Trecho 2 Amor 
Trecho 3 Sofrimento 
Trecho 4 Medo 
Trecho 5 Vergonha 
Trecho 6 Crítica/ espanto 
Trecho 7 Medo 
Trecho 8 Vergonha/ sofrimento 

Tabela 3: Efeitos patêmicos predominantes nos trechos analisados 

 

A tabela acima aponta para o sofrimento como efeito patêmico predominante, 

sendo projetado em 3 relatos. O medo e a vergonha vêm em segundo lugar, aparecendo 

em dois dos relatos analisados, um pertencente à emissão “Meu trabalho é ser mãe” e o 

outro pertencente à emissão “Virei prostituta por falta de opção”. O amor, a crítica e o 

espanto apresentam 1 ocorrência, sendo que o amor aparece num relato de “Meu 

trabalho é ser mãe”, a crítica e o espanto aparecem em “Virei prostituta por falta de 

opção. Convém salientar dois fatores relativos à análise qualitativa das ocorrências 

quantificadas: o primeiro é que todos os efeitos patêmicos projetados nos relatos são 

criados por meio da tragicidade das situações descritas os efeitos patêmicos projetados 

nas falas das convidadas ou na interação destas com a apresentadora (exceto no caso do 

relato que apresenta a projeção do efeito patêmico de amor). O segundo fator a ser 

salientado decorre do primeiro: os efeitos patêmicos, ora são incitados por meio de 

perguntas, ora são prolongados por meio de uma demanda de confirmação. Ambos os 

procedimentos são realizados pela apresentadora. 

É importante observar também que há uma regularidade de aparecimento do 

efeito patêmico na relação diretivo-assertivo (pergunta-resposta): ao longo de toda a 

interação entre apresentadora e convidadas, temos a criação de um efeito patêmico por 

meio do assertivo proferido pela convidada. Em seguida, temos um diretivo proferido 

pela apresentadora, no intuito de incitar a criação de um efeito patêmico. Há casos em 

que ocorre o contrário: quando a convidada não expressa um efeito patêmico por meio 

do assertivo, a apresentadora incita a criação de tal efeito por meio de um diretivo. Em 
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seguida, é comum (mas não ocorre em todos os casos) que a apresentadora incite o 

prolongamento do efeito patêmico criado ou de um outro efeito patêmico por meio do 

diretivo. A convidada, então, prolonga o efeito patêmico sugerido pela pergunta feita 

por meio de um assertivo. No esquema abaixo, podemos visualizar a regularidade da 

projeção dos efeitos patêmicos no doscurso da apresentadora e das convidadas por meio 

da relação assertivo-diretivo: 

                                                                                   

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5: A criação de efeitos patêmicos por meio da relação assertivo-diretivo 

 

4.4.3 Análise dos dados relativos à prosódia 

 

 

Prosseguindo com os passos metodológicos delineados no início desta seção, 

tentaremos agora descrever e comprovar, por meio de dados prosódicos, os efeitos de 

patemização projetados em cada um dos relatos. As fotografias abaixo mostram a leitura 

prosódica dos dados. No eixo vertical, temos os valores de F0, que podem ser lidos nas 

curvas descontínuas em azul. A intensidade é medida pelos dados em azul que se 

encontram logo acima do eixo horizontal. No eixo horizontal, temos o tempo de fala em 

intervalos de 0,5 em 0,5 segundos. Compararemos os valores de F0 nas asserções em 

que não há o surgimento de efeitos patêmicos com as asserções e demais pontos de 

realização em que há a criação de efeitos patêmicos. Apresentaremos dados relativos à 

Etapa 1 

Criação de um 

efeito patêmico  

(π: assertivo) 

Etapa 2 

Incitação de um efeito 

patêmico  

(π: diretivo) 

Etapa 3 

Incitação de 

prolongamento de 

um  efeito patêmico  

(π: diretivo) 

Etapa 4 

Prolongamento de um 

efeito patêmico  

(π: diretivo) 
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duração e à intensidade apenas quando estes forem relevantes na análise acústica dos 

efeitos patêmicos. 

Trecho 1  

 

  Regina- e como que elas...CHEGAM? 
  Elma- péssimas 
 

 

 

Efeito(s) patêmico(s) predominante(s): sofrimento 

Análise dos dados acústicos: 

Asserção: 121 Hz 

“Péssimas” 74 Hz 

Intervalo de tempo entre [s] e [S]: 0.294 segundos  

Pausa entre “chegam” e “péssimas”: 0.797 segundos 

 

Como pode ser notado pela fotografia, foi analisado um trecho de fala de 3 segundos 

(ver eixo horizontal). O abaixamento de f0 em “péssimas” mostra que a lexicaliação do 

efeito patêmico na fala provoca uma mudança a nível perceptivo que pode ser 

comprovada pela medição em Hz. 

 

Trecho 2  
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   Meninos- maNHÊ...eu amo voCÊ::: 
   ((aplausos)) 
Regina- que coisa mais fofa não? 

 

 

Efeito(s) patêmico(s) predominante(s): amor/alegria 

Análise dos dados acústicos: 

Asserção: 149 Hz 

Duração do “você”: 2.391 a 4.992  

Simpatia 237 Hz 

 

Como pode ser notado pela fotografia, foi analisado um trecho de fala de 10 segundos 

(ver eixo horizontal). O aumento de f0 no último enunciado o efeito patêmico que pode 

ser inferido em tal fala provoca uma mudança a nível perceptivo que pode ser 

comprovada pela medição em Hz. 

 

Trecho 3  

Regina- ah:::...essa despedida {deve ser terrível 
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Emília-                                     ela vai de casa em casa despedir da comunidade...olha...o 

coração dói viu? 

Regina- é mesmo? 

Emília- dói 

 

 

 

 

Efeito(s) patêmico(s) predominante(s): sofrimento 

Análise dos dados acústicos: 

Asserções: 159 Hz 

“Terrível” 166 Hz 

“Dói” 278 Hz 

“Casa”356 Hz  

 

Como pode ser notado pela fotografia, foi analisado um trecho de fala de 8 segundos 

(ver eixo horizontal). Tal como no exemplo anterior, o aumento de f0 em palavras como 

“casa”, “terrível” e “dói” provoca uma mudança a nível perceptivo que pode ser 
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comprovada pela medição em Hz. Isso ocorre também nos demais exemplos aqui 

apresentados. 

 

Trecho 4  

Regina- ((surpresa)) 

Dina- e eles vieram muito apavorados gritando demais...chorando se jogando em cima 

de mim... 

 

 

Efeito(s) patêmico(s) predominante(s): desespero, espanto 

Análise dos dados acústicos:  

Asserções: 165 Hz 

Espanto: 306 Hz 

 

Trecho 5 

Sabrina- então...como cada caso é um caso Regina...no meu caso...eu:::...na verdade eu 

sinto vergonha SIM de fazer isso 

Regina- por que vergonha Sabrina? 

Sabrina- eu sinto vergonha porque:: é...é uma coisa assim que você não te quem se 

orgulhar...igual...ela trabalha de diarista...é um orgulho dela falar que trabalha de 
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diarista agora eu...eu não me orgulho de falar ah que eu faço progr/...programa...eu não 

me orgulho nisso então não é uma coisa que eu GOSto...entendeu? 

 

Efeito(s) patêmico(s) predominante(s): vergonha 

Análise dos dados acústicos: 

Asserções: 169 Hz 

“Sinto vergonha”: 272 Hz, 333Hz, 411 Hz 

 

Trecho 6 

Parte 1 

Regina- você cheira cocaína? 

Natasha- cheiro 

Regina- cê tá brincando...ce tá acabando com a sua saúde, entre outras coisas! 
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Efeito(s) patêmico(s) predominante(s): forte espanto 

Análise dos dados acústicos: 

Asserções: 149 Hz 

Espanto: 313 Hz, 209 Hz  

Parte 2 

Natasha- ah...mas é só quando eu trabalho à noite né? 

Regina- mas você trabalha à noite toda semana! 

Natasha- então! 

Regina- então você tá...acabando com a sua vida e com a sua saúde! 

Natasha- ah mas não acaba não...é...só gente mente fraca só...que vicia...quando eu fico 

na minha casa eu não uso Nada! 
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Efeito(s) patêmico(s) predominante(s): crítica 

Análise dos dados acústicos: 

Asserções: 149 Hz 

Crítica: 335 Hz 396 Hz 

 

Trecho 7  

Regina- você JÁ tem medo do julgamento? 

Lorrane- tenho 

(...) 

Lorrane- então eu...sei lá eu acho que quando o pessoal saber assim...o pessoal vai 

criti/...criticar muito né? 
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Efeito(s) patêmico(s) predominante(s): surpresa 

Análise dos dados acústicos: 

Asserções: 156 Hz 

“Já”: 242 Hz 

“Critica”: 280 Hz 

Medo: 246 Hz 

  

Trecho 8 

Parte 1 

Regina- mas pelo oLHAR dela...pelos comenTÁrios dela...você sente alguma 

crítica?...ou não? 

Kimberly- sinto 

Regina- sente? 

Kimberly- sinto 

Regina- e isso te incomoda ou não? 

Kimberly- incomoda... 
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Efeito(s) patêmico(s) predominante(s): crítica sentida pela prostituta 

Análise dos dados acústicos: 

Asserções: 155 Hz 

“Sinto” 239 Hz 

“Incomoda” 294 Hz 

 

Parte 2 

Kimberly- dessa vida da prostituição eu quero sair sim 

Regina- por que Kimberly? 

Kimberly- porque:::...ah...é uma vida perigosa... 

Regina- em que sentido? 

Kimberly- porque eu sô...trabalho na rua...então a gente corre muitos risco...de levar 

peDRAda...a gente é...humiLHAda 

Regina- já levou Kimberly? 

Kimberly- já 

Regina- já levou pedrada? 

Kimberly- já levei...já 
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Efeito(s) patêmico(s) predominante(s):  

Análise dos dados acústicos: 

Asserções: 155 Hz 

“perigosa”: 254 Hz 

“corre muitos risco”: 298 Hz 

“pedrada”: 209 Hz 

“humilhada”: 213 Hz 

 

Ao compararmos as fotografias das curvas melódicas, é evidenciada a 

predominância da unidade prosódica de comentário, pois, do ponto de vista funcional, 

temos enunciados simples que apresentam, em sua maioria, apenas quebras prosódicas 

terminais e, do ponto de vista distribucional, as curvas melódicas se mostram, na maioria 

dos casos, livres. Estas são as características acústicas da unidade informacional de 

comentário no português brasileiro10. Temos então a predominância de uma unidade 

informacional: a que carrega a força ilocucional. No entanto, o que interessa-nos analisar 

é a dimensão perlocucional, já que é nela que encontramos a manifestação das emoções. 

                                                           

10 Para mais detalhes, consultar Raso et alii (2007) 
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 A tabela abaixo resume a relação entre as emoções projetadas nos relatos e as 

variáveis prosódicas predominantes em cada um deles: 

 

Trecho Efeito(s) patêmico(s) 

predominante(s) 

Dados acústicos 

Trecho 1 Sofrimento Abaixamento de F0, aumento 

da duração entre consoantes, 

pausa 

Trecho 2 Amor Aumento de F0, longa 

duração da vogal 

Trecho 3 Sofrimento Aumento significativo de F0 

Trecho 4 Desespero/ espanto Aumento significativo de F0 

(espanto) 

Trecho 5 Vergonha Aumento significativo de F0 

Trecho 6 Crítica/ espanto Aumento significativo de F0 

Trecho 7 Medo/ crítica  Aumento significativo de F0 

Trecho 8 Vergonha/ sofrimento Aumento significativo de F0 

Tabela 4: Relação entre os efeitos patêmicos e as variáveis prosódicas  

 

Tendo como parâmetro as três variáveis de análise prosódica, podemos perceber 

que há, na maioria dos casos em que o locutor expressa suas emoções, um aumento de 

F0. A intensidade, em geral, não se mostrou um critério relevante na diferenciação entre 

asserções e trechos em que há a manifestação de efeitos patêmicos. A hipótese formulada 

para tal resultado era a baixa qualidade da gravação sonora. Contudo, uma análise dos 

espectrogramas permitiu-nos ver uma coincidência entre os formantes e a direção da 

curva melódica. Isto significa que é possível analisar todas as variáveis propostas para 

análise, pois há uma coincidência entre a realização fonética e os dados acústicos lidos 

pelo programa. A duração também mostrou-se relevante em apenas um dos dados 

analisados. 

Ao contrário do que foi demonstrado pela pesquisa de Moneglia, encontramos, 

numa mesma unidade informacional –a unidade de comentário –diferentes manifestações 

das emoções. É importante observar que, na análise do aparato lógico dos componentes 

da força ilocucional, temos diferentes pontos e modos veiculados pela unidade 

informacional de comentário. O fato de uma mesma unidade veicular diferentes emoções 
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e possuir diferentes pontos e modos reforça a hipótese de que a análise das emoções não 

se encontra prioritariamente no plano perlocucional. A identificação de diferentes 

emoções nos trechos analisados é resultante de uma inferência do analista As variações 

significativas de f0 apontam para a emergência, no plano da entonação e modulação da 

voz, de emoções que podem ser percebidas pelo ouvinte. 

 

 

4.5 Considerações finais 

 

 

Tenteremos agora abordar os pontos de intereseção entre as teorias, tendo a 

questão das emoções como o foco principal. Conforme visto nas sessões dedicadas à 

TAF, as emoções são vistas como restritas a um ato específico, o expressivo. Esse 

representaria um estado psicológico do locutor ou uma atitude proposicional deste 

frente a um estado de coisas não havendo, assim, nenhuma ação consecutiva decorrente 

de tais atos, mas apenas uma atitude reflexiva do locutor diante dos objetos/fatos (Mari, 

2008b). Por essa inespecificidade dos expressivos, adotamos uma das maneiras de se 

fazer uma releitura de tais atos, abordando-os como um efeito subjetivo. Assim, o que 

antes era tratado como força de maneira um tanto quanto assistemática pela teoria, passa 

a figurar como efeito, perpassando todos os atos de fala.  

Adotando os conceitos operacionais de atitude propostos por Mari (2008b) como 

parâmetro de refinamento das análises feitas, é possível constatar que  houve uma 

manifestação lexical (ATT1) e acústica das emoções (ATT2). Por estar associada ao 

ponto de vista do falante, nem sempre a manifestação acústica apresentou uma 

manifestação lexical de uma emoção específica. Essa é mais uma razão pela qual 

consideramos as emoções como um efeito realizado e percebido, não apenas do ponto de 

vista de um contorno melódico relacionado à questão locucional: elas são, sobretudo, 

percebidas pelo ouvinte. A subida da curva melódica confirma essa percepção e a 

hipótese de se tratar as emoções do ponto de vista perlocucional. 

Por fim, tentaremos porpor uma tipologia das emoções, baseando-nos na tabela 

proposta por Moneglia. Podemos perceber, na análise de todos os relatos, que a emoção 

de tensão permeia todos eles como emoção de fundo. Achamos arriscado propor uma 

tipologização de emoções universais, uma vez que, no nosso ponto de vista, as emoções 

estão imbricadas a práticas sócio-dicursivas inseridas em uma cultura, sociedade e 
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momento histórico específicos. No entanto, é possível que façamos uma sepração entre 

emoções ligadas mais à ordem afetiva de emoções mais ligadas à ordem axiológica11. O 

amor, a alegria, o espanto, a surpresa e a compaixão parecem pertencer a uma dimensão 

mais afetiva e universal, enquanto a desaprovação, a crítica, o incômodo, a vergonha e o 

sofrimento parecem pertencer a uma dimensão decorrente de julgamentos sociais mais 

marcados. É muito importante perceber que as emoções universais ocorrem, em sua 

maioria, nos relatos expostos pelas mães, enquato as axiologicamente marcadas ocorrem, 

todas elas, nos relatos das prostitutas. Acreditamos que a primeira correspondência se 

deve a uma relação de consenso, aceitação social e até mesmo um mito de amor 

incondicional associado à figura da mãe e a segunda a uma relação de dissenso, repúdio 

e uma imagem impura e desvalorizada associada à figura da prostituta. Estas relações de 

consenso e dissenso serão analisadas com maior profundidade no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11 Esta separação é feita por Kerbrat-Orecchioni (1990) ao tratar dos subjetivemas. Ela os divide em 
avaliativos e afetivos, sendo que cada uma das categorias mencionadas possui algumas sub-categorias. 
Para mais, detalhes, consultar a obra da autora. 
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5.1 Introdução  

 

 

Neste capítulo, pretendemos analisar a dimensão lingüístico-discursiva das 

emoções em “Casos de família”. Primeiramente, analisaremos quais são as 

modalizações enunciativas predominantes nos relatos selecionados para análise. Em 

seguida, analisaremos os dispositivos de encenação discursiva do modo argumentativo 

analisando, mais especificamente, os três quadros que compõem a encenação 

argumentativa: a proposta, a proposição e a persuasão. Focalizaremos na análise da 

tomada de posição dos sujeitos, tanto para sustentarem a sua proposta, quanto para 

refutarem/concordarem com a proposta do outro. Por fim, analisaremos em que tópicas 

patêmicas se apóiam os discursos analisados e quais são os estereótipos relacionados à 

figura feminina decorrentes de tais discursos. 

 

 

5.2 Os modos de organização do discurso  

 

 

Os modos de organização do discurso estão relacionados a uma lógica de 

construção e a uma organização da encenação do mundo referencial. Eles são agrupados 

em quatro: narrativo, descritivo, argumentativo e enunciativo. O modo enunciativo 

comanda os demais, pois é uma categoria de discurso relacionada aos protagonistas da 

comunicação e, portanto, ao circuito interno quadro enunciativo proposto por 

Charaudeau. Ele “aponta a maneira pela qual o sujeito falante age na encenação do ato 

de comunicação”. (CHARAUDEAU, 2008, p. 81) Como tem por propósito analisar a 

relação do locutor com si mesmo, com o interlocutor e com o mundo, o enunciativo 

intervém diretamente nos outros modos, resultando na construção de um aparelho 

enunciativo. 

A modalização é uma das dimensões do modo enunciativo. Ela corresponde aos 

procedimentos lingüísticos do modo em questão, designando a atitude do locutor em 

relação ao seu interlocutor (EU→TU); a ele mesmo (EU→EU); a seu enunciado 

(EU→ELE) (CHARAUDEAU, 1992:572). Longe de ser uma categoria formal, a 

modalização é considerada como uma categoria conceitual, pois se encontra nos 

implícitos do discurso. Isto significa que, para avaliarmos a modalização, é necessário 
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que levemos em conta a situação de comunicação, bem como as diferentes intenções do 

locutor. Um outro aspecto importante concernente à modalização, é que ela é composta 

de atos enunciativos de base que correspondem a “uma posição particular –e portanto a 

um comportamento particular –do locutor no seu ato de locução12”. (CHARADEAU: 

1992:574) Estes atos de base são denominados atos locutivos.  

Os atos locutivos são de três tipos: o alocutivo (EU→TU), em que o locutor 

implica o interlocutor no seu ato de enunciação e impõe a este o conteúdo do enunciado. 

(Exemplo: “Eu ordeno a você que parta”)13;o elocutivo (EU→EU), em que o locutor 

situa seu enunciado em relação a ele mesmo no seu ato de enunciação. Ele revela sua 

própria posição quanto àquilo que é dito. (Exemplo: “Eu devo partir”.) e o delocutivo 

(EU→ELE), em que o locutor deixa o enunciado se impor, como se não fosse 

responsável por este. Locutor e interlocutor estão ausentes deste ato de enunciação. 

Cada um destes atos locutivos é necessariamente especificado por certas subcategorias: 

as modalidades enunciativas. 

Em nossa análise, pretendemos verificar em que contexto cada ato locutivo 

aparece, quais são os atos locutivos e modalidades enunciativas predominantes e como 

estas categorias contribuem para a criação dos efeitos de patemização. Outro modo de 

organização que nos parece pertinente analisar no corpus selecionado, é o 

argumentativo. Interessa-nos, mais especificamente, analisar como se dão as relações 

argumentativas, levando em consideração, tanto o fato de o talk-show estar inserido no 

âmbito do acontecimento provocado, quanto pelo fato de as falas das convidadas e da 

platéia serem espontâneas, o que tem por conseqüência a geração de um debate 

polêmico, incitado pelas perguntas da apresentadora e, especialmente, pelas perguntas e 

considerações da platéia. Charaudeau (2008, p. 205) aponta algumas condições para que 

haja argumentação: 

 

1. uma proposta sobre o mundo que provoque um questionamento, em alguém, quanto à 

sua legitimidade (um questionamento quanto à legitimidade da proposta). 

2. um sujeito que se engaje em relação a esse questionamento (convicção) e 

desenvolva um raciocínio para tentar estabelecer uma verdade (quer seja própria ou 

                                                           

12 [...] qui correspondent à une position particulière –et donc à um comportement particulier –du  locuteur 
dans son acte de locution. 

13 Todos os exemplos fora extraídos de Charaudeau, 1992. 
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universal, quer se trate de uma simples aceitabilidade ou de uma legitimidade) quanto a essa 

proposta. 

3. um outro sujeito que, relacionado com a mesma proposta, questionamento e verdade, 

constitua-se no alvo da argumentação. Trata-se da pessoa a que se dirige o sujeito que 

argumenta, na esperança de conduzi-la a compartilhar da mesma verdade (persuasão), 

sabendo que ela pode aceitar (ficar a favor) ou refutar (ficar contra) a argumentação. 

 

Ao argumentar, o sujeito argumentante busca basicamente dois ideais: um ideal 

de persuasão, que consiste em compartilhar com o outro um universo de discurso e, em 

última instância, em fazer com que o outro compartilhe o mesmo universo de discurso; 

e um ideal de racionalidade que tende a explicar os fenômenos do universo. No entanto, 

este ideal de verdade passa por filtragens subjetivas: “uma, da experiência individual e 

social do indivíduo, que se inscreve necessariamente num quadro espacial e temporal 

determinado; e outra, de operações de pensamento que constroem um universo 

discursivo de explicação, o qual depende de esquematizações coletivas”. 

(CHARAUDEAU, 2008, p.206) 

Assim como os demais modos de organização do discurso, o argumentativo é 

composto por uma organização da lógica argumentativa e pelos dispositivos da 

encenação argumentativa. Esta última categoria interessa-nos mais de perto, pois 

objetivamos analisar as emoções do ponto de vista de sua encenação discursiva. 

Pretendemos, então, analisar os três quadros que compõem a encenação argumentativa: 

a proposta, a proposição e a persuasão. Complementarmente, analisaremos a tomada de 

posição dos sujeitos, tanto para sustentarem a sua proposta, quanto para 

refutarem/concordarem com a proposta do outro. A proposta é composta de uma 

premissa, uma conclusão e uma asserção de passagem. A proposição, em seu turno, diz 

respeito à tomada ou não de posição do sujeito em relação à sua proposta. Ele se coloca 

a favor da sua proposta quando ela está sendo ameaçada em sua verdade. Isto leva o 

sujeito a desenvolver um ato de persuasão a fim de justificar a sua proposta. Quando 

não toma posição, o sujeito costuma ponderar os prós e os contras da sua proposta de 

maneira parcial ou total (Charaudeau, 2008). Como as emissões escolhidas para análise 

enquadram-se numa argumentação polêmica, teremos sempre uma tomada de posição 

do sujeito. Por último, a persuasão se insere num quadro de questionamento em que é 

possível desenvolver-se a prova da proposta por meio da refutação, da justificativa ou 
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da ponderação. Abordaremos as três categorias explicitadas conforme o esquema abaixo 

(CHARAUDEAU, 2008, P.225): 

 

 

Esquema 4: Resumo do dispositivo argumentativo 

 

 

5.3 A doxa e os estereótipos  

 

 

Doxa significa opinião comum. Para Aristóteles, assim como o conceito de 

mímesis, o conceito de doxa era associado à questão da verossimilhança. Por esta razão, 

tal conceito possui o valor de probabilidade e não de verdade. Na concepção 

aristotélica, a doxa é construída a partir de uma tópica, ou seja, da mobilização de 

lugares-comuns utilizados pelo orador para que haja uma adesão do auditório às suas 

teses.  Assim, a doxa buscaria consolidar um ponto de vista, apoiando-se em crenças e 

opiniões coletivas. Segundo Amossy (2000), a partir da modernidade, o conceito de 

doxa passou a adquirir um sentido pejorativo, sendo comumente associado às idéias de 

clichê, idéia recebida e estereótipo. Dessa forma, a doxa passou a ser associada a uma 

dimensão ideológica e manipuladora.  

Amossy (2000) busca fazer uma interface entre a Retórica e a AD, buscando 

analisar como os elementos concernentes aos saberes partilhados são mobilizados a fim 

de se obter a persuasão do auditório. A doxa está relacionada, tanto aos discursos 
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sociais que a veiculam, quanto às formas discursivas em que ela emerge de maneira 

concreta, quais sejam: os topoï, as idéias recebidas e os estereótipos. Na verdade, 

julgamos mais coerente falar de elementos dóxicos presentes num determinado discurso 

social, ao invés de tentarmos reconstituir uma ideologia subjacente a um discurso. 

“Definir a doxa como o saber partilhado dos membros de uma comunidade em uma 

dada época é conceber as interações como tributárias das representações coletivas e das 

provas que sustentam o discurso deles.” (AMOSSY, 2000, p. 94) 

A noção de doxa é freqüentemente associada à noção de lugar-comum. Amossy 

(2000) salienta que o topos koinós de Aristóteles difere-se do lugar-comum moderno, 

pois, segundo a concepção aristotélica, há uma diferença entre os lugares comuns, que 

dizem respeito ao modelo lógico-discursivo da argumentação, e os lugares específicos, 

que constituem um conjunto de opiniões ratificadas pelos gêneros judiciário, 

deliberativo e epidídico. Já o topos pragmático, proposto por Ducrot e Anscombre 

retoma a noção de topos aristotélico e a integram à dimensão lingüística, promovendo 

um agenciamento de um conjunto de enunciados. Este agenciamento ocorre por meio da 

articulação entre dois enunciados, formando um elo argumentativo entre eles. Assim, a 

argumentação na língua é um lugar-comum que assegura o encadeamento 

argumentativo.  

É importante salientar que os autores supracitados diferenciam os topoï 

intrínsecos dos topoï extrínsecos. A tabela feita por Lessa (2007, p.4) ilustra bem esta 

diferença: 

 

TOPOÏ INTRÍNTRÍNSECOS TOPOÏ EXTRÍNSECOS 

Integram a significação de uma unidade 
lexical 
 
Ex: rico [+ possuidor] 
             [+ poder de compra] 
 
O topos intrínseco de “rico” orienta o 
enunciado que contém tal vocábulo, 
autoriza certos encadeamentos e não 
outros. 
 
“Ele é rico, pode se dar um Jaguar”. 
 

Não inscritos no sentido de um vocábulo 
 
Ex: “Pierre é rico, tem muitos amigos”. 
“Pierre é rico, ele é avarento”. 
 
[+ possuidor], [+ ser solicitado] ou 
[+ possuidor], [-doador] 
 
Tais formas tópicas não se encontram na 
significação de “rico”. Originam-se de um 
reservatório ideológico: provérbios, 
slogans, idéias recebidas: “ricos são 
sempre cercados de amigos”. Têm como 
finalidade a construção de ideologias.  

Tabela 5: Distinção entre topoï intrínsecos e extrínsecos 
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A dicotomização acima explicitada é contestada por Chabrol e Emediato (2002). 

Após fazerem um experimento com vários falantes de francês, os autores concluíram 

que um mesmo enunciado pode suscitar a construção de topoï diferentes ou até mesmo 

opostos: “a flexibilidade contínua e necessária do núcleo semântico lexical é ativado em 

função das dimensões sociais que lhe são associadas nas representações em memória”. 

(CHABROL; EMEDIATO, 2002, p.306) É defendida a idéia de uma quebra da 

dicotomização entre extrínseco e intrínseco (aferência e inferência, respectivamente), 

pois, segundo os autores, passamos da inferência à aferência por níveis progressivos. 

“No fundo, trata-se de saber aqui se fazemos uma referência à língua ou a uma 

referência estereotipada da nossa sociedade”. (2002: 309) 

Conforme vimos anteriormente, esta relação entre formas dóxicas (topoï, 

lugares-comuns e idéias recebidas) e estereótipo é defendida por Amossy (1997, 2000). 

O estereótipo é definido como uma representação ou imagem coletiva, simplificada e 

fixada dos seres e coisas. Ao aludir especificamente ao tratamento dado à noção de 

estereótipo pela Análise do Discurso, a autora afirma que o estereótipo, assim como as 

demais formas dóxicas, faz parte do conjunto de crenças e opiniões partilhadas que 

fundamentam a comunicação e autorizam a interação verbal (Amossy, 1997). A autora 

afirma, ainda, que seria impossível que o locutor se comunicasse ou agisse sobre seus 

interlocutores sem recorrer a estereótipos,  representações coletivas familiares e crenças 

partilhadas. “Tal é a abordagem da análise da argumentação no discurso, que se 

apresenta como um ramo da Análise do Discurso preocupada em retomar a experiência 

da retórica como arte eficaz da palavra” (AMOSSY, 2004, p. 216). 

Sarfati (2002), em seu turno, propõe que se trate a doxa do ponto de vista 

lingüístico. Traçando um histórico da noção de senso comum, o autor aborda, 

primeiramente, a noção retórica do termo. Assim sendo, para Aristóteles, a noção de 

doxa remete “a uma  racionalidade comum, a uma organização dos dados da percepção” 

(MENDES, 2008, p.3). A segunda noção do senso-comum que é abordada é a 

pragmática. Segundo Sarfati (2002), o senso-comum passa a ser fruto de “uma reflexão 

sobre a ‘opinião comum’” (MENDES, 2008, p.3) Em seguida, o teórico propõe uma 

articulação entre ciências sociais e pragmática, enfatizando que “aquilo que articula o 

horizonte da praxeologia e da pragmática tem a ver precisamente com o que é o ponto 

de convergência delas: o primado acordado ao exame da racionalidade axiológica 

investida nas diferentes formas de interação”.  
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A proposição central do autor é de que o senso-comum e a doxa necessitam de 

um domínio de pesquisas específico, uma vez que todos os domínios citados 

anteriormente apontam para uma mesma reflexão conceitual dos dois conceitos em 

questão, a despeito da variedade terminológica de cada domínio do saber, conforme 

esquematizado por Sarfati (2002, p.65) 

 

Filosofia Opinião, preconceito, ideologia 

Ciências sociais Mentalidades, crenças, valores 

Ciências da linguagem Lugares (comuns), doxa 

Tabela 6: Variedade terminológica dos termos senso-comum e doxa 

 

O citado autor refere-se, então, a uma virada tópica da pragmática, baseada 

numa reflexão sobre a dimensão axiológica dos topoï. O senso comum de uma 

formação social seria composto por uma ou mais doxaï, enquanto a doxa seria 

estruturada em dispositivos de opinião, ou seja, topoï ou lugares. Do ponto de vista 

metodológico, 

 

“consideraremos o plano do senso-comum como equivalente a um pano de 
fundo normativo, dado a priori, pelo fato de que toda formação social supõe 
uma estratificação dos modos de pensamento e de comportamento em função 
de normas prévias e geralmente partilhadas. É a partir dessa consideração que 
é preciso então formular a hipótese da estruturação do senso comum de uma 
formação social sob a forma de um ou vários dispositivos de doxa ou 
opiniões. Nesse segundo nível, convém enfim caracterizar e analisar uma 
doxa como um conjunto coerente, mas aberto de topoï (lugares-comuns e/ou 
específicos)”. (SARFATI, 2002, p.69)  

 

Dessa forma, os doxaï encontram-se numa relação de dependência mútua, a 

partir de determinações canônicas. Por esta razão, a economia da doxa deve ser pensada 

em suas relações com um ou vários dispositivos institucionais que lhe conferem 

consistência e legitimidade a partir de uma dada tradição dogmática. 
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5.4 Os modos de organização do discurso, os estereótipos, a doxa e a criação de 

efeitos de patemização em “Casos de família” 

 

 

A fim de realizarmos a análise das categorias propostas ao longo do capítulo, 

selecionamos trechos em que é respondida a pergunta “por que que começou?”, feita 

pela apresentadora em ambos os programas à maioria das convidadas. Julgamos 

pertinente selecionar tais trechos, pois podemos analisar as modalizações enunciativas, 

os dispositivos de encenação argumentativa, as tópicas patêmicas em que se apóiam os 

discursos e os estereótipos relacionados à figura da mãe e à figura da prostituta. 

Selecionamos, também, trechos dialogais em que a platéia faz perguntas e 

considerações às convidadas, pois julgamos se tratar de trechos em que há uma 

proposição de consenso ou dissenso em relação à proposta feita pelas convidadas, bem 

como a utilização de mecanismos de persuasão para sustentar a proposta feita, quando 

há uma proposição de dissenso dos membros da platéia em relação à proposta.  

No tocante aos efeitos patêmicos, procuraremos analisar quais são os efeitos que 

emergem em cada trecho selecionado para análise, procurando observar em que tópicas 

se apóiam e que estereótipos de mulher são explícita ou implictamente projetados. Tal 

como já salientamos no capítulo 2, não tencionamos analisar os efeitos patêmicos 

produzidos, mas sim, aqueles que, do ponto de vista de uma análise posterior, podem 

ser vistos como projetados pelo discurso. Temos a intenção de analisar como os 

protagonistas da comunicação veiculam os efeitos patêmicos em seu discurso e a quem 

tais efeitos são endereçados. Além disso, analisaremos os lugares de ancoragem lexical 

dos efeitos patêmicos.  

 

 

5.4.1 Trechos selecionados de “Meu trabalho é ser mãe” 

 

 

Trecho 1 

Elma- olha...eu era criança já cuidava de criança (E) então eu já...assim...sempre gostei 

muito de criança eu amo criança (E)...e eu cansei de ver abrigos assim...muito...precário 

né? (E) Eu falei não...quero montar uma lar pra crianças carente mesmo (E) que é pra 

dar uma casa uma referência um limite... (D) 
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Proposta 

SE amor por crianças                                              ENTÃO montar um abrigo 

                                  PORQUE abrigos precários 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Amor Sempre 

gostei 

muito de 

criança/eu 

amo 

criança 

Simpatia A mãe ama 

incondicionalmente 

 

Trecho 2 

Regina- então as crianças que chegam lá são crianças...sofridas? 

Gisélia- sofrida...mal tratadas (D)...e::: a...a...a partir do momento que chega lá a 

gente...dá carinho..amor (D) 

Regina- e elas recebem bem esse carinho? (D) Porque criança quando passa por um 

sofrimento fica meio...arredia não é? (D) 

Gisélia- é...no começo é difícil né? (D) a...mas aí vai...o...o tempo vai passando...e...um 

do...um do:... um dois dia três quatro uma semana...de repente ele já tá junto com os Oto 

(D) parece que já tem...bastante tempo que eles tão lá (D) 

 

Proposta 

SE crianças sofridas                                                ENTÃO carinho e amor 

                                  PORQUE mal tratadas 
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Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipo 

Delocutiva Sofrimento/ 

Amor 

Sofrida/ mal 

tratadas/  

meio arredia 

Carinho/amor 

Dor/ 

Superação 

O amor 

materno 

faz com 

que a 

criança 

supere o 

sofrimento. 

 

Trecho 3 

Regina- e como que é...assim...profissão...mãe? (D) 

Gisélia- profissão mãe? (D) eu acho que...precisa ter muito amor...porque...tem que 

dividir né? (D)...é...a mãe biológica com a...com a mãe(...) 

Regina- social (D) 

Gisélia- que num...que num...é...no fundo a gente...é...é...é uma mãe de todo mundo né? 

(E)  

 

Proposta 

SE profissão mãe                                                             ENTÃO amor pelos filhos 

                           PORQUE mãe biológica e mãe social 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Delocutiva Amor Muito amor  Alegria/ 

Simpatia 

A mãe ama 

a todos os 

filhos. 
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Trecho 4 

Mulher da platéia- Regina eu acho...é...essa parte muita...muito bonita (A) e também 

fico emocionada (E) porque eu criei TRÊS...três criança...até casar (E)...então é...isso 

daí...é uma bênção...entendeu? (A) mais tarde deus vai...dar em dobro pra quem faz 

isso...(A) porque se você tem uma...um...tem uma filha...e...e...pode assim dos ôtos que 

ce possa dá alguma coisa né? (E) e olhar e tratar e fazer tudo isso...é deus ajuda MUITO 

(A) 

 

Proposição 

TOMADA DE POSIÇÃO – a favor:  → JUSTIFICATIVA – total: criar crianças é uma 

bênção; Deus ajuda muito quem cria crianças 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ lexemas Tópicas Estereótipos 

Alocutiva Alegria Muito bonita/ fico 

emocionada/bênção/ 

Deus vai dar em 

dobro/ Deus ajuda 

muito 

Simpatia/ 

Alegria 

Recebemos 

aquilo que 

damos 

 

Trecho 5 

Daniela- deis dos dez anos eu cuidava dos meus irMÃOS (E)...e eu que ensinei eles a 

...a escrever o nominho pra ir pra escola...tal(E) ...então eu sempre gostei muito de 

criança... (E) e quando eu conheci meu marido (E) que eu sôbe que ele tinha sobrinhos 

que tava em orfanato(E)...eu não podia...ficar parada né? (E) 

 

Proposta 

SE sobrinhos em orfanato                                                     ENTÃO adotá-los 

                                  PORQUE não aceitação da situação 
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Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Amor Cuidava/ 

nominho/ 

sempre 

gostei 

muito de 

criança/ 

orfanato 

Simpatia A mãe 

cuida 

 

Trecho 6 

Emília- são...crianças que foram...abandonadas (D) e algumas...vieram de 

situações...difícil de abandono... (D) 

Regina- que o juiz manda? (D) 

Emília- que o juiz manda né? (D) então elas vem...elas...perderam realmente as famílias 

são órfãos... (D) 

Regina- umhum (D) 

Emília- de pai...de mãe... né? (D) ...então elas são...acolhidas pelo conselho tutelar (D) e 

são enviadas pra lá...então... (D) 

 

Proposta 

SE crianças abandonadas                                              ENTÃO envio para o abrigo 

                                            PORQUE crianças órfãs 
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Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Delocutiva Sofrimento Foram 

abandonadas/ 

Situações 

difícil de 

abandono/ 

Perderam 

realmente as 

famílias/ 

Órfãos de 

pai...de mãe 

Dor Crianças 

abandonadas 

são muito 

sofridas. 

 

Trecho 7 

Maria- é...e eu dava uma fruta pras criança...aquilo foi me incomoDANdo...foi me 

entristecendo(E) porque eu falei não adianta dá fruta que amanhã ele não tem(E)...aí eu 

pensei...eu vô abri uma creche... (E) 

 

Proposta 

SE crianças sem comida                                               ENTÃO abrir uma creche 

                               PORQUE incômodo e tristeza 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Sofrimento Incomodando/ 

entristecendo 

Esperança  A mãe 

supera as 

adversidades 

pelos filhos 
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Trecho 8 

Maria- aí eu fiquei muito tempo nessa casa (E) essa casa foi venDIda (E)...aí eu fui pu 

ba/... pu/... puma favela... (E) eu não conhecia o que era favela (E)...mas eu pedi pra 

Jesus...que tampasse os olhos dos meus filho...o ouvido... (D) 

 

Propostas 

SE casa vendida                                                                ENTÃO morar na favela 

                        PORQUE falta de condições financeiras 

 

SE morar na favela                                                  ENTÃO pedir proteção a Jesus 

                                  PORQUE violência na favela 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Sofrimento/ 

Superação  

Favela/ 

Jesus/ 

tampasse 

os olhos 

dos meus 

filhos 

Esperança/ 

Superação 

pela fé 

A mãe 

supera as 

adversidades 

pelos filhos 

 

Trecho 9 

Regina- porQUE que começou dona Dina? 

Dina- é porque eu tava desenganada dos médico e com meus filhos pequenos (E)...e...e 

eles foram buscar o médico (D)...e o médico não quis vim (D) porque ele já sabia do 

meu...da minha doença que tava no final (E)...eu tinha cânce no estômago (E)...aí eu 

(no) desespero de meus filhos...eu fiz uma promessa (E) 

Regina- porque já...tá...a senhora já era...dada como...nas últimas (A) 

Dina- nas últimas  

Regina- bom e... 

Dina- aí o médico falou pra eles (D) que eu não tinha...mais (E)... 

Regina- muito tempo de vida 

Dina- muito tempo de vida (D)...que eu tava ali por uns dias (E) 
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Regina- ((surpresa)) 

Dina- e eles vieram muito apavorados gritando demais...chorando se jogando em cima 

de mim (D)... 

 

Proposta 

SE desespero dos filhos                                                            ENTÃO promessa a Deus 

                                         PORQUE doença terminal 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Desespero Desenganada 

dos médico/ 

doença que 

tava no fina/ 

desespero 

dos meus 

filho/ nas 

últimas/ 

muito 

apavorados 

gritando 

demais/ 

chorando/ se 

jogando em 

cima de mim 

Angústia/ 

Dor 

 

 

Trecho 10 

Dina- eu falei não meu filho...eu tô desenganada do médico mai não de deus (E)...aí eu 

fiz uma promessa...que...se eu ficasse boa (E)...que eu criaria cin/...sete crianças 

abandonada (E)...mais que elas viessem a mim (E)...e não eu ir a elas (E)...que aí eu 

sabia que era mandada por deus (E)...eu tinha que educá-la...igual os meus filhos (E) 
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Proposta 

SE promessa                                                            ENTÃO criação de crianças  

                      PORQUE desenganada dos médicos                     abandonadas 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Esperança Mas não de 

Deus/ 

promessa/ 

criaria sete 

crianças 

abandonadas/ 

mandada por 

Deus 

Esperança/ 

Superação 

pela fé 

A mãe é 

abençoada 

por Deus 

 

Trecho 11 

Homem da platéia- olha...eu acho o trabalho de vocês...muito lindo (E)...eu queria...que 

aparecesse mais mães (E) ...com a qualidade que vocês tem...com o dom que vocês 

tem...de...educar crianças pequena (A)...e outros...que não têm nem vontade...de...fazer 

doação (D)...parabéns pra vocês (A)... (porque) vocês merecem 

 

Proposição 

TOMADA DE POSIÇÃO – a favor: o trabalho das mães é muito lindo → 

JUSTIFICATIVA – total: as mães têm qualidade e dom para educar crianças pequenas 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Alocutiva Alegria Muito 

lindo/qualidade/ 

dom/ parabéns 

Simpatia/ 

Alegria 

Criar filhos 

é uma coisa 

linda 
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Trecho 12 

Mulher da platéia- eu acho que elas são umas verdadeiras mães coragem (E)...enquanto 

que ninguém consegue mais ter UM...dois filho elas ainda tem os delas (D) e ainda 

cuidam dos otros (D)...tão de parabéns tá (E)? Que deus abençoe vocês (A) 

 

Proposição 

TOMADA DE POSIÇÃO – a favor: as mães são mães-coragem → JUSTIFICATIVA – 

total: têm os filhos delas e ainda cuidam de outros filhos 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Alegria Mães 

coragem/ 

ainda 

cuidam dos 

outros/ 

parabéns/ 

deus 

abençoe 

Simpatia Quem cria 

filhos é uma 

mãe-

coragem 

 

 

5.4.2 Trechos selecionados de “Virei prostituta por falta de opção” 

 

 

Trecho 13 

Sabrina- conhecia uma amiga... (E) uma vizinha...que já trabalhou de 

programa...né?...na...num determinado lugar...aí ela falou pra mim...só que na hora 

assim...eu falei NE maGIna eu não vô fazer isso né? (E) ...a educação que a minha mãe 

me deu nunca foi de fazer isso (E)...JAMAIS...não vô fazer isso...nunca (E)  nunca diga 

nunca porque eu falei nunca (E) e hoje...eu...eu já fiz...e to fazêno (E)...aí ela...em 

último caso assim...chegou a faltar comida (D) tive que mandar minha filha pra casa do 

pai dela (E)...porque não tinha comida (D)...aí eu comia só bestêra (E)...fiquei doente 

porque...falta de...de proteína essas coisa (E)...fiquei doente em casa (E)...mesmo assim 
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eu ia trabalhar...doente (E)...até eu pagar...meu aluguel (E)...conseguir comprar um gás 

(E)...pra poder pagar minha filha de volta... (E) 

 

Proposta 

SE falta de comida/ doença/ longe da filha                                       ENTÃO se prostituir 

                                                               PORQUE necessidade de trabalhar 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Sofrimento Jamais/ 

faltar 

comida/ 

doente 

Dor A mulher 

vira 

prostituta 

por falta de 

dinheiro 

 

Trecho 14 

Ellen- porque assim...pelo fato de eu querer ser travesti (E)...porque cê sabe travesti é 

um...uma vida assim...mais sofrida do que uma vida de um gay ou uma vida de uma 

lésbica (D) 

Regina- por que Ellen? (A) 

Ellen- pu casu que um GAY...ele já pode trabalhar numa firma...numa 

empresa..entendeu? (D) lésbica tamém...já... (D) 

Regina- o visuAL do travesti(...) (D) 

Ellen- isso...o visual do travesti já é um visual feminino...né? (D) 

Regina- que as pessoas já não aceitam (D) 

Ellen- já...já...já olha assim meio...meio torto (D) 

 

Proposta 

SE travesti                                                                     ENTÃO vida mais sofrida 

                   PORQUE o visual do travesti é feminino 
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Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Delocutiva Sofrimento Vida mais 

sofrida 

Dor O travesti é 

o que mais 

sofre 

preconceito 

 

Trecho 15 

Ellen- (...)eu chegando de madrugada (E)...enTRAnu...só...só acordava a noite só 

(E):...as pessoas comenta né? (A)...as pessoas falam (A) ah...seu filho faz o 

quê?...entendeu? (A) então pá não fica aquela...aquela coisa desagraDÁvel (D)...então 

eu optei...ela tá aluganu uma casa pra mim (E) ...pra mim tá morano lá e trabaLHANdo 

(E)...ajudando ela e o meu irmão que necessita (E)... 

 

Proposta 

SE situação desagradável com vizinhos                                            ENTÃO alugar outra             

ddddddddddddddddddddddddPORQUE é preciso trabalhar                   casa 

                                                              

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Sofrimento Desagradável/ 

Irmão que 

necessita 

Dor A pessoa se 

prostitui 

porque 

precisa 

 

Trecho 16 

Natasha- dependendo do rosto (D)...é porque se acaba muito NE (D)? 

Regina- dependendo do ROSto? (D) 

Natasha- é (D) 

Regina- mas eles olham pra rosto da gente Natasha? (A) 

Natasha- olha...bastante (D) 

Regina- Olham?...pro rosto da gente? (A) 
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Natasha- porque eles preferem as mais boniTInha né? (D)...as que tem o corpinho mais 

perFEIto (D) 

Regina- ãhã 

 

Proposta 

SE possibilidade de escolha                                             ENTÃO preferência pelas mais                      

dddddddddddddddddd      PORQUE têm corpo mais prefeito             bonitas 

                                              

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Delocutiva Provocação Olham? pro 

rosto da 

gente? 

Antipatia/ 

repulsa 

As 

prostitutas 

não são nem 

escolhidas 

pelos 

homens 

 

Trecho 17 

Natasha- só::... eu cheiro (E) 

Regina- você cheira cocaína? (A) 

Natasha- cheiro (E) 

Regina- cê tá brincando (A)...ce tá acabando co ma sua saúde entre outras coisas (A) 

Natasha- ah...mas é só quando eu trabalho à noite né? (E) 

Regina- mas você trabalha à noite toda semana (A) 

Natasha- então (D) 

Regina- então você tá...acabando com a sua vida e com a sua saúde (A) 

Natasha- ah mas não acaba não... (D)é...só gente mente fraca só...que vicia... (D)quando 

eu fico na minha casa eu não uso nada (E) 

 

Proposta 

SE trabalha à noite                                                                     ENTÃO cheira cocaína 

                                PORQUE necessidade de ficar acordada 
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Proposição 

TOMADA DE POSIÇÃO – contra: a prostituta não deve cheirar cocaína→ 

JUSTIFICATIVA – total: cheirar cocaína acaba com a vida e com a saúde da prostituta 

 

Persuasão 

REFUTAÇÃO: A prostituta não é viciada em cocaína, porque não usa a droga quando 
está em casa 
 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Alocutiva Espanto Cê ta 

brincando! 

? Cê ta 

acabndo 

com a sua 

saúde! 

Repulsa Quem usa 

drogas, 

acaba com a 

saúde 

 

Trecho 18 

Lorrane- da primeira vez eu fui com uma colega minha né? (E)...tinha acabado de sair 

do emprego (E)...cabê/...tava faltando faltando TUdo em casa (D) 

 

Proposta 

SE falta tudo em casa                                                     ENTÃO prostituição 

                                      PORQUE falta de emprego 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Sofrimento Sair do 

emprego/ 

faltando 

tudo em 

casa 

Dor A pessoa se 

prostitui 

porque não 

tem outra 

opção 

financeira 
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Trecho 19 

Lorrane- falei PUXA CEM reais...(E) no final ele:::tip/ ele foi até o hotel (D) pagou o 

hotel tudo (D)...aí quando eu voltei falei (E) NOssa...tô me danando...CEM REAIS? (E) 

aí...no caso a gente acaba se acomodando né? (A) 

 

Proposta 

SE dinheiro                                              ENTÃO acomodação 

                      PORQUE prostituição 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Surpresa Puxa/ cem 

reais?! 

Alegria O dinheiro é 

o centro da 

prostituição 

 

Trecho 20 

Kimberly- dessa vida da prostituição eu quero sair sim (E) 

Regina- por que Kimberly? (A) 

Kimberly- porque:::...ah...é uma vida perigosa (D)... 

Regina- em que sentido? (D) 

Kimberly- porque eu sô...trabalho na rua (E)...então a gente corre muitos risco...de levar 

peDRAda... (E) a gente é...humiLHAda (E) 

 

Proposta 

SE vida de prostituição                                                           ENTÃO corre muitos riscos 

                                    PORQUE leva pedrada, é humilhada 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Sofrimento Levar 

pedrada/ 

humilhada 

Dor A prostituta 

sofre 

preconceito 
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Trecho 21 

Kimberly- é...foi a última opção que EU tive (E)...por eu ter baixa escolariDAde...eu 

não consegui em/...emprego...(E) assim que eu possa...sustentar...ganhar...razoável pra 

sustentar os meus filhos...(E) casa de faMÍlia...a gente vai arrumadinha...as patroa 

olha...fala...inventa uma desculpa (E) mas a gente sabe qual é a realidade MESmo delas 

(E) 

Regina- qual é a realidade delas? (D) 

Kimberly- ciúmes do marido...tem medo do envolvimento com os filhos... (D) 

 

Proposta 

SE ciúmes da patroa                                                  ENTÃO não consegue emprego em             

  PORQUE medo de envolvimento com os filhos            casa de famíla 

                                                      

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Sofrimento Última 

opção/ baixa 

escolaridade/ 

não consegui 

emprego 

Dor A pessoa se 

prostitui 

porque não 

tem outra 

opção 

financeira. 

 

Trecho 22 

Homem na Platéia 3- antes de tudo eu apóio elas (E)...porque quem sabe do limite e da 

necessidade de cada uma são elas (D) 

Regina- umhum 

Homem na Platéia 3- tenho amigas que são garotas de programas e amigos também... 

(E) porque que elas não procuram uma casa? (D) que é melhor...tem mais 

segurança...mas estabilidade (D) 

Regina- do que na rua? 

Homem na Platéia  3- isso 

Regina- que...que problema você vê em trabalhar na rua? (A) 
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Homem na Platéia 3- ah...é mais fácil pra elas apanharem...sofrem preconceitos ainda 

maiores (D) porque dentro de casas não...tem câmera...tem vigia tudo mais  (D) 

 

Proposição 

TOMADA DE POSIÇÃO – a favor: as prostitutas deveriam procurar uma casa para 

trabalhar → JUSTIFICATIVA – total: na casa tem mais segurança e estabilidade do que 

na rua 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Delocutiva Preocupação Mais 

segurança/ 

mais 

estabilidade/ 

apanharem/ 

sofrem 

preconceitos 

Simpatia  A prostituta 

sofre 

preconceito 

na rua 

 

Trecho 23 

Sabrina- isso...uma casa noturna...você por exemplo...você faz um programa de oitenta 

cem reais (D) ...a meTAde do dinheiro é pra casa... (D) e na rua NÃO...na rua você 

trabalha... (D) você ganha cem reais esses cem reais é SEU ... (D) você não tem que 

pagar nada pra ninguém (D)  

 

Persuasão 

REFUTAÇÃO: o dinheiro que se ganha na rua é todo da prostituta, enquanto na casa 

noturna, metade do dinheiro do programa fica para a casa. 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Delocutiva ∅ ∅ ∅ ∅ 
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Trecho 24  

Ellen- é...a...é...eu concordo com tudo que ela falou (E)...a gente ganha muito mais na 

rua...entendeu? (E) vai cem reais...que a gente ganha na casa (E)...fica tudo pra 

gente...e...eu...eu acho melhor trabalhar na rua mesmo que eu já tenho que sustentar 

já...três famílias...né? (E)...e sustentar mais uma casa noturna não dá né? (E) 

 

Persuasão 

REFUTAÇÃO: Ganha-se muito mais na rua, pois o dinheiro fica todo para a prostituta 

JUSTIFICATIVA: A prostituta prefere ter o dinheiro todo porque precisa sustentar três 

famílias e não tem condições de sustentar também uma casa noturna. 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Sofrimento Sustentar 

três 

famílias 

Dor A pessoa se 

prostitui 

porque não 

tem outra 

opção 

financeira.. 

 

Trecho 25 

Mulher na Platéia- minha pergunta é mais uma curiosidade (E) porque quando se fala 

em homem mulher se pensa muito em amor...afinidade...e::um relacionamento 

gostoso... (D) aquele príncipe encantado...o que é que vocês tem que sentir ...ou a força 

que vocês tem que fazer...pra encarar uma dessa? (D) {...apareça o cliente que for..vá 

com a cara ou não...velho...moço...alto...magro (D) 

 

Proposição 

TOMADA DE POSIÇÃO – contra: homem e mulher devem se relacionar por amor → 

JUSTIFICATIVA – parcial: Deve ser difícil para a prostituta se relacionar com qualquer 

homem que aparece 
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Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Delocutiva Compaixão a força que 

vocês tem 

que fazer/ 

encarar 

uma dessa 

Angústia Homem e 

mulher 

devem se 

relacionar 

por amor 

 

Trecho 26 

Sabrina- bom Regina...com eu já falei (E) eu faço isso porque eu...realmente preCIso 

(E)...e...na hora que estou com um cara velho...fedido...seje lá como for (E)...eu não 

penso...NO HOMEM...e sim na minha filha...entendeu? (E) 

 

Persuasão 

JUSTIFICATIVA: a prostituta faz programa com homens velhos e fedidos porque 

realmente precisa, pois tem uma filha para sustentar. 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Sofrimento Cara velho, 

fedido/ não 

penso no 

homem e 

sim na 

minha filha 

Dor A mãe se 

preocupa 

com os 

filhos 

 

Trecho 27 

Mulher na Platéia 2- a minha pergunta pra você (A) você disse que ninguém sabe...e se 

um dia for descoberto? (A) 
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Proposição 

TOMADA DE POSIÇÃO – contra: ninguém saber da atividade da prostituta não é certo 

→ JUSTIFICATIVA – total: questionamento sobre as conseqüências que teria a 

descoberta da profissão da prostituta por alguém 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Alocutiva Provocação Ninguém 

sabe/ 

Descoberto 

Antipatia A prostituta 

mente sobre 

a vida que 

leva 

 

Trecho 28 

Sabrina- bom se um dia eu for descoberto..infelizmente eu vô ter que assumir né? 

(E)...não posso mentir...(E) mas até o último momento...eu...não quero que ninguém 

saiba (E) 

 

Persuasão 

JUSTIFICATIVA: A prostituta prefere que ninguém saiba o que ela faz porque tem 

vergonha da sua profissão. 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Vergonha Infelizmente/ 

até o último 

momento/ 

ninguém 

saiba 

Repulsa A 

prostituição 

deve ser 

escondida 
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Trecho 29 

Mulher na Platéia 3- eu sofri...pra criar dois filho (E)...e nunca precisei vender meu 

corpo pra ninguém (E) eu acho que isso aí...você tem que ver se mais tarde teu marido 

ficar sabendo (A)...teu...se/(...) 

Regina- ex-marido 

Mulher na Platéia 3- (...)teu ex-marido fica sabendo...se ele não vai te tomar a criança 

de vocÊ (A) e vai ficar...no mundo aí... (A) enquanto cê é novinha cê tem 

tudo...nu/...pá/...bola pá frente...(A) mas depois que você ficar veia...como vai ser sua 

vida?...e da sua filha? (A) 

 

Proposição 

TOMADA DE POSIÇÃO – contra: sofreu para criar dois filhos e não precisou vender o 

corpo → JUSTIFICATIVA – total: quando a prostituta ficar velha, não vai ter como 

sustentar a filha com esta profissão.               

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Alocutiva Indignação Nunca/ 

vender meu 

corpo pra 

ninguém 

Antipatia/ 

repulsa 

Vender o 

corpo é 

errado 

 

Trecho 30 

Sabrina- bom...a:::...a minha vida...é isso mesmo entendeu (E)?...não pretendo 

continuar...(E) quando eu arrumar um emprego eu vô saí entendeu (E)? É o que tod/...as 

menina não fala ah...você não vão conseguir sair...(E) saio sim por da mesma forma que 

eu entrei eu saio (E) porque...não é uma c/...não é um futuro pra ninguém Regina (A)...é 

um dinheiro que você ganha...você...você ganha bem se você trabalhar todos os dias... 

você ganha BEM (E) mas é um dinheiro que você pega...(E) você gasta e você...olha pra 

trás (E) você não vê no que você gastô...principalmente (E)(...) 

 

Persuasão 

REFUTAÇÃO: A prostituta assume a vida que leva. 
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JUSTIFICATIVA: A prostituta pretende sair quando arrumar um emprego, pois a 

prostituição não é um futuro pra ninguém. 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Delocutiva Crítica Não é um 

futuro pra 

ninguém/ 

você não vê 

no que você 

gastô 

Repulsa Dinheiro 

que vem 

fácil, vai 

fácil 

 

Trecho 31 

Mulher na Platéia 4- olha é uma pergunta...(A) se você QUER continuar 

(A)...e::assim...ce fala que tá ruim o emprego né? eu sô diarista há dezesseis ano 

(E)...fui casada com dezessete ano (E) meu marido me largo eu é...com uma filha...e eu 

criei essa filha soZInha... (E) trabalhando de diarista (E) e quando me faltou serviço de 

diarista (E) eu fui cata latinha...papelão (E) e eu continuei pagando aluguel (E) e pago 

aluguel até hoje com serviço de diarista...trabalhando três dias...por semana...(E) e eu 

ganho quinhentos reais (E) e dá pra mim pagar o aluguel e sobreviver RUIM mas dá (E) 

e eu não tenho que vender o meu corpo (E) 

 

Proposição 

TOMADA DE POSIÇÃO – contra: a falta de emprego não é  justificativa para escolher 

a prostituição como meio de sustento → JUSTIFICATIVA – total: a convidada 

consegue se sustentar com um emprego de diarista, mesmo que não ganhe muito. 
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Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Indignação Eu não 

tenho que 

vender o 

meu corpo 

Antipatia/ 

Repulsa 

A prostituta 

não tem 

dignidade 

para 

procurar um 

emprego. 

 

Trecho 32 

Sabrina- então...como cada caso é um caso Regina...(A) no meu caso...eu:::...na verdade 

eu sinto vergonha SIM de fazer isso (E) 

Regina- por que vergonha Sabrina? (A) 

Sabrina- eu sinto vergonha (E) porque:: é...é uma coisa assim que você não te quem se 

orgulhar (E)...igual...ela trabalha de diarista...(D) é um orgulho dela falar que trabalha 

de diarista (D) agora eu...eu não me orgulho de falar ah que eu faço 

progr/...programa...eu não me orgulho nisso então não é uma coisa que eu 

GOSto...entendeu?... 

 

Persuasão 

JUSTIFICATIVA: A prostituta sente vergonha do que faz e não se orgulha de falar que 

faz programa como a diarista se orgulha de falar que trabalha como diarista. 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Vergonha sinto 

vergonha/ 

você não te 

quem se 

orgulhar/  

Repulsa Ser 

prostituta é 

motivo de 

vergonha. 
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Trecho 33 

Sabrina- e  as pessoas às vezes ah...mas emprego tá difícil cata papelão...mas não é bem 

assim...depende da necessidade no meu CAso...quando eu enTREI eu tava sufocada...eu 

tinha aluGUEL...gás...aluguel atrasado...faltano as coisa na minha casa...com uma filha 

pequena...então até eu juntá latinha pra conseguir esse dinheiro...em um dia eu 

conseguia o dinheiro que eu tava precisando entendeu? 

 

Persuasão 

REFUTAÇÃO: Catar papelão e juntar latinha não é uma solução eficaz para conseguir 

dinheiro.  

JUSTIFICATIVA: A prostituta estava numa situação em que ganhar dinheiro era 

urgente. 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Sofrimento  Sufocada/ 

aluguel 

atrasado/ 

faltando as 

coisas/ filha 

pequena  

Dor A pessoa se 

prostitui por 

necessidade. 

 

Trecho 34 

Mulher na Platéia 5- (...)é...ela falou que ela pega o dinheiro(D) e não sabe o que que 

ela faz...(D) eu conheço uma senhora (E)...que ela viveu disso(D)...ela tinha 

apartamento(D)...ela tem restaurante... (D) 

Regina- é mesmo? (A) 

Mulher na Platéia 5- e tem dinheiro no banco(D) 

Regina- ela construiu um patrimônio? (D) 

Mulher na Platéia 5- é  

Regina- trabalhando como prostituta (D) 

Mulher na Platéia 5- é...e você ainda tá nova né? (A) você não tem nada...(A) e quando 

você ficar velha...o que que você vai fazer da vida? (A) 
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Proposição 

TOMADA DE POSIÇÃO – contra: quando estiver velha, a prostituta não terá como se 

sustentar → JUSTIFICATIVA – parcial: a prostituta não tem nada, mas pode construir 

um patrimônio pro meio da prostituição. 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Delocutiva Provocação Você não 

tem nada/ O 

que que 

você vai 

fazer da 

vida? 

Repulsa A 

prostituição 

é uma 

profissão de 

curta 

duração. 

 

Trecho 35 

Sabrina- Regina...(A) eu não pretendo continuar...(E) assim que eu arrumar um serviço 

(E) eu vou sair... (E) 

 

Persuasão 

JUSTIFICATIVA: A prostituta não pretende continuar, pois vai sair assim que arrumar 

um emprego 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva ∅  ∅ ∅ ∅ 

 

Trecho 36 

Homem na Platéia- Sabrina...hein Sabrina (A)...é::...você já sofreu pra criar sua filha 

(A) ...que exemplo você daria pra sua filha (A) quando ela tivesse maior e tivesse sua 

filha (D)? 
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Proposição 

TOMADA DE POSIÇÃO – contra: a prostituta deveria fazer uma auto-crítica sobra a 

sua conduta→ JUSTIFICATIVA – total: a prostituta não tem exemplo de conduta para 

dar para a filha 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Alocutiva Provocação Já sofreu Repulsa A prostituta 

não tem 

exemplos de 

conduta a 

dar. 

 

Trecho 37 

Sabrina- bom eu não vô te exemplo(E) ...pra falar sobre ISSO de programa (D) eu não 

vô te exemplo neNHUM...(E) tanto que::...eu até eu não quero nem comentar sobre esse 

assunto (E) se eu...quando eu tiver velha não vai ser uma história que eu vô conta da 

minha velhice pra minha filha (E) 

Regina- mas cê acha que dá pra apaGAR...as coisas que a gente faz na vida Sabrina? 

(A) 

Sabrina- não dá pra apagar...(D) mas...pelo menos da memória dela que tem quatro anos 

dá pra apagar...(D) pelo menos ela não tem nem idéia né? (D)...criANça...num tem 

noção (D) 

Regina- mas sempre tem alguém que CONta...que comenta (D) ...por que não falar a 

verdade? (D)  

Sabrina- ...ah...eu sinto vergonha Regina (E)...num é uma coisa que eu me orgulho (E) 

 

Persuasão 

JUSTIFICATIVA: A prostituta não vai ter exemplo nenhum de vida para dar para a 

filha e quer apagar a prostituição da memória desta, pois não é uma coisa da qual se 

orgulha. 
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Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Delocutiva Vergonha Sinto 

vergonha 

Não vô te 

exemplo 

nenhum/ 

Não quero 

nem 

comentar/ 

Apagar/ 

Sinto 

vergonha 

Repulsa A prostituta 

deve se 

envergonhar 

do que faz 

 

Trecho 38 

Homem na Platéia 2- Ellen....é:...você correu atrás pra conseguir a casa (A)...junto com 

sua mãe (A)...porque você não correu atrás pra cons/...pra conseguir emPREgo (A)...pra 

depois conseguir a casa...e não precisar se prostituir? (A) 

 

Proposição 

TOMADA DE POSIÇÃO – contra: a prostituta deveria correr atrás de um emprego  → 

JUSTIFICATIVA – total: da mesma maneira que a prostituta correu atrás para 

conseguir uma casa, poderia correr atrás  para conseguir um emprego 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Alocutiva Crítica/ 

Provocação 

Não 

precisar se 

prostituir 

Repulsa A prostituta 

escolhe a 

prostituição 

por preguiça 
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Trecho 39 

Ellen- porque assim...é...pelo fato de eu tá me prostituindo (E)...eu achei melhor...tá 

alugando a casa...por quê (E)? Porque eu aluganu a casa...dá pra sustentar eu...minha 

mãe...e o meu irmão que tá preso (E)...e pelo fato também da...dos vizinhos...entendeu? 

(D)...e o dinheiro que eu...que eu levava dando aula...e trabalhando no saLÃO...(E) tipo 

assim eu ganhava...(E) mas não é a mesma coisa de você fazer um programa (E)...você 

ganha bem mais (E) 

 

Persuasão 

JUSTIFICATIVA 1: Ao alugar uma casa para fazer programa, a prostituta tem mais 

privacidade. 

 

JUSTIFICATIVA 2: Ao optar pela prostituição, a prostituta pode sustentar a si própria, 

a mãe e o irmão, pois o programa rende muito mais dinheiro do que trabalhar num salão 

ou dando aula. 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva Compaixão Sustentar/ 

que tá preso 

Dor A 

prostituição 

ocorre por 

falta de 

dinheiro. 

 

Trecho 40 

Mulher na Platéia 6- você falou assim...(A) que há cinco meses que você tá se 

prostituindo certo?(A) ...e...é...pra construir a sua casa(A) ...quando você terminar de 

montar a sua CAsa...tudo bonitinho (A) que tiver com tudo pronto(D)...ele pega e não 

quiser mais você...(A) e se casa com outra e ir morar na sua casa? (A) 

 

Proposição 
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TOMADA DE POSIÇÃO – contra: a prostituta não deveria confiar no namorado  → 

JUSTIFICATIVA – total: ele se relaciona com ela por interesse (vai se casar com outra 

e ir morar na casa que a prostituta construiu). 

 

 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Alocutiva Crítica Não quiser 

mais você/ 

Se casa 

com outra/ 

Ir morar na 

sua casa 

Repulsa Nenhum 

homem ama 

uma 

prostituta. 

 

Trecho 41 

Natasha- ãhã...mas fica diferente porque o terreno tá no meu nome (E) as coisa eu 

comprei tudo no meu nome (E) ele vai pra rua (D) e aí...pronto e acabô (D) 

 

REFUTAÇÃO: O namorado não poderia tirar vantagem, pois os bens estão em nome 

dela. 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Elocutiva/ 

Delocutiva 

∅ ∅ ∅ ∅ 

 

Trecho 42 

Regina- então ela não te contava..de medo da crítica? (D) 

Kimberly- de...é...de medo tamBÉM (D)...porque ela me via de um jeito...(E) eu 

MÃE..sabe...meu...(E) de um jeito assim...ela me via como MÃE...  como uma dona de 



 160 

casa...(D) e geralmente...a maioria...que...quem critica...a::...prostituta...são...a maioria 

são mulheres (D) 

Regina- as mulheres são...quem mais critica? (D) 

Kimberly- sim{...principalmente as casada (D) 

Regina-             porque Kimber/ 

Regina- por que que cê acha que isso acontece? (A) 

Kimberly- porque a maioria que critica são as casada (D) porque...quem 

procura...a...dama da noite... tem...que (D) eu não gosto muito da palavra...prostituta (D) 

Regina- Usa dama da noite...(A) quem mais procura a dama da noite é quem? (D) 

Kimberly- é o homem casado (D)  

 

Proposta 

SE mãe/ mulher casada                                                            ENTÃO crítica à prostituta 

                       PORQUE o homem casado é quem procura a prostituta 

 

 

Modalização Efeito 

patêmico 

projetado 

Sintagmas/ 

lexemas 

Tópicas Estereótipos 

Delocutiva Crítica A maioria que 

critica são as 

casada/ 

Principalmente 

as casada  

Antipatia O homem 

casado é 

quem 

procura a 

prostituta. 

 

Após a realização de esquemas relativos, tanto aos dispositivos gerais de 

encenação argumentativa (proposta, proposição e persuasão), quanto aos procedimentos 

lingüísticos do modo enunciativo (modalizações), tentaremos quantificar os elementos 

que compõem as tabelas de análise, bem como buscar correlações e regularidades entre 

os dados levantados. Foram analisados 42 trechos: 12 referentes à emissão “Meu 

trabalho é ser mãe” (doravante, MTSM) e 29 referentes à emissão “Virei prostituta por 

falta de opção (doravante, VPFO). A disparidade entre a quantidade de trechos 

analisados em cada emissão se deve ao fato de haver mais intervenções da platéia e 

réplicas das convidadas na segunda emissão. 
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O primeiro dado analisado foram as modalizações lingüísticas. Em ambas as 

emissões, temos uma predominância da modalização elocutiva: 7 ocorrências em 

MTSM e 13 ocorrências em VPFO. Acreditamos que a predominância da elocução se 

deve ao fato do programa “Casos de família” privilegiar, de modo geral, relatos pessoais 

vividos pelos convidados. No tocante às demais modalizações, temos a modalização 

delocutiva figurando com o segundo maior número de ocorrências: 3, em MTSM e 9 em 

VPFO. A modalização alocutiva figurou com o menor número de ocorrências: 2 em 

MTSM e 6 em VPFO. É fundamental salientar que este resultado é fruto do recorte que 

fizemos para a análise: como privilegiamos as falas das convidadas, é natural que a 

elocução e a delocução apareçam como modalizações predominantes. O fato de termos 

descartado a maioria das falas da apresentadora e de as intervenções da platéia seguirem 

a uma convenção estabelecida pelo programa, ocorrendo em número limitado e apenas 

ao final de cada bloco, fez com que o padrão pergunta-resposta, evidenciado como 

padrão do gênero talk-show no capítulo anterior, não ficasse evidente no recorte que 

escolhemos para o presente capítulo. No entanto, acreditamos que o recorte feito levou-

nos a cumprir o nosso objetivo principal de análise, que é a emergência dos efeitos de 

patemização. 

No que concerne aos efeitos patêmicos projetados em MTSM, temos seguintes 

resultados:  

Efeitos patêmicos projetados Número de ocorrências 

Amor 5 

Sofrimento 4 

Alegria 3 

Superação 2 

Esperança 1 

Desespero 1 

Tabela 7: Número de ocorrências dos efeitos patêmicos em MTSM 

 

Em MTSM, o amor é o efeito patêmico predominante, figurando em 5 

ocorrências, sendo que em uma delas, ele é associado à superação. O sofrimento 

apresenta o segundo maior número de ocorrências: 4, sendo uma delas associada ao 

desespero e, em seguida à superação; e outra ocorrência associada à esperança. Estas 

associações e vinculações do sofrimento à superação e à esperança apontam, no 

contexto enunciativo em que aparecem, para uma superação das adversidades pela fé e 
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pela esperança. Por fim, a alegria apresenta 3 ocorrências, todas elas manifestadas em 

falas dos membros da platéia estando, então, no âmbito da proposição e apontando para 

um ponto de vista favorável da platéia em relação às mães. 

 

No que concerne aos efeitos patêmicos projetados em VPFO, temos seguintes 

resultados:  

Efeitos patêmicos projetados Número de ocorrências 

Sofrimento 11 

Provocação 5 

Crítica 4 

Vergonha 3 

Indignação 2 

Espanto 1 

Surpresa 1 

Compaixão 1 

Preocupação 1 

Tabela 8: Número de ocorrências dos efeitos patêmicos projetados em VPFO 

 

Em VPFO, o sofrimento aparece como o efeito patêmico predominante. Ele 

emerge, tanto no campo da proposta, quanto no campo da persuasão, como meio de 

justificativa da escolha pela prostituição: esta ocorre devido a uma necessidade 

financeira extrema e à necessidade de sustentar a família e os filhos. A crítica, a 

provocação e a indignação emergem no campo da proposição, demonstrando um ponto 

de vista contrário da platéia em relação à escolha da prostituição como meio de 

sustento. A compaixão e a preocupação também emergem no âmbito da proposição, nas 

duas ocorrências em que a platéia se mostra a parcialmente contra e favor das 

prostitutas, respectivamente. Já a vergonha emerge no campo da persuasão e emerge 

como argumento para a busca de um meio de sustento diferente da prostituição. No 

entanto, as prostitutas, na maioria dos casos, refutam as críticas, provocações e reações 

de indignação da platéia, argumentando que a prostituição é o meio mais eficaz para 

conseguirem o dinheiro de que necessitam para sobreviver e sustentar a família e os 

filhos.  
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Quanto às tópicas em que se apóiam os efeitos patêmicos, temos os seguintes 

resultados concernentes à emissão MTSM: 

 

Tópicas Número de ocorrências 

Simpatia 6 

Alegria 3 

Dor 3 

Esperança 3 

Superação 3 

Angústia 1 

Tabela 9: Número de ocorrências das tópicas em MTSM 

 

A simpatia é a tópica predominante, apresentando 6 ocorrências, sendo 

associada aos efeitos patêmicos de amor e  alegria, tanto no âmbito das propostas, 

quanto no âmbito das proposições em que a profissão “mãe” é exaltada. A dor apresenta 

3 ocorrências e está sempre associada ao efeito patêmico de sofrimento. Emerge nos 

trechos em que é ralatado o sofrimento vivido por crianças abandonadas ou situações de 

adversidade vividas pelas mães sociais. O mesmo pode ser dito a respeito da angustia, 

que apresenta 1 ocorrência. Por fim, a esperança (3 ocorrências) e a superação (3 

ocorrências) figuram, tanto como efeitos patêmicos, quanto como tópicas,  emergindo 

nos relatos de resolução dos conflitos vividos, tanto pelas mães sociais, quanto pelas 

crianças abandonadas quando são acolhidas por estas mães. 

Quanto às tópicas em que se apóiam os efeitos patêmicos, temos os seguintes 

resultados concernentes à emissão VPFO: 

Tópicas Número de ocorrências 

Repulsa 12 

Dor 10 

Antipatia 5 

Angústia 1 

Simpatia 1 

Alegria 1 

Tabela 10: Número de ocorrências das tópicas em VPFO 
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A repulsa é a tópica predominante, apresentando 12 ocorrências, co-ocorrendo 

com a antipatia em 3 destas ocorrências. A antipatia apresenta mais 2 ocorrências, 

totalizando 5. Ambas as tópicas aparecem associadas aos efeitos patêmicos de crítica, 

provocação e indignação. Sendo assim, emergem no âmbito da proposição, nos relatos 

em que a platéia demonstra um ponto de vista contrário às prostitutas. Em apenas dois 

trechos, estas tópicas não emergem nos relatos da platéia: no trecho 16, em que a 

apresentadora faz uma provocação a uma das prostitutas e no trecho 42, em que uma das 

prostitutas constata que as críticas feitas às prostitutas são feitas pelas mulheres casadas.  

A angústia e a simpatia emergem nos dois relatos da platéia em que há um 

posicionamento favorável e parcialmente contrário às prostitutas, estando associados 

aos efeitos de compaixão e simpatia, respectivamente. Por último, a ocorrência da 

alegria ocorre associada ao efeito patêmico de surpresa, num relato (trecho 19) em que 

uma das prostitutas se surpreende com a quantidade de dinheiro que ganhou fazendo um 

programa.  

As tabelas abaixo resumem as associações feitas entre os efeitos patêmicos e as 

tópicas emergentes em cada uma das emissões: 

 

Efeito patêmico Tópica Número de ocorrências 

Amor Simpatia 4 

 Superação 1 

 Alegria 1 

Sofrimento Dor 2 

 Angústia 2 

 Esperança/superação 2 

Alegria Simpatia 2 

 Alegria 1 

Desespero Angústia 1 

 Dor 1 

Tabela 11: Resumo dos efeitos patêmicos e tópicas de MTSM 
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Efeito patêmico Tópica Número de ocorrências 

Sofrimento Dor 10 

Crítica Repulsa 4 

 Antipatia 1 

Provocação Repulsa 4 

 Antipatia 2 

Indignação Repulsa 2 

 Antipatia 2 

Vergonha Repulsa 3 

Espanto Repulsa 1 

Compaixão Angústia 1 

Preocupação Simpatia 1 

Surpresa Alegria 1 

Tabela 12: Resumo dos efeitos patêmicos e tópicas de VPFO 

 

A partir da quantificação e análise qualitativa dos dados, é possível 

confirmarmos a hipótese de que a imagem da mãe está associada a uma orientação 

axiológica positiva e a valores e normas de conduta que devem ser seguidas pela 

mulher. A imagem da prostituta, por sua vez, está vinculada a uma orientação 

axiológica negativa e a valores e normas de conduta que não devem ser seguidos pela 

mulher. 

  Por fim, propomos um esquema geral das etapas de ocorrência dos efeitos 

patêmicos e das tópicas presentes nos relatos, de maneira geral, em cada uma das 

emissões: 

 

 

 

 

 

Esquema 6: Esquema geral de ocorrência dos efeitos patêmicos em MTSM 

 

 

 

 

Etapa 1 

Sofrimento, Desespero 

Dor, Angústia 

Etapa 2 

Esperança, superação 

do sofrimento pela fé 

Etapa 3 

Amor, Alegria, Simpatia por 

parte da platéia 
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Esquema 7: Esquema geral de ocorrência dos efeitos patêmicos em VPFO 

 

 

5.5 Considerações finais 

 

 

Por meio da análise da dialética da argumentação, foi possível perceber uma 

relação de consenso entre a platéia e as mães e uma relação de dissenso entre a platéia e 

as prostitutas. No caso das relações de dissenso, foi necessário que as prostitutas 

lançassem mão do mecanismo de persuasão, tanto para justificar as propostas feitas por 

elas, quanto para refutar as proposições da platéia, geralmente contrárias às propostas 

feitas pelas prostitutas. Ambas as relações fundamentam-se em determinados valores 

partilhados, situados, principalmente, no domínio de avaliação ético:  

 

“o domínio do ético define em termos de bem e de mal o que devem ser os 
comportamentos humanos diante de uma moral externa (as regras de 
comportamento são impostas aos indivíduos pelas leis do consenso social) ou 
interna (o indivíduo dá a si mesmo suas próprias regras de comportamento)”. 
(CHARAUDEAU, 2008, p.232) 

 

Nota-se que o domínio ético veicula valores estreitamente relacionados ao dever 

e à obrigação: o indivíduo deve agir de uma determinada maneira para se conformar às 

normas sociais. Estes valores veiculados pelo domínio ético, por sua vez, apóiam-se em 

determinadas tópicas. É importante ressaltar que os valores não constituem verdades 

indiscutíveis. Pertencem, assim, ao campo do verossímel e estão englobados “no grupo 

indiferenciado das opiniões. (PERELMAN, 2005, p. 84) Somados às tópicas, os valores 

projetam, então, estereótipos relativos, tanto à figura da mãe, quanto à figura da 

prostituta.  

Nas emissões, a mãe é projetada como sendo possuidora de um amor 

incondicional e capaz de superar qualquer adversidade em prol dos filhos. Por outro 

lado, a prostituta é projetada como alguém que só pensa em dinheiro e que está fadada a 

Etapa 1 

Sofrimento, Dor, 

Necessidade financeira 

Etapa 2 

Indignação, críticas e 

provocações da platéia  

Etapa 3 

Vergonha por se prostituir. 

Justificativas: Sofrimento, 

Dor, Necessidade 

financeira 
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um futuro de fracasso e exclusão, conseqüente do envelhecimento ou da descoberta da 

prostituição por filhos, parentes e amigos. A própria relação temática das emissões 

induz e reforça determinadas orientações de valores: mulheres que escolhem ser mãe 

como uma profissão são especiais e abençoadas por Deus, enquanto mulheres que 

escolhem a prostituição como profissão, o fazem por falta de opção, sendo-lhes vetada 

esta escolha por opção de trabalho ou por ser a opção financeira mais adequada. Em 

relação à emergência dos estereótipos no discurso, Amossy (1997) traz à tona uma 

importante reflexão em relação ao estereótipo: ele é fixo e rígido, mas a maioria dos 

conceitos e crenças compartilhadas precisam de uma estabilidade que garanta que as 

representações sociais não mudem por demais, já que se tratam de construções 

simbólicas coletivas, passíveis de serem compartilhadas por um bom número de pessoas 

e por um bom tempo.  

Apesar de o estereótipo simplificar e categorizar, estas categorizações são 

indispensáveis, mesmo que procedam a uma simplificação e uma generalização 

excessivas, pois só é possível contarmos o que vimos através de esquemas cognitivos 

que nos permitam, além de compreender o mundo, fazer previsões e regular nossa 

conduta. Isto nos mostra que a utilização de estereótipos não é necessariamente ruim. É 

importante refletir sobre como o processo de estereotipagem afeta a vida social e a 

construção da imagem de um determinado grupo e como a interação intersubjetiva é 

mediada pelos estereótipos: a interação entre os parceiros da comunicação não é jamais 

neutra, tendo em vista que é sempre mediada por uma imagem pré-existente. 

Por todas as considerações feitas acima, podemos concluir que os efeitos de 

patemização emergem num pano de fundo normativo, resultante das crenças partilhadas 

pela sociedade em torno da imagem da mulher e divulgadas pela mídia. As orientações 

normativas emergem no discurso por meio de tópicas e estereótipos que possuem uma 

determinada orientação axiológica: positiva, no caso da mãe e negativa, no caso da 

prostituta. Estas orientações axiológicas, bem como as formas dóxicas, apesar de 

denunciarem uma cristalização de pensamento, pertencem a um dado contexto histórico, 

podendo, assim, variar de acordo com a época e a cultura em que são veiculados. Por 

fim, convém salientar que, conforme afirma Amossy (1997), as formas dóxicas 

emergem somente no momento em que são reconstruídas pelo alocutário (ou mesmo 

pelo próprio analista, sob o nosso ponto de vista), no momento em que ele recupera, no 

discurso, elementos espalhados e freqüentemente lacunares, para reconstruí-los em 

função de um modelo cultural pré-existente.  
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Por meio da análise do dispositivo geral de encenação do programa “Casos de 

família, bem como da análise da encenação visual e dos mecanismos lingüísticos que 

compõem a encenação verbal, pudemos observar como ocorre a criação dos efeitos de 

patemização no programa em questão, especificamente nas emissões “Meu trabalho é 

ser mãe” e “Virei prostituta por falta de opção”, escolhidas como corpus de análise 

desta pesquisa.  

 

No tocante ao dispositivo geral de encenação, pudemos observar como, tanto a 

organização topológica, quanto os temas abordados pelo programa em geral contribuem 

para a criação de efeitos de patemização: do ponto de vista topológico, ao criar um 

simulacro de uma ágora grega, o programa, assim como outros talk-shows, cria a ilusão 

de realização do mito da democracia; do ponto de vista temático, vemos que a escolha 

das problemáticas e do comportamento social, bem como os temas abordados 

especificamente nas duas emissões aqui estudadas favorecem o surgimento de efeitos 

patêmicos por meio das relações de consenso e dissenso previamente orientadas pela 

escolha dos temas. Além disso, os papéis previamente estabelecidos a cada um dos 

participantes do programa (apresentadora, convidadas e platéia) incitam o debate e a 

polêmica. 

A análise das imagens, em seu turno, revelou a predominância de planos 

próximos e do ponto de vista frontal (eixo “olhos nos olhos”): ambos os recursos 

imagéticos provocam uma ilusão de interpelação direta do telespectador. Estes recursos, 

somados ao cenário do programa que representa a sala de uma casa, promovem a 

simulação uma esfera de intimidade na interação entre as convidadas e os demais 

participantes do programa (apresentadora e platéia) mesmo entre os participantes e o 

telespectador. Assim, em “Casos de família”, temos um trabalho de montagem, tanto do 

ponto de vista dos fatos narrados pelas convidadas, quanto do ponto de vista de um 

trabalho de seleção de cenas e escolha de planos fílmicos por parte da instância de 

produção. 

No capítulo dedicado à análise acústica das emoções, partimos de uma 

reformulação da análise dos expressivos que passaram a figurar não mais enquanto 

força, mas enquanto efeito. A partir disto, foi possível observar como a dimensão 

prosódica orienta valores no plano perlocucional. Pudemos comprovar esta orientação 

por meio dos resultados acústicos encontrados: o aumento dos valores de f0 foi uma 

variável predominante nos relatos analisados. Isto, somado ao fato de que uma mesma 
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unidade informacional (a unidade de comentário) veiculou diferentes pontos e modos, 

do ponto de vista ilocucional; e diferentes emoções, do ponto de vista perlocucional, 

serviu para comprovar que  

No último capítulo, pudemos analisar, do ponto de vista lingüístico-discursivo, 

como se dá e engendramento dos efeitos patêmicos, além de tecermos considerações 

gerais sobre a construção do imaginário da mulher e sobre a maneira como este 

imaginário é construído intersubjetivamente e corroborado pelas instâncias midiáticas.  

A partir de todos os resultados acima citados, é possível constatar que as 

emoções não são sentimentos aleatórios. Elas são socializadas e resultam de uma 

regulação coletiva das trocas exercida, por um lado, sobre os movimentos de afeto e, 

paralelamente, sobre as representações que atribuem valores à conduta e às reações 

emocionais dos indivíduos. Sendo assim, as emoções são fenômenos públicos, 

observáveis racionalmente. Neste quadro circunscrito pela co-presença e coordenação 

da ação, a mídia (e, muitas vezes, a sociedade em geral) é levada a normatizar o 

comportamento alheio e a elaborar constantemente julgamentos sobre as normas de 

conduta que devem ou não ser seguidas. A mídia, especialmente em gêneros televisivos 

como o talk-show, tenta imputar nos cidadãos intenções e disposições de sentimentos. 

Assim, as emoções são estruturadas pelos imaginários sócio-discursivos. 

Foi possível observar que é no campo da crença que enxergamos de maneira 

muito clara a criação dos efeitos de patemização. A instância de produção midiática, 

assim como os protagonistas da encenação discursiva (apresentadora, convidadas e 

platéia), lançam mão de estratégias argumentativas relacionadas ao objetivo de captação 

para que suas crenças (que não são apenas suas, mas ecoam, através da sua voz, as 

crenças que circulam na sociedade) sejam compartilhadas pelo número maior possível 

de indivíduos, especialmente no caso dos veículos de massa. 

Enfim: a mídia, ao ser tomada como uma instituição social e lingüística; ao 

construir, pelas vias da linguagem, uma imagem dela própria e de seu público, funciona 

como um espelho que reflete os conceitos e as idéias que circulam na sociedade e no 

cotidiano social. A análise das emoções na mídia de massa contemporânea permite que 

realcemos, por meio da análise de um determinado corpus, certas representações 

coletivas que revelam o imaginário de uma determinada época, por meio da 

compreensão das funções que determinadas categorias lingüísticas exercem no contexto 

em questão; da relação intersubjetiva entre os sujeitos da enunciação; dos mecanismos 

visuais, enunciativos e argumentativos utilizados pelas instâncias produtoras e do 
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próprio papel que a mídia exerce num determinado contexto histórico. Foi o que 

tentamos fazer em relação ao corpus analisado. Esperamos, pelo menos em parte, ter 

conseguido. 
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AANNEEXXOOSS  

  

  

ANEXO A – Estatísticas de rádio e TV  

 

Domicílios com TV por classe de renda  
 

PNAD - 2006 
(milhares) 

Total Urbano Rural 

<2 SM 33,0% 30,2% 52,9% 

2<x<5 SM 37,5% 37,8% 35,6% 

5<x<10 SM 17,0% 18,3% 7,7% 

10<x<20 SM 7,1% 7,8% 1,8% 

>20 SM 3,2% 3,6% 0,5% 

Sem declaração 2,2% 2,3% 1,6% 

Total 50.798 44.520 6.278 

Fonte: PNAD (IBGE)  
 
Domicílios Brasileiros (%) com Rádio e TV 
 

- 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Rádio 88,0% 87,9% 87,8% 87,8% 88,0% 87,9% 

Televisão 89,0% 90,0% 90,1% 90,3% 91,4% 91,3 

Total de Domicílios 
(milhares) 

46.507  48.036  49.712  51.753  53.114 54.610 

Nota: Até 2003, não inclui a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e 
Amapá. Fonte: PNAD (IBGE)  
 
Domicílios com Rádio  
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Urbana 89,0% 88,8% 88,7% 89,0% 89,2% 88,9 

Rural 82,4% 82,1% 82,8% 81,1% 81,6% 82,1 

Total 88,0% 87,9% 87,8% 87,8% 88,0% 87,9 

Fonte: PNAD (IBGE)  
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Domicílios com TV a Cores 
 

- 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Urbana 88,4% 89,9% 90,3% 91,5% 93,1% 94,8 

Rural 52,0% 56,6% 59,5% 61,6% 64,8% 72,0 

Total 83,0% 85,1% 85,9% 86,9% 88,7% 91,3 

Fonte: PNAD (IBGE)  
 
 Domicílios com TV Preto e Branco 

- 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Urbana 4,9% 3,8% 3,3% 2,6% 2,0% 1,3%  

Rural 12,7% 11,1% 9,0% 7,5% 6,1% 3,8%  

Total 6,1% 4,9% 4,1% 3,4% 2,7% 1,7%  

Fonte: PNAD (IBGE)  
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ANEXO B – Transcrição da emissão “Meu trabalho é ser mãe” 

 

Regina- sempre cabe mais um...para as nossas convidadas de hoje...ISSO é muito mais do 
que um simples ditado...é uma escolha de vida...no programa especial de dias das mães 
o casos de família homenageia mulheres que não se contentaram apenas em ser mães 
BIOLÓGICAS e cuidar de seus próprios filhos mas decidiram estender o seu amor a 
MILHARES de crianças desamparadas...meu trabalho é ser mãe...é nosso tema de hoje 

((música)) 

((aplausos)) 

Regina- olá...bem vindos ao nosso programa e a nossa primeira convidada de hoje é a 
ELMA...que esta com 51 anos e diz: quando as crianças do meu abrigo SÃO 
adotadas...eu fico muito feliz...mas ao mesmo tempo sinto falta delas...tudo bem Elma? 

Elma- tudo bem Regina 

Regina- você tem um abrigo? 

Elma- isso, tenho um abrigo 

Regina- como funciona...assim o que é um abrigo? 

Elma- um abrigo é uma medida de proteção...é provisório...as crianças chegam pelo conselho 
tutelar ou vara da infância 

Regina- então...o juiz decide que essas {crianças não devem mais viver com suas famílias? 

Elma-                                                      isso 

Elma- isso 

Regina- e mandam para o seu abrigo. 

Elma- isso 

Regina- e porque que o juiz manda para o SEU abrigo? 

Elma- é...é::: famílias destruturadas 

Regina- umhum 

Elma- maus tratos...abuso...várias situações...de risco 

Regina- mas você teve que se cadastrar...você te quem preencher alguns requisitos (..) 

Elma- isso 

Regina- (...)como que funciona? 

Elma- tem um estatuto social 

Regina- tem um estatuto? 

Elma- tem um estatuto 

Regina- então você tem que ta de acordo com algumas {normas? 

Elma-                                                                            com o estatuto da criança e do adolescente 
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Regina- ta...e o juiz manda pro seu abrigo crianças...do seu bairro...elas são mandadas de acordo 
com a idade...quais as crianças que chegam até você Elma? 

Elma- as crianças é:: oh:: a: proposta de trabalho é de zero a doze anos 

Regina- zero a doze anos? 

Elma- isso...criança em risco né? que alguém denuncia...{crianças(...) 

Regina-                                                                                  o que é criança em risco Elma? 

Elma- risco é criança fechada dendicasa sozinha...maus trato...espancamento...abuso..e: violência 
doméstica geralmente né? 

Regina- e como que elas...CHEGAM? 

Elma- péssimas 

Regina- em que sentido? 

Elma- de saúde...assim...chegam maus tratada né? é:: alimentação...desnutrição...é:: 
escabiose...toda situação assim... de tratamento mesmo 

Regina- de ZERO a doze anos? 

Elma- a doze anos 

Regina- já chegou {algum bebê de meses? 

Elma-                   (...)morador de rua 

Elma- já...recém nascido...abandonado em hospital 

Regina- É MESMO? 

Elma- a mãe foge e deixa o bebê lá 

Regina- e você tem esse abrigo há quanto tempo? 

Elma- nove anos 

Regina- nove anos? 

Elma- agora ta dez anos 

Regina- e NORMALMENTE quantas crianças vivem lá? 

Elma- o limite é pra dez né? a casa lá...mas...sempre ultrapassa...hoje mesmo tô com...quinze...as 
vez dezoito...vinte seis...outra hora to com três...depende 

Regina- umhum 

Elma- cada...cada caso é um caso 

Regina- e com doze anos ela sai e vão pra onde? {fazer o quê? 

Elma-                                                                    não...continua 

Regina- continua 

Elma- geralmente continua 

Regina- até que idade? 
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Elma- ...até a juíza definir se...retorna pra família tem um trabalho né? acompanha a família...se a 
família estrutura retorna à família senão vai pra adoção 

Regina- vai pra adoção? 

Elma- vai pra adoção 

Regina- e se não for... 

Elma- ...se não for...se não der assim...nenhum...transtorno para o abrigo...tiver em condições 
continua senão a gente pede transferência 

Regina- aí vai prum outro {abrigo 

Elma-                               outro abrigo...de dezoito...de doze a dezoito 

Regina- e muitas crianças são adotadas? 

Elma- muitas 

Regina- muitas? 

Elma- ... bastante criança sai...pa/ {adoção 

Regina-                                            e quando elas são adotadas...isso pra você é o quê? Motivo de 
alegria ou não? 

Elma- é uma alegria...e ao mesmo tempo né...quando fica muito tempo com a gente acaba se 
apegando com certeza né? 

Regina- e aí quando vai para adoção é porque o casal ou a pessoa já passou por um 
processo{...tem condição 

Elma-                                                                                                                                            
isso...não tem retorno familiar né? já tem todo um processo...e não tem retorno familiar aí vai 
pra adoção 

Regina- ta...você tem filhos? 

Elma- tenho 

Regina- tem filhos? 

Elma- tenho filhos 

Regina- quantos? 

Elma- eu já casei levando dois né? dois filhos... 

Regina- quando você casou você já tinha {dois filhos? 

Elma-                                                           já tinha dois filhos assim...adotivo né? (...) 

Regina- tá 

Elma- (...)eu assumi a tutela 

Regina- enquanto a gente tá conversando é::: a gente também ta vendo algumas imagens...ESSE é 
o seu abrigo? 

Elma- isso 

Regina- ta...e você casou...e no total você teve quantos filhos Elma? 
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Elma- três filhos 

Regina- três filhos? 

Elma- três...três meninos...e depois eu adotei mais duas meninas 

Regina- então você tem CINCO no seu nome? 

Elma- cinco...e um falecido né? que era três faleceu um (dos três) 

Regina- e como você concilia a sua vida com os seus filhos E a vida no abrigo? 

Elma- é uma correria mas graças a deus eu dou conta ((risos)) 

Regina- por que que você decidiu começar com esse abrigo Elma? 

Elma- olha...eu era criança já cuidava de criança então eu já...assim...sempre gostei muito de 
criança eu amo criança...e eu cansei de ver abrigos assim...muito...precário né? Eu falei 
não...quero montar uma lar pra crianças carente mesmo que é pra dar uma casa uma referência 
um limite... 

Regina- umhum 

Elma- (...)e graças a deus tenho conseguido...com muita luta mas tenho conseguido 

Regina- e as crianças te vêem como:: dona do abrigo...te vêem como mãe...como que é o SEU 
relacionamento com as crianças do abrigo? 

Elma- ó...eles me chamam de tia Kika né? 

Regina- tia Kika? 

Elma- tia Kika...o meu apelido é Kika então é tia Kika pra lá...pus pequenininho que caba 
crescendo no abrigo é mãe né?...e...mesmo de ver meus filho chamar de mãe alguns chama...eu 
dexo à vontade (uns chama de)... 

Regina- seus filhos não tem ciúme das crianças... 

Elma- tem 

Regina- tem ciúme? 

Elma- tem mas é já tudo adulto né? mas mesmo assim eles fala 
mãe...chega...pára...né?...dá...agora cuida curta os netos né? eu falei não...( ) 

Regina- e você tem netos? 

Elma- tenho...te/...tenho...quatro netos dos filho adotivo e dois dos filhos...biológico 

Regina- e como que você faz assim...por exemplo...dias das mães...natal...nessas datas que 
NORMALMENTE as pessoas passam com as suas famílias? 

Elma- eles...ou os filhos chegam até mim né?...ou eu...cabo liberando...tenho família de apoio que 
a família de apoio pega as criança na sexta entrega na segunda...a gente pede judicialmente né? 
a família é cadastrada no abrigo...e leva as criança passar o final de semana 

Regina- mas você passa com a sua família na sua casa? 

Elma- isso...daí vou junto com minhas fa/...com o minha família(...) 

Regina- entendi 

Elma- (...)com meus filhos adotivo...com meus filho...biológico 
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Regina- e o seu marido? entende o seu trabalho...o que que ele acha do seu trabalho? 

Elma- não gosta muito 

Regina- tem ciúme 

Elma- mas entende...porque eu falei pra ele antes de me conhece eu já tinha criança na minha vida 
né? então às vez ele fala eu ou as criança (co)...no início né? ( ) 

Regina- ele falava? 

Elma- falava...(co) eu falei com certeza as criança... 

Regina- é mesmo? 

Elma- ...ele já me conheceu com criança né? Já tinha três...então...ele GOSTA 

Regina- bom...agora a gente vai conhecer a Gisélia...que está com quarenta e nove anos e diz em 
datas especiais...ao invés de is...de ir para casa eu levo o meu marido e as minhas filhas pra ficar 
comigo e com as crianças...Gisélia...por favor...entre 

((aplausos)) 

Regina- tudo bem Gisélia? 

Gisélia- tudo bem...e você Regina? 

Também tudo jóia...Gisélia você tem um abrigo? 

Gisélia- não... eu sou FUNCIONÁRIA de um abrigo. 

Regina- funcionária de um abrigo? 

Gisélia- sim 

Regina- e como funciona esse abrigo? 

Gisélia- bom...esse:: abrigo...ele:::...é um abrigo que...que chega bastante criança né? 

Regina- de que idade? 

Gisélia- é:: de...nós tivemos até de dois anos lá...a...maioria é quatro anos...e...se precisa vai até os 
dezoito 

Regina- é mesmo? 

Gisélia- se não for adotado 

Regina- ta...a produção do casos de família foi lá e gravo...uma reportagem com vocês{...não é? 

Gisélia-                                                                                                                               uma 
reportagem com a gente 

Regina- então a gente vai assistir agora 

Gisélia- ta bom 

homem na gravação- há doze anos...que as casas do amparo...vêm recebendo e dando abrigo a 
crianças...que são retiradas de lares...desintegrados pelo álcool...pela droga...nós temos 
obrigação...de criá-los...dar estudo a eles...dar toda a assistência médica até que tenham dezoito 
anos...e quem cuida de tudo isso aqui...é a mãe social...a missão da mãe social...é fazer com que 
elas...er::esqueçam os traumas por que passaram...e retomem a auto-estima para um dia 
poderem ser bons cidadãos. 
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Meninos- maNHÊ...eu amo voCÊ::: 

((aplausos)) 

Regina- que coisa mais fofa não? quem é esse senhor que tava falando? 

Gisélia- esse senhor ele é o presidente...no caso o dono né?...do...do abrigo...e...essas crianças que 
tão aí(...) 

Regina- você é uma mãe social? 

Gisélia- eu sou a mãe 

Regina- o que é uma mãe social? 

Gisélia- é...uma mãe social...é:: no caso como eu não sou dona do abrigo eu sou funcionaria então 
assim...é...faz todo...como se fosse  uma mãe...levo o médico...psicólogo...a fono...em reunião 
de escola...levo no CJ que é um centro de juventude... 

Regina- e você é mãe de quantas crianças ATUALMENTE? 

Gisélia- agora nós temos doze 

Regina- ta mas você tem também seus filhos? {biológicos? 

Gisélia-                                                              tenho duas filhas 

Regina- duas fiLHAS? 

Gisélia- sim 

Regina- então você é mãe social...e mãe das suas filhas biológicas? 

Gisélia- mãe biológica...sim 

Regina- e dá tempo de cuidar de tudo isso? 

Gisélia- é...a gente faz um...é...é...um pouco pra cada um né? 

Regina- existe diferença? 

Gisélia- ...não...porque as minhas filha considera eles como irmão também 

Regina- é mesmo? 

Gisélia- é verdade 

Regina- elas freqüentam o abrigo? 

Gisélia- o abrigo...elas vão lá...elas ajudam nas atividade... 

Regina- umhum 

Gisélia- ...com eles 

Regina- e aí você tem a...você cuida dessas crianças...cuida da casa...como que funciona? 

Gisélia- então...no caso...eu...é...eu fico oito dias lá...tiro uma folga por semana... e::: no domingo 
eu vô...pra...pra minha casa...eu tenho meu marido tenho minhas duas filha...o: na segunda fera 
eu...to de volta pra mina casa...pa...pra casa do amparo que é a minha(...) 

Regina- você já(...) 

Gisélia- já falo a minha casa né? eu já considero(...) 
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Regina- você se sente em casa nos dois lugares? 

Gisélia- nos dois lugares 

Regina- e quando você ta num lugar...você sente falta do outro e vice-versa? 

Gisélia- quando eu to na minha casa sinto muita falta de lá...o telefone toca eu pulo...já {acho que 
já(...) 

Regina-                                                                                                                                  você já 
acha que {aconteceu alguma coisa? 

Gisélia- já aconteceu alguma coisa(...) 

Regina- e quando você(...) 

Gisélia- (...)não vejo a hora de de de ta me arrumando pra voltar pra lá 

Regina- e quando você não ta no abrigo quem cuida das crianças? 

Gisélia- quando eu tiro folga te mais duas...duas funcionária 

Regina- que ficam ali? 

Gisélia- que fica ali com eles 

Regina- ta...e bom...e aí as crianças vão pra lá...enviadas...pelo juiz? 

Gisélia- o juiz...é 

Regina- então as crianças que chegam lá são crianças...sofridas? 

Gisélia- sofrida...mal tratadas...e::: a...a...a partir do momento que chega lá a gente...dá 
carinho..amor 

Regina- e elas recebem bem esse carinho? Porque criança quando passa por um sofrimento fica 
meio...arredia não é? 

Gisélia- é...no começo é difícil né? a...mas aí vai...o...o tempo vai passando...e...um do...um do:... 
um dois dia três quatro uma semana...de repente ele já tá junto com os Oto parece que já 
tem...bastante tempo que eles tão lá 

Regina- e quando que eles saem de lá Gisélia? 

Gisélia- então...as criança...tem muitas criança que são adotadas...então...no ano passado a gente 
teve criança que foi pra Itália...tem adoção internacional né...e aqui no Brasil 

Regina- umhum 

Gisélia- então no ano passado foi dez criança 

Regina- dez crianças adotadas? 

Gisélia- que foi adotadas 

Regina- e o processo de adoção...é um processo sofrido PARA a criança? Porque a gente escuta 
que é um processo sofrido pra quem quer adotar...e pra criança é um processo sofrido? 

Gisélia- é um processo sofrido porque eles se ape/...a gente se apega a eles e eles apega a 
gente...mas a gente tem que trabalhar um pouquinho que eles precisa de uma família... 

Regina- umhum 

Gisélia- ...também 
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Regina- e como que é...assim...profissão...mãe? 

Gisélia- profissão mãe? eu acho que...precisa ter muito amor...porque...tem que dividir né?...é...a 
mãe biológica com a...com a mãe(...) 

Regina- social 

Gisélia- que num...que num...é...no fundo a gente...é...é...é uma mãe de todo mundo né? 

Regina- umhum...porque assim faz parte do papel de mãe...às vezes ser chata...às vezes dá 
bronca... 

Gisélia- isso 

Regina- falar não e ouvir birra... 

Gisélia- é 

Regina- não é? Faz parte do papel de mãe...é mais fácil falar não...falar essas coisas quando você 
ta no papel de mãe social do que quando você ta no papel de mãe biológica? 

Gisélia- a:...eu acho que é a mesma coisa 

Regina- é igualzinho? 

Gisélia- é igualzinho 

Regina- ta...e as crianças te respeitam? 

Gisélia- resPEItam 

Regina- te chamam como? Te chamam de(...) 

Gisélia- mãe Gisélia 

Regina- mãe Gisélia? 

Gisélia- é 

Mulher da platéia- Regina eu acho...é...essa parte muita...muito bonita e também fico emocionada 
porque eu criei TRÊS...três criança...até casar...então é...isso daí...é uma benção...entendeu? 
mais tarde deus vai...dar em dobro pra quem faz isso...porque se você tem uma...um...tem uma 
filha...e...e...pode assim dos ôtos que ce possa dá alguma coisa né? e olhar e tratar e fazer tudo 
isso...é deus ajuda MUITO 

((aplausos)) 

Regina- obrigada 

((comercial)) 

Regina- meu trabalho é ser mãe...é o tema de hoje...e agora a gente vai conhecer Daniela...que 
está com trinta anos e diz a minha rotina é difícil mas o amor das crianças é minha maior 
recompensa...Daniela...por favor...entre 

((aplausos)) 

Regina- tudo bem Daniela? 

Daniela- tudo bem...prazer em conhece-la 

Regina- igualmente...obrigada por ter vindo viu? 

Daniela- brigada você 
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Regina- porque que você diz que sua rotina é difícil? 

Daniela- a...porque uma...eu sou jovem né? e...dormir...quatro horas só por noite...((risos))não é 
pra todo mundo 

Regina- é pouco me? 

Daniela- é muito pouco...mas assim...eu acordo quatro e meia da manhã porque eu...eu 
faço...comida pros meu filhos pra dexá...né... 

Regina- são quantos filhos? 

Daniela- são oito 

Regina- você {é mãe biológica de quantos? 

Daniela-           oito filhos 

Daniela- eu sou mãe biológica de duas...as mais novinhas...{a Nicole...e a Naomi 

Regina-                                                                                   e seis...são...adotadas? 

Daniela- isso...e seis são adotadas...ahã...é...que...eram...sobrinhos...na verdade são sobrinhos...né? 
sobrinhos do MEU marido... mas assim...é...quando eu conheci meu marido...é...eu já...eu 
conheci a história da minha cunhada...que era usuária de droga toxicomâna perdeu...os filhos 
né? 

Regina- umhum 

Daniela- e tavam em orfanato...e a gente...eu sempre fui muito mãezona assim né? deis dos dez 
anos de idade 

Regina- deis dos dez anos? 

Daniela- deis dos dez anos eu cuidava dos meus irMÃOS...e eu que ensinei eles a ...a escrever o 
nominho pra ir pra escola...tal...então eu sempre gostei muito de criança...e quando eu conheci 
meu marido que eu sôbe que ele tinha sobrinhos que tava em orfanato...eu não podia...ficar 
parada né? 

Regina- te incomodou muito 

Daniela- me incomodou muito...só que eu não tinha condições financeiras...eu morava num 
cômodo né? eu meu esposo...já tinha minha filha...tal...e não tinha condições...até que um dia 
ele foi chamado...né? pra ser motorista numa istituicão...e::...a...a...a presidente da 
instituição...é...chamou meu marido pra ser motorista tal...e a gente pensô tal e como eu acredito 
MUITO em deus...eu orei e nós fomos falar com ela...e ela prontamente...nos recebeu...no...no 
apartamento dela eu me lembro como se fosse hoje sabe? Ela sentou...ouviu nossa história... e 
no mesmo dia ela ligou pro fórum...né? e aí eu lembro que  no mesmo dia a gente foi no fórum 
levamo a carta tal e com dentro de uma semana a gente tava com...quatro deles 

Regina- então você tem a GUARDA LEGAL dessas seis crianças? 

Daniela- das seis crianças 

Regina- então a...hoje...moram oito com você?...a idade do mais velho...qual é? 

Daniela- são dezes/...é dezesseis anos 

Regina- e...a menorzinha? que é sua? 

Daniela- é a minha biológica de dois anos 
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Regina- dois aninhos? 

Daniela- dois aninhos 

Regina- então você levanta às quatro e meia da manhã {e faz o quê? 

Daniela-                                                                            isso 

Daniela- eu faço a comida pros meus filhos deixo roupa arrumada pra todos eles...né pra ir pra 
escola...é...eu levanto todos eles...cinco e meia... 

Regina- {todo mundo de pé 

Daniela- levanto todos eles 

Daniela- todo mundo de pé...pra mim conversar...como que vai ser a rotina deles...mostrar o que 
fiz lá...porque eu deixo tudo arrumadinho...eu sou a super nanny da minha casa né? 

Regina- ((risos)) 

Daniela- eu deixo tudo arrumadinho...a hora que vai pro curso...porque eles fazem curso 

Regina- cê...ah...ce já deixa ali uma... 

Daniela- ah...já deixo tudo certinho...porque eu tenho dois que vai a tarde...que tão na quinta 
série...e tenho...os que vão de manhã...então eu deixo as ropinha arrumada...vão pra 
escola...depois vão pro curso...deixo tudo arrumadinho 

Regina- essa é a sua casa? 

Daniela- ...isso...essa {é minha casa 

Regina-                       e eles chegando da escola? 

Daniela- tão chegando da escola 

Regina- aí você vai trabalhar Daniela? 

Daniela- eu trabalho...eu sou professora...na parte da manhã(...) 

Regina- umhum 

Daniela- (...)aí eu venho...almoço com eles...sento todos na mesa...e...aí a 
gente...almoça...pergunto como foi na escola pros que foram na escola de manhã...pergunto 
como foi tal...passo um tempinho com eles...e depois eu vou pro meu outro trabalho que eu sou 
inspetora à tarde e desenvolvo um trabalho de coral com oitenta crianças 

Regina- oitenta? (...) 

Daniela- a gente trabalha com música 

Regina- e aí a noite? 

Daniela- à noite eu chego sete horas(...) 

Regina- umm 

Daniela- (...)né? aí eu reúno todas elas...reúno os meus filhos tal... a gente vai conversar...ler 
história como ta passando a gente lê...o meu marido participa de tudo né? aTÉ a semana passada 
ele tava em CASA com as crianças...porque ele tem um salão de cabeleleiro é pau pa toda obra 
também...é...é enfermeiro é cabeleleiro tal... 

Regina- umhuhm 
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Daniela- (...)então ele tinha o salão...e ele cortava cabelo e cuidava das crianças só que faz uma 
semana que eu fiquei sem meu babá ((risos)) 

Regina- porque ele arrumou um emprego? 

Daniela- porque ele arrumou um emprego...de motorista 

Regina- ta 

Daniela- e aí...eu...liguei assim...pro meu sogro...porque eu não tenho condições financeiras de 
pagar uma pessoa 

Regina- e precisa ter alguém lá o tempo todo 

Daniela- precisa...aí eu liguei pro meu sogro e ele prontamente{...veio (me ajudar) 

Regina-                                                                                          foi lá 

Regina- e esse trabalho de coral Daniela? Que horas você desenvolve esse trabalho? 

Daniela- dentro da escola que eu trabalho...da escola Mauro Ferreira...a gente trabalha...e aí eu e o 
meu esposo...ele iniciou o trabalho do coral né?...e...inclusive agora na paixão de cristo a gente 
fez um trabalho muito bonito com criança...o jesuizinho era desse tamainzinho...era segunda 
série...coisa mais linda ele 

Regina- ((risos)) 

Daniela- e aí as oitenta crianças cantaram...foi muito lindo 

Regina- e os seus filhos participam? {desse coral? 

Daniela-                                               participam...canTANdo 

Daniela- a minha filha ela foi o anjinho...cantou...né? porque lá é música né? enquanto eu to em 
casa é música...meu marido também é músico...então a gente trabalha dentro da igreja também a 
gente trabalha eles participam são bem ativos como a mãe onde a mãe vai...todos vão atrás 

Regina- NOssa...que pique não Daniela? 

Daniela- tem que ter 

Regina- ainda arruma tempo pra vir aqui no casos de família pra receber a {equipe na sua casa 
fazer as imagens 

Daniela-                                                                                                            isso 

Daniela- é verdade 

Regina- e você consegue...deixar todo mundo assim na mesma...alinhado? todo mundo 
respeitando as mesmas regras...todo mundo obedecendo os mesmos horários...funciona 
direitinho? 

Daniela- com incentivos...eu faço incentivos...né? as meninas... elas ganham figurinhas...né? toda 
segunda terça quarta quinta e sexta quando chega no final de semana...a gente faz um 
combinado...quem ganha figurinha na semana toda ganha um prêmio né? 

Regina- super nanny mesmo ((risos)) 

Daniela- é...uma super nanny...inclusive...eu não tive tempo muito de assistir os programas mas o 
que eu pude acompanhar eu acompanhei né? 

Regina- umhum 
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Daniela- e assim...é...só...é...só f...em...encontrei um pouco de dificuldade com os mais velhos né? 
porque eles já vieram pra mim já eram GRANdes...né? inclusive só eles não me chamam de 
mãe porque todas elas me chamam de mãe 

Regina- e eles...te respeitam...você tem autoridade dentro de casa? {o seu marido tem autoridade? 

Daniela-                                                                                                ah sim 

Daniela- tem autoridade...enquanto eles tão dentro da minha casa a gente tem a gente tem és/ eu 
tenho essa cara de novinha que parece que vai pisar ni mim mas ninguém pisa não 

Regina- umhum 

Daniela- e:::...é assim...os mais velhos me de/... tão me dando um pouco de trabalho sim{...eu não 
vou mentir 

Regina-                                                                                                                                 no que 
Daniela? 

Daniela- porque assim...eles não assimilaram essa coisa ainda de eu ser mãe...porque na verdade 
eu sou TIA...esposa do TIO...na verdade né? 

Regina- mas será que é isso...ou será que é uma...rebeldia natural da idade? {porque você falou 
que tem dezesseis anos 

Daniela-                                                                                                              é e também porque 
assim...a mãe biológica ela não é distante né? ela mora perto...é irMÃ mais velha do meu 
marido né? inclusive o mais velho...ele ta com ela agora...ele...ele...praticamente fugiu né pra 
casa dela...tal...e eu gostaria até de...falar pra ele se ele tiver me assistindo pra que ele volte pra 
casa né? pra que ele me aceite como mãe porque eu amo MUIto ele 

Regina- umhum 

Daniela- né? pra que ele não fique nessa indecisão porque ele ta perdendo tempo...ele ta perdendo 
cursos ele ta perdendo escola...né? que enquanto ele fica nessa indecisão então eu gostaria que 
ele voltasse...né? e continuasse o trabalho como a gente sempre foi que...que é eu e ele como 
filho 

Regina- ta bom Daniela...bom...agora a gente vai conhecer a Emília...que está com cinqüenta e 
três anos e diz...”eu moro com dez filhos na aldeia SOS infantil e quando estou de folga fico 
angustiada pra voltar logo e ficar com eles”...Emília por favor entre 

((aplausos)) 

Regina- tudo bem Emília? 

Emília- tudo bem 

Regina- ô Emília...você trabalha numa...instituição que se chama aldeia SOS infantil? 

Emília- isto 

Regina- é MUITO interessante esse trabalho...eu tava...tomando conhecimento...a Taís que foi a 
produtora do programa tava me explicando com é que funciona...conta pra gente assim...é:...se 
você puder rapidamente...como que funciona 

Emília- olha é uma organização que nós cuidamos...trat/...cuidamos de crianças...((tossiu)) nós 
trabaiamo com estilo Familiar né? 

Regina- como assim? 
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Emília- é um condomínio...fechado...que tem quatorze quinze casas...em torno disso...então as 
casas são casas lares como se fosse uma casa de família 

Regina- sala cozinha banheiro essas coisas 

Emília- sala cozinha banheiro 

Regina- quarto 

Emília- quartos...então...tudo comum...pra todos nós...mesa...todos junto 

Regina- mas assim...então...é...um...como se fosse um condomínio com várias casas? 

Emília- casa...isso 

Regina- e cada...como você se chama? mãe social? 

Emília- mãe social...exato 

Regina- e cada mãe social CUida da sua casa? 

Emília- cuida da sua CAsa... 

Regina- então você cuida da sua casa do seu jeito? 

Emília- do meu jeito 

Regina- na casa ao lado a mãe social cuida da casa dela...do {jeito dela? 

Emília-                                                                                     do jeito dela...exatamente 

Regina- as regras da sua casa são as suas? 

Emília- são as minhas 

Regina- das outras casas... 

Emília- é...a outra...a dela ( ) 

Regina- então é uma casa normal? 

Emília- é uma casa norMAL como se fosse uma família mesmo 

Regina- e quem mora lá Emília? 

Emília- são...crianças que foram...abandonadas e algumas...vieram de situações...difícil de 
abandono... 

Regina- que o juiz manda? 

Emília- que o juiz manda né? então elas vem...elas...perderam realmente as famílias são órfãos... 

Regina- umhum 

Emília- de pai...de mãe... né?...então elas são...acolhidas pelo conselho tutelar e são enviadas pra 
lá...então... 

Regina- e com que funciona assim...escola...médico...essas coisas? 

Emília- normal...como toda comunidade...eles freqüentam escola...normal 

Regina- do bairro ali...{da região 

Emília-                         do bairro...o médico...a gente...a...a...a organização mantém um convenio 
pra eles mas nós usamos também...a...o...o médico do posto de saúde...todos...normal... 
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Regina- se tem {reunião na escola? 

Emília-              tudo é... 

Emília- eu vô... 

Regina- você vai? 

Emília- eu vô na reunião da escola...eu levo no médico...eu que levo no oftalmo..eu levo pra 
passear...eu levo pru cinema... 

Regina- você que põe de castigo você que tira do {castigo 

Emília-                                                                     também...{tudo 

Regina-                                                                                       vê se precisa corta unha...tudo/ 

Emília- tudo...{eu corto a unha...eu olho o cabelo...eu olho tudo 

Regina-             e quem faz(...) 

Regina- (...)almoço...janta...lavar roupa... 

Emília- eu...tudo eu 

Regina- você que faz tudo? 

Emília- eu faço tudo 

Regina- e hoje você cuida de quantas crianças Emília? 

Emília- dez crianças 

Regina- DEZ crianças 

Emília- hoje...no momento eu to com dez...né? 

Regina- ta 

Emília- e eles moram...vinte quatro horas comigo 

Regina- só que você tamBÉM tem sua família? 

Emília- tenho...eu sô...eu sô divorciada né? mas eu tive dois filhos biológico...e criei uma filha 
também 

Regina- adotiva? 

Emília- criei já uma adolescente...ela ficou comigo até casa...hoje é uma senhora também...eu 
tenho três netos...que eu amo muito 

Regina- na sua folga você vai pra onde? {você vai pra sua casa? 

Emília-                                                       eu vô pra minha casa...isso...a minha mãe...minhas 
irmãs...né?...e tenho meus filhos também 

Regina- e você fica sossegada quando você ta na casa da sua mãe...do...{com as suas irmãs e os 
seus filhos? 

Emília-                                                                                                       não...não porque...a mi...o 
meu pensamento ta lá...eu chego perde a noite a noite de sono lá...porque...preocupada...será que 
dormiram bem..será que tão com...se alimentando direitinho...será que saíram pá brinca...na 
hora errada... 
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Regina- umhuhm...ô EmíliA...e quando eles saem...eles vão pra onde? 

Emília- olha...eles vão assim...é... 

Regina- quando eles saem DO abrigo...eles vão pra onde? 

Emília- quando ele...alguns...são trabal/...nós fazemos um trabalho...com as famílias biológica pra 
reintegra novamente...então... 

Regina- é interessante voltar pra família biológica...é importante pra criança isso? 

Emília- em alguns casos 

Regina- em alguns casos? 

Emília- alguns casos...otros...a família não tem condição realmente...se eles não são adotados 
então elas são...preparados...pro futuro... 

Regina- umhum 

Emília- então a gente dá estabilidade...dá ens/...dá curso...prepara eles pra {seguirem a vida 
independentes 

Regina-                                                                                                             então eles fazem 
cursos 

Regina- fazem {cursos profissionalizantes pra quando saírem dali terem um RUMO? 

Emília-             fazem 

Emília- exatamente...pra te um...a vida preparada pro futuro 

Regina- tendi...você ta há quanto tempo nesse abrigo Emília? 

Emília- três anos 

Regina- três anos? 

Emília- três anos 

Regina- JÁ aconteceu de sair...algum nesse período que você ta lá porque tava na época de sair? 

Emília- não...ne/...u/...comigo não 

Regina- filho seu? 

Emília- não...filho meu não(...) 

Regina- ta 

Emília- (...)tem das colegas...né? o da colega saiu...olha...a/...assim...pra nós assim é uma criança 
que vai ser ado/...ou...reintegrada ou vai ser adotada...ela vem despedir da...da gente... 

Regina- ah:::...essa despedida {deve ser terrível 

Emília-                                     ela vai de casa em casa despedir da comunidade...olha...o coração 
dói viu? 

Regina- é mesmo 

Emília- dói 

Regina- ta...bom...a gente precisa ir pro intervalo mas na volta a gente continua conversando com 
essas mães...te já... 
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((música e aplausos)) 

Regina- meu trabalho é ser mãe...é o tema do programa de hoje e agora a gente vai conhecer a 
Maria...que está com setenta e dois ano e diz “antes o lar era um pequeno barraco...mas graças 
ao meu esforço e ajuda dos amigos...abrigamos crianças num AMPLO prédio...Maria...por favor 
entre 

((aplausos)) 

Regina- tudo bem Maria? 

Maria- prazer em conhece-la 

Regina- igualmente Maria...brigada por ter vindo viu? 

Maria- nada 

Regina- Maria...como que começou essa história de abrigo na sua vida? 

Maria- ((pigarreia)) eu sô massagista...cabelereira...eu era...trabalhava só particular...e como andei 
muito na rua...trabalhei só na área da classe a...eu vi muitas crianças pobre jogada na rua...e 
vinham pedi pra mim lanche...eu sempre carregava fruta na mala...aí eu dava uma fruta pá 
criança... 

Regina- andando na rua(...) 

Maria- é 

Regina- (...)as crianças vinham te abordar? 

Maria- é...e eu dava uma fruta pras criança...aquilo foi me incomoDANdo...foi me entristecendo 
porque eu falei não adianta dá fruta que amanhã ele não tem...aí eu pensei...eu vô abri uma 
creche... 

Regina- de tanto que te incomodou Maria? 

Maria- é 

Regina- porque ce tinha sua vida...sua profissão... 

Maria- minha vida era muito boa...aí eu abri a creche com muito esforço escondido da minha 
família 

Regina- por que escondido Maria? 

Maria- porque ninguém...abraçava minha palavra quando eu dizia que ia abrir uma creche... 

Regina- aí você abriu escondido? 

Maria- abri escondido 

Regina- escondido de quem? 

Maria- de todo mundo...até do meu marido 

Regina- ((surpresa)) mas como que se abre uma creche escondido do marido? 

Maria- ah...eu não sei ele saía quatro e meia da manhã levantava cedinho... 

Regina- hum 

Maria- eu levava as coisa pra creche...e a...mais tarde eu ia trabalhar ainda de massage 

Regina- ah 
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Maria- e deixava a page tomando conta das criança {...e assim foi crescendo... 

Regina-                                                                            e seu marido nem desconfiava? 

Maria- não...assim foi crescendo...passou um tempo a minha irmã mais velha encontro uma 
senhora...que pergunto...no meu nome se eu tinha uma creche...ela falou não...que eu saiba 
não...mas eu vô leva a senhora lá...quando ela chegou lá ela ficou muito braba comigo 

Regina- aí que ela descobriu que {você...TINHA uma creche 

Maria-                                         aí que...já tinha um ano 

Maria- tinha um ano...aí...eu falei...um trabalho de amor...não tem nada que machuca ninguém 

Regina- e como que você manTInha essa creche? 

Maria- eu trabalhava...e deixava as page tomá conta... 

Regina- mas era o seu salário...porque... 

Maria- do meu salário...eu mantinha tudo... 

Regina- é mesmo? 

Maria- mand/...matinha tudo tudo 

Regina- bom...e aí Maria? 

Maria- aí eu fiquei muito tempo nessa casa essa casa foi venDIda...aí eu fui pu ba/... pu/... puma 
favela...eu não conhecia o que era favela...mas eu pedi pra Jesus...que tampasse os olhos dos 
meus filho...o ouvido... 

Regina- e você tinha quantos filhos? 

Maria- nessa época já tinha vinte cinco crianças 

Regina- ta...você TEve filho biológico? 

Maria- não{...não tive...então tinha vinte cinco crianças e aí{... 

Regina-      tá                                                                            carregou as vinte cinco pra lá 

Maria- levei pum barraco...e fui trabalhando...me vestia de palhaço e ia pedir esmola nos carro... 

Regina- peraí Maria...mas essas crianças MORAVAM lá? 

Maria- moravam lá 

Regina- como que elas chegaram lá? que crianças eram essas? 

Maria- chegavam pela...pelo juiz...né?...mães que era(...) 

Regina- que queriam abandonar 

Maria- (...) com dificuldade...que queriam abandona-los...né?...e eu fui ficando com as 
criança...eu abri pra tomar conta...e no final fui ficando...e...foi crescendo...crescendo...e eu na 
favela...fui ajuntando dinheiro... 

Regina- aí seu marido já sabia? 

Maria- aí a gente foi...não...foi falando devagarinho 

Regina- ((risos)) 

Maria- né? foi falando devagarinho 
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Regina- BEM devagarinho 

Maria- aí...é...aí a gente...entrou num detalhe...tinha que entregá a casa onde EU morava... 

Regina- hum 

Maria- aí ele falou assim...é...precisa procurar uma casa...eu falei então procura...aí ele descobriu 
que eu tinha a creche...ele falou assim...e porque que a gente não fica todo mundo junto?...falei 
ah...mas ele falou você é louca...você ta numa favela...não tem condições...e ele acabou indo pra 
favela 

Regina- foi TODO mundo pra lá? 

Maria- todo mundo pá favela...e aí...hoje...é um prédio 

Regina- JUra Maria? como que(...) 

Maria- de três andares...graças a deus{... agradeço muito a deus 

Regina-                                                  como que voc/ 

Regina- como que você conseguiu Maria...três andares? 

Maria- três andares...{graças a deus 

Regina-                        seu marido ajudou a construir? 

Maria- ah ele ajudava...ele fazia massa à noite...até uma duas hora da manhã...e...pus pedrero 
trabalhá no dia seguinte 

Regina- tá...aí...ESSE é o seu prédio? 

Maria- é esse o prédio 

Regina- esse é o seu prédio...ô Maria...e faz quanto tempo que você começou lá::: na fren/ lá: atrás 
com aquela creche escondida do seu marido? 

Maria- eu comecei...acho que...olha...eu já trabalhava desde setenta...mas ele não sabia...aí... 

Regina- então desde setenta que você começou com isso? 

Maria- é...co messe trabalho...aí foi só em oitenta e quatro por aí que ele descobriu 

Regina- ta...hoje ele é falecido? 

Maria- hoje ele é falecido 

Regina- mas te ajudou... 

Maria- me ajudou muito muito muito muito muito 

Regina- e você toca tudo sozinha Maria? 

Maria- eu...eu fico definitivamente lá... 

Regina- é sua casa? 

Maria- ali não...ficou sendo minha casa...mas minha casa é em Santos mas eu fico lá...eu não saio 
de lá 

Regina- de jeito nenhum pra nada? 

Maria- pra nada...pra nada 

Regina- e natal? 



 196 

Maria- tudo ali 

Regina- dia das mães... 

Maria- dia das mães... 

Regina- seu aniversário... 

Maria- meu aniversário...é minha vida aquilo 

Regina- umhum 

Maria- aquilo é minha vida 

Regina- quantas crianças moram lá Maria? 

Maria- eu tenho...quatorze crianças 

Regina- e você lembra de TOdos 

Maria- de todos 

Regina- sabe o nome de todos 

Maria- de todos 

Regina- e quando que eles saem de lá e por que saem de lá? 

Maria- quando eles tem dezoito anos..eles vão embora 

Regina- é...por lei? 

Maria- por lei...porque o juiz que encaminha pra nós agora né? 

Regina- sei 

Maria- só que eu fiz uma...república pus rapazes 

Regina- só pra rapazes? 

Maria- só pus rapazes 

Regina- e as moças? 

Maria- não...as moça a gente deu curso...deu estrutura...e elas aluga...a gente aluga...elas aluga 
casa e a gente acompanha 

Regina- entendi 

Maria- né...esse é o trabalho que a gente faz...porque o meu pai...deu uma vida muito boa pr 
anos...que somos hoje...três irmãos só... 

Regina- umhum 

Maria- né? as outras já faleceram...e a gente faz um trabalho...com muito carinho com eles 

Regina- percebe-se 

Maria- tão todos eles forMAdos...já tem rapaz de trinta anos forMAdos... 

Regina- meus parabéns viu Maria? 

Maria- né? então a gente fala...precisa ter muito amor... 

Regina- sem dúvida nenhuma 

Maria- a vitória é só o amor...e trabalhar 
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Regina- meus parabéns viu Maria? 

Maria- brigada 

Regina- agora a gente vai conhecer a Dina...que está com setenta e cinco anos e diz...”me sinto 
realizada quando vejo as crianças que criei se tornarem pessoas de bem”...Dina por favor entre 

((aplausos)) 

Regina- tudo bem com a senhora dona Dina? 

Dina- tudo 

Regina- tudo tranqüilo? 

Dina- tu:do 

Regina- dona Dina...a senhora...cuida...cria...quantas crianças? 

Dina- tem trinta e oito 

Regina- trinta e oito? E quando que a senhora começou com esse trabalho? 

Dina- ...eu comecei tem...foi em oitenta e dois 

Regina- porQUE que começou dona Dina? 

Dina- é porque eu tava desenganada dos médico e com meus filhos pequenos...e...e eles foram 
buscar o médico...e o médico não quis vim porque ele já sabia do meu...da minha doença que 
tava no final...eu tinha cânce no estômago...aí eu (no) desespero de meus filhos...eu fiz uma 
promessa 

Regina- porque já...tá...a senhora já era...dada como...nas últimas 

Dina- nas ultimas 

Regina- bom e... 

Dina- aí o médico falou pra eles que eu não tinha...mais... 

Regina- muito tempo de vida 

Dina- muito tempo de vida...que eu tava ali por uns dias 

Regina- ((surpresa)) 

Dina- e eles vieram muito apavorados gritando demais...chorando se jogando em cima de 
mim...eu falei não meu filho...eu tô desenganada do médico mai não de deus...aí eu fiz uma 
promessa...que...se eu ficasse boa...que eu criaria cin/...sete crianças abandonada...mais que elas 
viessem a mim...e não eu ir a elas...que aí eu sabia que era mandada por deus...eu tinha que 
educa-la...igual os meus filhos 

Regina- e...é nessa época a senhora tinha quantos filhos? Seus...biológicos...da senhora? 

Dina- eu tinha setembro Regina- sete?...tá...aí então a senhora falou...SE eu...conseguir sobreviver 
eu crio...MAIS sete... 

Dina- isso 

Regina- mas eles têm que vir até mim 

Dina- isso 

Regina- ta...e aí dona Dina? 
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Dina- aí...e...el/...começou vim..as criança...um trazia um...trazia outro...e ajunto...as sete criança 

Regina- um 

Dina- mai daí o pessoal viu que eu tava criando...muito bem...aí começaro...achar criança pá todo 
lado...aí...aí junto muita 

((risos da platéia)) 

Dina- daí num cabia mais em casa 

Regina- jura? 

Dina- aí dormiam pelo chão...eu dormia junto com eles...que a casa ficou pequena... 

Regina- mas a promessa da senhora...era de criar...SETE crianças 

Dina- isso 

Regina- porque quando veio a oitava...a nona a décima a senhora foi aceitando aceitando? 

Dina- eu não quis...é...nunca quis fala não 

Regina- não conseguia 

Dina- não conseguia 

Regina- é coração de mãe cabe mais um e foi indo foi indo foi indo 

Dina- é...achava que...é...um a mais um a menos não ia fazer diferença...só que fez que não cabia 
na casa né? 

((risos da platéia)) 

Regina- e aí o que que a se/ e os seus filhos não começaram a ficar com ciúme? 

Dina- não eles ajudavam a cuidar... 

Regina- jura? dês/...{desde o começo? 

Dina-                     porque eles queriam que eu vivesse 

Regina- HOJE...onde a senhora mora com essa trinta e oito crianças? 

Dina- eu moro em Paranapiacaba...no...no ponto final do ônibus 

Regina- mas é um prédio...é uma casa... 

Dina- é um casarão... 

Regina- é um casarão? 

Dina- é...{que foi doado pelo senhor José Maria(...) 

Regina-         a lá... a gente ta vendo as imagens 

Regina- umhum 

Dina- (...)e...ele já faleceu(...) 

Regina- sei 

Dina- (...)então...ele foi...deu porque ele viu que as crianças tavam pelo chão 

Regina- entendi 

Dina- aí doeu pra ele então ele pegou e me deu o terreno 
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Regina- umhum 

Dina- aí ajuntou bastante...empresários e ajudou a levantar o prédio 

Regina- então a senhora CONta com ajuda da comunidade...ajuda de pessoas 
que...acompanham o trabalho da senhora e aju/...e...todas essa pessoas ajudaram a 
construir o prédio? 

Dina- certo 

Regina- já saiu alguma criança? 

Dina- casado 

Regina- ta...e os filhos biológicos da senhora? Casaram...ou continuam 
ajudando...ajudando... 

Dina- casaram...mas continua me ajudando 

Regina- bom...eu vô dá um tempinho na nossa conversa porque eu tenho um recado pra 
você que ta em casa...mamães agora é com vocês que eu quero falar...a seleção de bebê 
hipogloss é um sucesso...mais de cento e cinqüenta MIL bebês foram inscritos e 
agora...as mamães do Brasil todo estão na MAIOR torcida...afinal...já estamos na 
grande final...e você? já votou? No bebê mais alegre...saudável e protegido das 
assaduras? Aquele que é a cara de hipogloss? Então vote...agora mesmo...as fotos...dos 
finalistas...já estão disponíveis no site de hipogloss...é só acessar...dábliu dábliu dábliu 
ponto hipogloss ponto com ponto bê erre ou então...ligar para o portal de voz do 
SBT...aí você vai ver...como são LINdos os bebês que estão 
concorrendo...TODOS...saudáveis...alegres...com aquela carinha...de quem está 
feliz...por estar protegido das assaduras...dá pra ver...que são amados e bem 
protegidos...e você...não deixe de votar...sua opinião É muito importante...e pode ajudar 
a decidir a estrela da campanha de hipogloss em dois mil e sete...e não esqueça 
mamãe...a final...será no programa do Gugu neste domingo dia das mães..só mesmo 
hipogloss...para proteger seu filho das assaduras...e ainda fazer dele uma estrela BEM 
no seu dia...agora é só votar e torcer...torcer muito...a gente vai pro intervalo e na 
volta...mais casos de família 

((aplausos)) 

Regina- meu trabalho é ser MÃE...é o tema do programa de hoje...e nós voltamos com as 
perguntas da platéia 

Homem da platéia- olha...eu acho o trabalho de vocês,,,muito lindo...eu queria...que 
aparecesse mais mães...com a qualidade que vocês tem...com o dom que voes 
tem...de...educar crianças pequena...e outros...que não têm nem vontade...de...fazer 
doação...parabéns pra vocês...((aplausos)) (porque) vocês merecem 

Regina- brigada viu? 

Homem da platéia- (ta bom?) 

Mulher da platéia- eu acho que elas são umas verdadeiras mães coragem...enquanto que 
ninguém consegue mais ter UM...dois filho elas ainda tem os delas e ainda cuidam dos 
otros...tão de parabéns ta? Que deus abençoe vocês 

Regina- brigada viu? 

((aplausos)) 

Regina- eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa...alguma das mães...pode falar 
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Daniela- eu gostaria de...agradecer...né...a produção por essa oportunidade de nós 
mostrarmos o nosso trabalho com crianças...mostrarmos que ainda existem pessoas que 
amam essas crianças que estão aí...né...e que otras mães não tenham medo..de criar 
filhos que não são seus...porque...é...a recompensa é quando eles olham com aqueles 
olhinhos de satisfeitos de saber que eles têm mãe... 

Regina- umhum 

Daniela- biológica não mas que eles tem mãe... 

Regina- umhum 

Daniela- e eu gostaria de agradecer...a...a instituição que um dia me deu essa 
oportunidade...de ser mãe não só das minhas mas de outras que a instituição parábola 
que também fez esse pa/...esse trabalho...e que...quem quiser conhecer o 
trabalho...é...instituição parábola ponto com ponto bê erre...ta?...pra vocês conhecerem o 
trabalho 

((aplausos)) 

Regina- pode falar 

Gisélia- é...eu gostaria de agradecer também...e...mandar assim...um abração forte pra 
que...nós somos mães mas tem MU:::itas e muitas e muitas mães aí...também...e 
gostaria de ta aqui mostrando também um pouquinho falando um pouquinho...e::...e que 
mandar assim um beijão pra todas ta? É dia das mães...e gostaria de falar o site(..._ 

Regina- pode falar 

Gisélia- (...)lá que é...dábliu dábliu dábliu...casa do amparo...ponto org...ponto bê erre 

Regina- ponto orguÍ? 

Gisélia- ponto orguí 

Regina- ponto bê erre 

Gisélia- é...ponto bê erre 

Regina- ta bom...brigada viu?...diga 

Emília- também gostaria muito de agradecer a (purnidade) de...ta aqui apresentando o 
nosso trabalho...mostrando né? que quantas...p/...criAnças necessitam tanto de 
apoio...de carinho...porque o..tudo que eles pedem é tão pouco...é um pouco de carinho 
um pouco de afeição né? 

Regina- umhum 

Emília- e que...otras pessoas também...que fazem o no/...o mesmo trabalho tamém 
tão...são abençoadas por deus né? 

Regina- sem dúvida 

Emília- que também a gente...quem...queira conhecer o nosso trabalho também né...a 
gente também tem site... 

Regina- qual que é? 

Emília- que é dábliu dábliu dábliu...né...ponto orguí aldeias infantis... 

Regina- não {o contrario né? 

Emília-         é aldeias{ infantis...isso...isso 
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Regina-                         dábliu dábliu dábliu ponto aldeias infantis...{orguí...  

Emília-                                                                                                 isso... ponto orguí 
ponto bê erre 

Regina- {ta bom 

Emília-   ta bom? 

Regina- alguém quer falar alguma coisa? Elga Maria Dina? 

Maria- eu quero agradecer...a produção...a vocês todos por esse carinho que...me 
dedicou...pra im é muito emocionante 

Regina- (pra) nós também 

Maria- ...porque...ser mãe não é fácil...e nós abraçamos esse trabalho com muito 
carinho...e quero que minhas crianças comprenda...aqueles que não te mãe...eu posso 
dar um recado puma menina? 

Regina- fique à vontade 

Maria- eu quero que a Vanessa sabe...que ela é um menina de dezessete anos e tem um 
futuro muito grande pela frente...quero que deus abençoa muito ela...brigada 

Regina- quer falar alguma coisa? 

Dina- quero agradecer a todos...pela colaboração que tiveram com nos...em nome de 
deus...que ele deus...é deus me deu a oportunidade de vim até vocês...então agradeço 
muito 

Regina- muito obrigada viu? 

Dina- nada 

Regina- quer falar elga? 

Elma- quero...quero agradecer a participação... de tá aqui...e::...e lá é...é:...casa lar 
ebenezer...ponto orguí ponto bê erre 

Regina- ta bom...eu acho que quem tem que agradecer somos nós...é: muito gosTOso 
ouvir essas histórias a gente faz às vezes uns...uns programas com mães e tal...a gente 
ouve umas histórias que a gente não acredita...mas pelo lado oposto...é muito bom ouvir 
histórias que a gente não acredita mas pelo lado positivo...e agradeço iMENsamente 
vocês terem vindo..foi...assim...uma tarde muito gostosa...ouvindo a historia de 
vocês...conhecendo a historia de vocês...MUIto obrigada...FEliz dia das mães pra 
você...e pra TOdas as mães que estão assistindo a gente agora 

((ao mesmo tempo três respondem)) 

Várias  obrigada 

Regina- muito obrigada pela companhia feliz dia das mães e fique com deus ((manda 
beijo)) 

((aplausos)) 

Voz na platéia- (mulher maravilhosa) 
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ANEXO C – Transcrição da emissão “Virei prostituta por falta de opção 

Regina- ...provavelmente sua Última opção para se sustentar na vida (A)...você 
batalhou...procurou um emprego e trabalhou...com TUDO que apareceu (A)...mas nada 
disso...foi suficiente (D)...e você teve que se prostituir (A)...hoje...vamos conversar com 
mulheres (E) que por necessidade...vendem o corpo para conseguir manter a casa...e 
sustentar os filhos (D)...por falta de opção...virei prostituta...é o nosso tema de hoje (E) 

((música)) 

((aplausos)) 

Regina- olá...bem vindos ao nosso programa (A) ...e nossa primeira convidada de hoje é a 
Sabrina(D) ...que está com vinte e um anos (D) e diz (D) ...quando percebi que não tinha comida 
em casa...vi que minha Única alternativa era a prostituição (E)...tudo bem Sabrina? (A) 

Sabrina- tudo bem 

Regina- Sabrina não é o seu nome...de registro? (A) 

Sabrina- não 

Regina- porque que você escolheu Sabrina? (A) 

Sabrina- ah...porque::eu assisti aquele filme:: Sabrina aprendiz de feiticeira ai eu...gostei do 
nome...e preferi 

Regina- e acha que aprendiz de feiticeira era um bom nome pra você? (A) 

Sabrina- é 

Regina- você tá usando peruca e óculos (A) 

Sabrina- isso 

Regina- por quê? 

Sabrina- ah porque minha família não sabe o que eu faço (E) 

Regina- e quem é sua família? (A) 

Sabrina- minha família são meus pais...meu irmão...meus amigos 

Regina- então ninguém sabe? 

Sabrina- ninguém sabe 

Regina- nem os seus amigos?  

Sabrina- nem os meus amigos 

Regina- como que você faz pra esconder de todo mundo...{a maneira como você ganha dinheiro?  

Sabrina-                                                                                  bom:::eu...falo pra eles (E) que...eu 
trabalho de garçonete né...numa danceteria...e eles nunca...me...nunca foram atrás de 
mim...nunca descobriro 

Regina- então eles acham que você tem DOIS empregos? 

Sabrina- Isso 

Regina- e você trabalha TOdos os dias...como que é?  
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Sabrina- não...eu só...é eu só trabalho (E)...quando eu to precisando de dinheiro(E)...aí eu to 
precisando aí de pagar uma conta(E)...de pagar minhas dívida aí eu vô trabalho ganho dinheiro e 
volto pra casa (E) 

Regina- e isso dá mais ou menos quantas vezes por mês? 

Sabrina- ah...dá uns mil reais por mês 

Regina- não...quantos dias de trabalho...quantas vezes...por mês 

Sabrina- ah...acho que u::ns...vinte dias...por aí 

Regina- tá então você trabalha...bastante (A) 

Sabrina- trabalho (E) 

Regina- né...ANtes...de ser prostituta o que você fazia Sabrina? (A) 

Sabrina- bom...eu já trabalhei numa lavanderia né (E)...já trabalhei: de ajudante geral...em uma 
padaria (E)...trabalhe:i:...em...em lanchonete (E)...eu sempre trabalhei de...de tudo assim(E)..eu 
nunca:... nunca me imaginei (E) que eu iria fazer isso um dia né? (E) 

Regina- nunca se imaginou?  

Sabrina- NUNca 

Regina- e como que aconteceu?  

Sabrina- bom na verdade meus pais foram embora né... 

Regina- pra onde? 

Sabrina- ...prum determinado estado 

Regina- ah tá...{sem detalhes 

Sabrina-             tendeu? 

Sabrina- sem detalhes 

Regina- saíram de são Paulo? 

Sabrina- isso {...saíram de são Paulo...né? eu tenho uma filha de quatro anos (E) 

Regina-           tá 

Regina- que mora com você (A) 

Sabrina- mora comigo (D)...sô separada (E) 

Regina- e o pai dela 

Sabrina- o pai...financeiramente não me ajuda em nada 

Regina- mas vê a menina ou não? 

Sabrina- vê...ele me ajuda assim...eu to precisando de trabalhar...vamo dize...uma semana...aí 
eu...dexo as vezes ca mulher que eu pago uma mulher pra olhar ela...e nos final de semana eu 
dexo com ele...ele olha pra mim 

Regina- e ele sabe...qual é a sua profissão (A)? 

Sabrina- não...não sabe 

Regina- nem desconfia? 
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Sabrina- não desconfia também 

Regina- e quan/...mas você foi casada com ele ou não? (A) 

Sabrina- já..morei quatro anos com ele (E) 

Regina- e você...já trabalhou...com prostituição (A) na época que {você era casada com ele (A)? 

Sabrina-                                                                                        nunca...nunca..nunca me passou 
pela cabeça essa possibilidade de ser garota de programa (E)...pelo contrário...as vezes eu 
passava na rua (E)...eu saía na balada com meus amigos né?... (E) passava na rua e xingava as 
menina de progra:ma... (E) criticava elas... (E) 

Regina- ma por que xingar? Por que xingar? 

Sabrina- não porque...o...é assim...a gente acha engraçado né? (E) a gente acha que nunca vai 
acontecer com a gente (E) ...que a gente...nunca vai passar por isso...entendeu? (E)  então a 
gente acha engraçado.... (E) acha que ah...elas tão fazendo programa porque elas 
GOStam...porque elas são sem vergonha...e não é verdade 

Regina- umhum 

Sabrina- cada uma tem sua hisTÓria...cada uma...tem um motivo de fazer isso...e...e::eu 
tenho...certeza...pelo menos...EU não gosto...foi a minha última opção MESMO 

Regina- tá...bom...mas aí então...seus pais foram embora de são Paulo? 

Sabrina- isso 

Regina- e você ficou sozinha com a sua filha? 

Sabrina- moro sozinha ca minha filha (E) 

Regina- quando eles foram você ficou sozinha? 

Sabrina- fiquei sozinha (E) 

Regina- já era separada? 

Sabrina- já era separada (E) 

Regina- tá...e aí...como que aconteceu de você...chegar a essa conclusão...não tenho ma/... 

Sabrina- então eu...eu trabalhava em um shopen né? (E) ...até dezembro...aí eu fui mandada 
embora...do shopen (E)...aí cê sabe...o dinheiro acaba...você com uma filha...minha filha tem 
problemas...de:...respiratórios...eu também...tenho renite(E) 
..então...doente...remédio...alimentação...eu moro de aluguel (E) ...então o dinheiro vai acabanu 
uma hora você vai ter que fazer alguma coisa e eu sempre procurando emprego (E) 
...entregando currículo (E) mas tá MUITO difícil 

Regina- então...mas aí você conhecia alGUÉM? 

Sabrina- conhecia uma amiga... (E) uma vizinha...que já trabalhou de programa...né?...na...num 
determinado lugar...aí ela falou pra mim...só que na hora assim...eu falei NE (E) maGIna eu não 
vô fazer isso né? (E) ...a educação que a minha mãe me deu nunca foi de fazer isso 
(E)...JAMAIS...não vô fazer isso...nunca (E)  nunca diga nunca porque eu falei nunca (E) e 
hoje...eu...eu já fiz...e to fazêno (E)...aí ela...em último caso assim...chegou a faltar comida tive 
que mandar minha filha pra casa do pai dela...porque não tinha comida...aí eu comia só 
bestêra...fiquei doente porque...falta de...de proteína essas coisa...fiquei doente em casa...mesmo 
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assim eu Ia trabalhar...doente...até eu pagar...meu aluguel...conseguir comprar um gás...pra 
poder pagar minha filha de volta... 

Regina- foi aí que você falou chega... 

Sabrina- aí eu falei chega...vô tê que fazer programa MESmo...porque...eu não tenho como eu 
ficar co ma minha filha se não tem...como eu manter ela na minha casa 

Regina- tá...e aí você...trabalha num...numa casa...num qua/... 

Sabrina- não eu trabalho na rua 

Regina- na rua? 

Sabrina- na rua 

Regina- tá...como que foi o primeiro dia Sabrina? você se arrumou e foi pra rua? que rua? como? 

Sabrina- é...Indianápolis...São Judas...eu trabalho lá... 

Regina- naquela avenida GRANde? 

Sabrina- isso...naquela avenida grande 

Regina- e você chega numa boa...e fica lá? 

Sabrina- não...eu cheguei a primeira vez...e ucheguei..com essa amiga né?..aí ela me mostro e 
tal...as menina trabalhando...aí as menina ficaro me olhando esquisito né? 

Regina- qualquer um pó/...qualquer uma pode chegar lá e trabalhar...não? 

Sabrina- não...não...você tem que ter amizade...você tem que conversar...assim você pode 
trabalhar...senão caso contrário as menina não deixa 

Regina- se elas não gostarem de você {você não pode trabalhar lá 

Sabrina-                                                  não 

Sabrina- não 

Regina- e o que você ganha É seu? 

Sabrina- é meu 

Regina- você não tem que pagar nada pra ninguém 

Sabrina- não 

Regina- nem dividir com as meninas nem nada? 

Sabrina- não 

Regina- tá 

Sabrina- aí que acontece...aí eu cheguei lá a primeira vez né? coloquei uma sainha...bem 
curtinha...uma blusinha...um FRIo danado...aí fiquei lá andando na avenida...aí os cara passava 
de carro...ficava olhando...e eu me sentia muito MAL...porque...nunca pensei em fazer isso 

Regina- sei 

Sabrina- aí o primeiro cliente passou...o nome dele é Tiago...até hoje ele vem me procura...aí...eu 
saí a primeira vez com ele...aí ele num...num percebeu... 

Regina- você entra no carro do sujeito e vai embora? 
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Sabrina- é...a gente entra... 

Regina- e aí...tudo é possível? 

Sabrina- tudo é possível...você pode::... 

Regina- mas não combina antes Sabrina? 

Sabrina- (oi) a gente combina...a gente fala o valor...a gente fala pra onde...pra onde que...que ele 
tá me levando...se num hotel...qualu..qual o local... 

Regina- sei 

Sabrina- só que a gente sabe que na rua a gente tá sujeito a tudo né?...pode acontecer qualquer 
coisa comigo...eu posso sair...e não voltar 

Regina- e...já aconteceu alguma coisa assim que (...) 

Sabrina- já...aconteceu acidente de carro um...um cara...ele me pegou né...na Indianápolis...e ele 
tava usando droga no carro...baforando lança...que é uma droga...e ele perdeu o controle do 
Carro... 

Regina- cheirando lança-perfume? 

Sabrina- isso...ele perdeu o controle do carro na Indianápolis mesmo...e bateu contra um poste...eu 
me machuquei...ele se machucou pouco...eu me machuquei mais...e::...é assim né? saí do carro... 

Regina- quem te socorreu? 

Sabrina- não assim...eu...não quis ir pro hospital...na hora eu falei a polícia vai chegar né?...então 
eu vô saí...saí do carro...e fui embora 

Regina- machucada? 

Sabrina- machucada 

Regina- porque se a polícia tivesse chegado poderia...te complicar 

Sabrina- TAMBÉM...porque ele tava com droga no carro né? 

Mulher na Platéia- minha pergunta é mais uma curiosidade porque quando se fala em homem 
mulher se pensa muito em amor...afinidade...e::um relacionamento gostoso...aquele príncipe 
encantado...o que é que vocês tem que sentir...ou a força que vocês tem que fazer...pra encarar 
uma dessa? {...apareça o cliente que for..vá com a cara ou não...velho...moço...alto...magro 

Regina-                                                                                                                                    lá na 
hora lá 

Regina- cheiroso ou não... 

Mulher na Platéia- é...e tem que encarar? 

((aplausos)) 

Regina- brigada 

((continuam os aplausos)) 

Sabrina- bom Regina...com eu já falei eu faço isso porque eu...realmente preCIso...e...na hora que 
estou com um cara velho...fedido...seje lá como for...eu não penso...NO HOMEM...e sim na 
minha filha...entendeu? 
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Regina- eu quando você tá com um cheiroso e novinho? 

Sabrina- ah...aí a gente aproveita um pouquinho né? 

Regina- ((risos)) 

((risos também na platéia)) 

Mulher na Platéia 2- a minha pergunta pra você você disse que ninguém sabe...e se um dia for 
descoberto? 

((aplausos)) 

Sabrina- bom...se um dia eu for(...) 

((continuam os aplausos)) 

Regina- diga Sabrina 

Sabrina- bom se um dia eu for descoberto..infelizmente eu vô ter que assumir né?...não posso 
mentir...mas até o último momento...eu...não quero que ninguém saiba 

Mulher na Platéia 3- eu sofri,,,pra criar dois filho...e nunca precisei vender meu corpo pra 
ninguém eu acho que isso aí...você tem que ver se mais tarde teu marido ficar 
sabendo...teu...se/(...) 

Regina- ex-marido 

Mulher na Platéia 3- (...)teu ex-marido fica sabendo...se ele não vai te tomar a criança de vocÊ e 
vai ficar...no mundo aí...enquanto cê é novinha cê tem tudo...nu/...pá/...bola pá frente...mas 
depois que você ficar veia...como vai ser sua vida?...e da sua filha? 

((aplausos)) 

Regina- diga Sabrina 

Sabrina- bom...a:::...a minha vida...é isso mesmo entendeu?...não pretendo continuar...quando eu 
arrumar um emprego eu vê saí entendeu? É o que tod/...as menina não fala ah...você não vão 
conseguir sair...saio sim por da mesma forma que eu entrei eu saio porque...não é uma c/...não é 
um futuro pra ninguém Regina...é um dinheiro que você ganha...você...você ganha bem se você 
trabalhar todos os dias...você ganha BEM mas é um dinheiro que você pega...você gasta e 
você...olha pra trás você não vê no que você gastô...principalmente(...) 

Regina- como assim? 

Sabrina- você pega o dinheiro...você vai no shopen...você compra roupa...ou você sai cas 
amigas...que a maioria aqui são solteiras que fazem programa...sai na baLAda...compra roupa de 
marca essas coisas...é um dinheiro que:: você ganha ni um dia...vamo dizer você ganha 
trezentos...quatrocentos reais ni um DIA...você trabalhando...você...você trabalhando em 
um...um serviço de ajudante geral você vai conseguir o quê? Quatrocentos...quinhentos reais 
por...por mês...e lá na...na avenida você ganha...a meta...{ou quase isso...em um dia 

Regina-   o dobro né? num dia 

Regina- então...então você vê o dinheiro 

Sabrina- vê o dinheiro mas você gasta com coisas que:::que depois você vai vê{...você...você fala 
nossa já gastei o dinheiro...o dinheiro vai muito rápido 

Regina-                                                                                                                    vai embora fácil 
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Mulher na Platéia 4- olha é uma pergunta...(A) se você QUER continuar(A)...e::assim...ce fala 
que tá ruim o emprego né? eu sô diarista há dezesseis ano (E)...fui casada com dezessete ano 
(E) meu marido me largo eu é...com uma filha...e eu criei essa filha soZInha...trabalhando de 
diarista e quando me faltou serviço de diarista eu fui cata latinha...papelão e eu continuei 
pagando aluguel e pago aluguel até hoje com serviço de diarista...trabalhando três dias...por 
semana...e eu ganho quinhentos reais e dá pra mim pagar o aluguel e sobreviver RUIM mas dá 
eu eu não tenho que vender o meu corpo 

((aplausos)) 

Regina- quer responder? 

Sabrina- ...eu quero 

Regina- quer? Então fala 

Sabrina- então...como cada caso é um caso Regina...no meu caso...eu:::...na verdade eu sinto 
vergonha SIM de fazer isso 

Regina- por que vergonha Sabrina? 

Sabrina- eu sinto vergonha porque:: é...é uma coisa assim que você não te quem se 
orgulhar...igual...ela trabalha de diarista...é um orgulho dela falar que trabalha de diarista agora 
eu...eu não me orgulho de falar ah que eu faço progr/...programa...eu não me orgulho nisso 
então não é uma coisa que eu GOSto...entendeu?...e as pessoas às vezes ah...mas emprego tá 
difícil cata papelão...mas não é bem assim...depende da necessidade no meu CAso...quando eu 
enTREI eu tava sufocada...eu tinha aluGUEL...gás...aluguel atrasado...faltano as coisa na minha 
casa...com uma filha pequena...então até eu juntá latinha pra conseguir esse dinheiro...em um 
dia eu conseguia o dinheiro que eu tava precisando entendeu? 

Regina- e hoje suas contas estão em dia? 

Sabrina- hoje as minhas contas estão em DIA...a minha filha está BEM...hoje eu...é...é...essa 
época de FRIo eu vô compro roupa pra minha filha compro as coisa que ela precisa...então...se 
eu fô catá laTInha...eu um mês eu vô conseguir o quê?...quinhentos reais...em dois três dias eu 
com/...eu consigo mais do que isso 

Regina- tá bom...então a gente vai pro intervalo e NA volta a gente continua com Casos  de 
Família...até já 

((aplausos)) 

Regina- por falta de opção virei prostituta é o tema do programa de hoje e agora a gente vai 
conhecer Ellen que está com vinte e dois anos e diz...”devido ao preconceito e a situação 
financeira eu Tive que optar pela prostituição...mas o meu sonho...é ser cabelereiro...Ellen...por 
favor entre 

((aplausos)) 

Regina- tudo bem Ellen? 

Ellen- tudo 

Regina- quem te conhece pelo seu nome de batismo? 

Ellen- ...é...as pessoas mais íntimas (D) 

Regina- sua família? 
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Ellen- isso 

Regina- e você pode falar o seu nome de batismo ou não? 

Ellen- pode 

Ellen- Rafael (D) 

Ellen- isto 

Regina- quando que você passou a ser...Ellen? 

Ellen- é...dos quinze pus dezesseis (D) 

Regina- e como que você escolheu Ellen? 

Ellen- ah...é um:...nome mais assim...sei lá...uma coisa (D) que...um nome que...eu não usaria (E) 

Regina- como assim? 

Ellen- o...tipo assim...eu acho...o nome Ellen um nome mais assim...mas SExy... (E) 

Regina- tá 

Ellen- mais assim... (D) 

Regina- mais femiNIno... 

Ellen- é (D) 

Regina- tá...bom... 

Ellen- mas meu outro nome era Rafaele (D)...que eu optei (E) 

Regina- tá...você era...você nasceu Rafael 

Ellen- isso  

Regina- quando que você passou a ser RafaeLE? 

Ellen- as pe/...assim...deidus quinze aos dezesseis ...pu casu qui::...assim...as pessoas mais 
íntimas...falei assim...ah pode me chamar de Rafaele (E)...pás pessoas mais íntimas já no 
programa meu nome é Ellen... (D) 

Regina- entendi 

Ellen- então...e como o Casos de Família...o tema é esse (D) então eu optei meu nome de...como 
Ellen (E) 

Regina- quando você diz as pessoas mais íntimas...é...são as pessoas da sua família?  

Ellen- as pessoas que convive comigo diariamente (D) 

Regina- seu pai...sua mãe...seus irmãos...isso? 

Ellen- não...minha mãe...meu pai...meu pai não que ele é falecido (D)...ele faleceu eu tinha nove 
anos (E)  

Regina- umhum 

Ellen- mais os meus irmãos...meus ami:gos...que convive comigo (D) 

Regina- e todo mundo te chama de Rafaele numa BOA? 
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Ellen- numa boa ou Rafa também...tem pessoas que eu conheço que me conhece desde pequeno 
que ainda me chama até de Rafael ainda 

Regina- tá...e quando te chamam de Rafael tudo bem? 

Ellen- tudo bem...eu não ligo 

Regina- tendi...Ô Ellen...por que você diz que aos quinze anos por falta de opção e pelo 
preconceito você optou pela prostituição? 

Ellen- é...eu...eu optei assim pela prostituição não de...não dos quinze anos... 

Regina- um 

Ellen- eu comecei já vai fazer um ano 

Regina- tá 

Ellen- porque assim...pelo fato de eu querer ser travesti (E)...porque cê sabe travesti é um...uma 
vida assim...mais sofrida do que uma vida de um gay ou uma vida de uma lésbica (D) 

Regina- por que Ellen? 

Ellen- pu casu que um GAY...ele já pode trabalhar numa firma...numa empresa..entendeu? (D) 
lésbica tamém...já... (D) 

Regina- o visuAL do travesti(...) 

Ellen- isso...o visual do travesti já é um visual feminino...né? (D) 

Regina- que as pessoas já não aceitam 

Ellen- já...já...já olha assim meio...meio torto (D) 

Regina- é mesmo? 

Ellen- é 

Regina- cê já trabalhou como cabelereiro que é o seu sonho? 

Ellen- já trabalhei eu comecei dos quinze anos...des dus quinze anos eu comecei...trabalhar em 
salão...a minha primeira profissão foi em salão...aí...eu trabalhei em salão...é...o que? uns 
seis...seis anos eu fiquei trabalhando em salão...aí eu parei 

Regina- seis anos? 

Ellen- isso 

Regina- e porque não tava bom lá?...por que você...o seu sonho é ser cabelereiro...você já estava 
num salão...te aceitaram então...por que que vocÊ saiu? 

Ellen- porque assim...é...pra você ser um cabelereiro você tem que tá...ter o 
diploma...entendeu?...e eu não consegui adquirir esse diploma entendeu? 

Regina- por quê? 

Ellen- dês dus quinze anos eu comecei a trabalhar como auxiliar (...) 

Regina- um 

Ellen- (...)de...de cabelereiro...e eu trabalhava como auxiliAR...estuDAva...ajudava minha 
MÃE...então não tinha como fazer um curso...entendeu? 

Regina- porque você precisava do dinheiro do seu salário 
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Ellen- isso...isso...pra sustentar eu{...minha mãe...entendeu? 

Regina-                                            tendi 

Regina- tá 

Ellen- que ela é empregada doméstica 

Regina- começou a faltar dinheiro e ficar difícil 

Sabrina- começou a faltar e a ficar difícil...aí falei assim ah...vou fazer assim...aí eu entrei em 
acordo com a minha MÃE...aí eu falei assim...MÃE dá pra você alugar uma casa pra mim?...aí 
qu/...aí ela foi alugou a casa...aí eu to moRAnu...assim...um pouquinho distante DEla... mas 
sempre eu vô tá lá ajudando ela...ajudo ela...ajudo o meu irmão...que tá preso 

Regina- pra que alugar casa Ellen? Eu não entendi essa parte 

Ellen- porque é assim...e...a...aonde que a gente moRAva..aonde que eu morava era um bairro 
pobre (E)...e era muito disTANte...e eu falei assim mãe...aluga uma casa pra mim que é melhor 
entendeu?...pra mim trabalhar...pas...pus vizinho também não ficar comenTAnu...a::seu filho fz 
isso...ah...seu filho faz aquilo(...) 

Regina- umhum 

Ellen- (...)eu chegando de madrugada...enTRAnu...só...só acordava a noite só:...as pessoas 
comenta né?...as pessoas falam ah...seu filho faz o quê?...entendeu? então pá não fica 
aquela...aquela coisa desagraDÁvel...então eu optei...ela tá aluganu uma casa pra mim...pra mim 
tá morano lá e trabaLHANdo...ajudando ela e o meu irmão que necessita... 

Regina- tá...e ela sabe que você vem aqui hoje? 

Ellen- ela...ela sabe 

Regina- e tudo bem? 

Ellen- tudo bem..ela:...eu acho assim...que a base de tudo é a MÃE... 

Regina- mas Ellen...como que você senta com a mãe e bate um papo assim...explica essas coisas? 
((risos)) 

Ellen- eu falo...não tipo assim...vai..por exemplo...que né meu falo norMAL que nem eu to 
conversando aqui com você normal 

Regina- porque você sabe que ela vai te ouvir {...e não vai te criticar 

Ellen-                                                                  isso 

Ellen- isso...assim...não é questão de criticar...se ela ver que...tá errado ela vai falar ...ó tá errado 
isso...se ela ver que tá certo...tá certo 

Regina- por exemplo...o que aos olhos da sua mãe não é muito certo...é errado? 

Ellen- eu tá fazenu programa...não é certo 

Regina- isso pra ela não é...confortável...ela não gosta 

Ellen- é...não é confortável...ms...ela também não critica...num(...) 

Regina- ela respeita sua escolha? 

Ellen- ela respeita minha história...o meu espaço...entendeu? acho que se não fosse ela eu não sou 
nada...hoje em dia 
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Regina- ô Ellen...e você...trabalha na rua ou numa casa noturna? 

Ellen- eu trabalho na rua 

Regina- tá 

Ellen- eu comecei trabalhar no saLÃo...de cabelereiro{...que nem eu te falei 

Regina-                                                                            seis anos 

Ellen- dês dus quinze Anos...agora eu tenho vinte dois...aí eu parei...mas mesmo assim eu mexo 
ainda numas cliENtes... 

Regina- umhum 

Ellen- aí desse...esse um ano antes pra cá...eu trabalhava no saLÃO... 

Regina- sei 

Ellen- trabalhava numa ong...que eu dava aula...pá crianças 

Regina- que ong Ellen? 

Ellen- é::...o Instituto Ser Humano...que ele...ele...cuida de:: gays lésbicas e travestis...é um 
fórum...de...eu faço assim...um pouquinho da parte do fórum...de travestis...e transexuais em 
São PAulo 

Regina- então é um deBAte... 

Ellen- isso...é um debate...teve um seminário agora...desculpa gente eu não lembrar o nome da 
ciDAde...mas eu ia aí só que não deu pu causa que eu tive que vim fazer um programa...mas um 
beijo pra todo mundo 

Regina- dessa cidade que a gente não sabe o nome... 

Ellen- é...mas... 

Regina- mas um beijo né? ((risos)) 

Ellen- é...um beijo...desCULpa...é Maceió... 

Mulher na Platéia 5- a primeira...ela falou(...) 

Regina- Sabrina 

Mulher na Platéia 5- (...)é...ela falou que ela pega o dinheiro e não sabe o que que ela faz...eu 
conheço uma senhora...que ela viveu disso...ela tinha apartamento...ela tem restaurante... 

Regina- é mesmo? 

Mulher na Platéia 5- e tem dinheiro no banco 

Regina- ela construiu um patrimônio? 

Mulher na Platéia 5- é 

Regina- trabalhando como prostitua 

Mulher na Platéia 5- é...e você ainda tá nova né? você não tem nada...e quando você ficar velha...o 
que que você vai fazer da vida? 

Regina- brigada viu? 

((aplausos)) 
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Sabrina- Regina...eu não pretendo continuar...assim que eu arrumar um serviço eu vou sair... 

Regina- mas quais...qual é o seu projeto então? 

Sabrina- o meu projeto?...ah...arrumar um emprego...não sei 

Regina- não mas...trabalhar...no que você tá trabalhando como prostituta por mais QUANto 
tempo? 

Sabrina- ah...uma...provisoriamente até:: eu arrumar uma uma uma casa né...pra mim...e arrumar 
um emprego...assim que arrumar um emprego eu to saindo não importa o valor que eu 
GAnhe...mas assim que eu trabalhe e que eu tenha orgulho de falar onde eu trabalho... 

Regina- entendi...e você(...) 

Sabrina- entendeu? E o meu diNHEiro Regina...o eu dinheiro eu pago a minhas dívida...eu falo 
assim...que...a gente GASta...mas que a gente depois Olha...as menina assim...que gasta com 
droga e com bebida não sabe com que gasta...agora eu sei com o que eu gasto...gasto(...) 

Regina- conseguiu colocar suas contas em dia {e tem o projeto de comprar uma casa. 

Sabrina-                                                               consegui 

Sabrina- na minha casa não falta Nada...graças a deus 

Regina- tá...mas aí assim...você pretende procurar emprego dePOIS que você conseguir sair do 
aluguel 

Sabrina- não eu ainda procuro emprego Regina 

Regina- você procura? 

Sabrina- procuro{...na semana eu procuro emprego 

Regina-                que horas 

Sabrina- ah...de manhã...umas sete horas da manhã...to procurando emprego entregando currículo 

Regina- e até agora nada? 

Sabrina- até agora nada 

Homem na Platéia- minha pergunta é pra de prim/...é...ah...pra primeira 

Regina- Sabrina 

Homem na Platéia- Sabrina...hein Sabrina...é::...você já sofreu pra criar sua filha...que exemplo 
você daria pra sua filha quando ela tivesse maior e tivesse sua filha? 

((aplausos)) 

Regina- quando ela for avó? 

Homem na Platéia- (é) 

((continuam os aplausos)) 

Regina- tendeu Sabrina?...quando você for avó...quando a sua filha tiver uma filha 

Sabrina- bom eu não vô te exemplo...pra falar sobre ISSO de programa eu não vô te exemplo 
neNHUM...tanto que::...eu até eu não quero nem comentar sobre esse assunto se eu...quando eu 
tiver velha não vai ser uma história que eu vô conta da minha velhice pra minha filha 

Regina- mas cê acha que dá pra apaGAR...as coisas que a gente faz na vida Sabrina? 
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Sabrina- não dá pra apagar...mas...pelo menos da memória dela que tem quatro anos dá pra 
apagar...pelo menos ela não tem nem idéia né?...criANça...num tem noção 

Regina- mas sempre tem alguém que CONta...que comenta...por que não falar a verdade? 

Sabrina- ...ah...eu sinto vergonha Regina...num é uma coisa que eu me orgulho 

Regina- umhum 

Homem na Platéia 2- perguntá pra segunda 

Regina- Ellen 

Homem na Platéia 2- Ellen....é:...você correu atrás pra conseguir a casa...junto com sua 
mãe...porque você não correu atrás pra cons/...pra conseguir em PREgo...pra depois conseguir a 
casa...e não precisar se prostituir? 

((aplausos)) 

Regina- quer responder Ellen? 

Ellen- QUEro...quero sim 

Regina- então diga 

Ellen- porque assim...é...pelo fato de eu tá me prostituindo...eu achei melhor...tá alugando a 
casa...por quê? Porque eu aluganu a casa...dá pra sustentar eu...minha mãe...e o meu irmão que 
tá preso...e pelo fato também da...dos vizinhos...entendeu?...e o dinheiro que eu...que eu levava 
dando aula...e trabalhando no saLÃO...tipo assim eu ganhava...mas não é a mesma coisa de 
você fazer um programa...você ganha bem mais 

Regina- umhuhm 

Ellen- então...é é assim...pra você ver assim uma noÇÃO assim de ah...eu ganho xis(...) 

Regina- isso 

Ellen- (...)numa coisa eu ganho xis ni OUtra...se for pensar pum LAdo...e pensar pelo lado de 
prostituiÇÃO...o lado da prostituição ganha mais 

Regina- quanto mais?... 

Ellen- ah...{depende 

Regina-       você trabalha todo dia? 

Ellen- não 

Regina- quantos dias por semana você trabalha? 

Ellen- eu trabalho de quinta sexta e sábado 

Regina- tá...três dias por semana? 

Ellen- às vezes eu vô na qua:rta...quando dá na telha...às vezes eu ô na segunda mas...{eu vô esses 
dias mesmo 

Regina-                                                                                                                               FIxo... 

Regina- {quinta sexta e sábado 

Ellen-     quinta sexta e sábado 

Regina- em em MÉdia você ganha quanto por mês? 
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Ellen- por mês eu ganho dois mil reais...mas ou menos 

Regina- tá...e você não tem que pagar nada pra ninguém...é seu? 

Ellen- é meu...eu pago minhas conta 

Regina- sim...mas você não trabalha numa casa noturna {que você tem {que dividir o seu 
dinheiro... 

Ellen-                                                                                  não                   não 

Ellen- trabalho na rua... 

Regina- tá bom 

Ellen- entendeu? 

Regina- perigoso hein Ellen...periGOso 

Ellen- é periGOso...já aconteceu de:... tá...de jogar extintor...spray de piMENta...até oVAda...teve 
um ovo que acerto ni mim e não quebrô doeu mais do que pedra 

Regina- bom...a gente vai pro intervalo e na volta a gente continua 

((música e aplausos)) 

Regina- por falta de opção virei prostituta é o tema do casos de família de hoje...e agora a gente 
vai conversar com NaTAsha...que está com vinte anos e diz...”eu preciso do dinheiro dos 
programas pra sustentar meu filho e comprar coisas pra mim”...NaTAsha...por favor entre 

((aplausos)) 

Regina- tudo bem Natasha? 

Natasha- tudo 

Regina- qual a sua idade? 

Natasha- vinte 

Regina- vinte MESmo? 

Natasha -vinte anos 

Regina- você parece uma meNIna Natasha 

Natasha- todo mundo fala mesmo 

Regina- todo mundo fala? 

Natasha- umhum 

Regina- eu não sei...cê...cê tá com a peruca? 

Natasha- ãhã 

Regina- sem a peruca e o óculos você ainda tem...assim...jeitinho de menina? 

Natasha- ai...((rindo)) fico mais nova ainda 

Regina- MAIS menina Natasha? 

Natasha- umhum 

Regina- e quando você pega algum cliente eles perguntam a sua idade? 
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Natasha- pergunta...eles pensa que eu sô de menor 

Regina- e você da a sua idade:: certa ou você mente? 

Natasha- às vezes eu falo que tenho menos 

Regina- JURA?...tem gente que prefere? 

Natasha- é...tem {uns que prefere 

Regina-                é mesmo Natasha? 

Regina- você sabe que é crime né? 

Natasha- ãhã 

Regina- pegar menina com mênu/...menor de idade 

Natasha- é...mas eles gosta 

Regina- eles gostam?...com que...que idade mais ou menos eles gostam 

Natasha- ah...eles...prefere as de dezoito...dezesseis...dezessete 

Regina- BEM nova? 

Natasha- que é casa noturna né?...aí tem...algumas menina que mente a idade fala que é mais nova 
porque ganha mais né? 

Regina- por que que ganha mais? 

Natasha- porque as mais velhas não trabalham 

Regina- mais velha quanto? 

Natasha- mais velha de...vinte e cinco pra cima 

Regina- já ninguém mais quer? 

Natasha- não 

Regina- {querem as novinhas 

Natasha- dependendo do rosto...é porque se acaba muito né? 

Regina- dependendo do ROSto? 

Natasha- é 

Regina- mas eles olham pra rosto da gente Natasha? 

Natasha- olha...bastante 

Regina- Olham?...pro rosto da gente? ((risos)) 

Natasha- porque eles preferem as mais boniTInha né?...as que tem o corpinho mais perFEIto 

Regina- ãhã 

Natasha- aquelas que são mais gordinhas alguma...alGUma eles preferem as mais gordinha as 
fortinha né? 

Regina- tem gosto pra tudo 

Natasha- é...mas eles prefere sempre as mais magrinha né? 

Regina- mais magrinhas? 
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Natasha- é 

Regina- tá...Natasha...há quanto tempo que você faz programa? 

Natasha- cinco meses 

Regina- NÓ...nada...praticamente 

Natasha- nada...quase... 

Regina- pra mim...cinco meses é poço tempo...pra você também é ou pra você já é...muito... 

Natasha- pra mim parece é muito tempo viu? 

Regina- por que Natasha? 

Natasha- ah...porque desgasta muito(...) 

Regina- em que sentido? 

Natasha- (...)ficá a noite inteira acordada às vez trabalhá de Dia...é corrido... 

Regina- como assim? 

Natasha- é pra ganhar mais né? 

Regina- às vezes você trabalha de noite E de dia? 

Natasha- é...pu causo que é...casa noturna...mas lá é preVÊ também 

Regina- lá também é prive? 

Natasha- é 

Regina- mas cê tem o nome TÃo boNIto por que cê trocou? 

Natasha- ah pu causo que::pra ninguém reconhece meu nome né? verdadeiro 

Regina- é por isso que todas trocam o nome? 

Natasha- isso 

Regina- tem gente...tem garotas que trabalham com o nome {de batismo 

Natasha-                                                                                    com o nome verdadeiro 

Regina- e aí...tudo bem? 

Natasha- é...porque já toda a família sabe ou senão mora no interiOR 

Regina- a família acha que tá aqui fazendo uma coisa e tá fazendo outra...sua família mora aonde? 

Natasha- minha família? 

Regina- cê pode falar? 

Natasha- ã...ã 

Regina- não...tá bom...você mora sozinha?...desculpa 

Natasha- não 

Regina- o que vocês não quiserem responder cês falam viu?...eu...eu entro no papo...você não 
mora sozinha? 

Natasha- não 
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Regina- mora com seu filho? 

Natasha- é...moro eu meu filho meu pai minha mãe e meus dois irmãos 

Regina- e ninguém sabe o o que você faz? 

Natasha- não 

Regina- mas eles vêem você voltando com o diNHEiro 

Natasha- é mas eles pensa que eu trabalho no bingo ((risos)) 

Regina- tendi...e nunca ninguém...foi atrás...nun/... 

Natasha- não...porque eu falo que eu fico com o dinheiro depositado pro mês todo 

Regina- não entendi Natasha 

Natasha- assim...eu falo que ganho quinhentos reais por mês e eu deixo...né...guardado um 
pouco...aí toda semana eu levo quatrocentos reais e falo que ganhei do meu namorado 

Regina- e você tem namorado? 

Natasha- tenho 

Regina- e ele sabe no que você trabalha? 

Natasha- sabe...me conheceu lá 

Regina- e pro seu namorado TUdo BEM? 

Natasha-é...pra ele normal 

Regina- tá 

Natasha- por enquanto né? até ele terminar a nossa casa 

Regina- o que que é por enquanto? que você tá(...) 

Natasha- é que pur causa que a gente tá mobiliando a casa né agora... 

Regina- umhum 

Natasha- aí quando ficar do tamanha que eu quero aí eu saio 

Regina- e qual é o tamanho que você quer? 

Natasha- ah...eu quero bem grande ((risos)) 

Regina- ((risos)) 

Natasha- uma mansão 

Regina- uma mansão? 

Natasha- é 

Regina- e você calcula que quanto tempo vai levar pra essa casa ficar assim? 

Natasha- ah...uns...dois meses ou mais 

Regina- uns dois MEses? 

Natasha- é porque faz...três meses que a gente tá junto e tá quase terminada já 

Regina- tá...ele é o pai do seu filho ou não? 
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Natasha- não 

Regina- e o pai do seu filho...participa da criação dele ou não? 

Natasha- não...sumiu...nem assumiu 

Regina- desapareceu do mapa? 

Natasha- desapareceu 

Regina- por...ANTES...de trabalhar nessa casa noTURna...nesse clube prive...você fazia o quê? 

Natasha- babá 

Regina- era babá?...e porq/ 

Natasha- trabalhei num restaurante também...mas...é cem reais...um::: 

Regina- começou a trabalhar com que idade Natasha? 

Natasha- com doze 

Regina- doze anos?...aí tava...pouquíssimo dinheiro... 

Natasha- é 

Regina- resolveu ganhar mais 

Natasha- mas enquanto eu não tinha filho tava bom né? 

Regina- umhum 

Natasha- porque eu era nova...tava bom cem reais...duzentos...mas depois tive filho...aí que 
complicou né? 

Regina- porque: tem os gastos com o bebê 

Natasha- é 

Regina- e aí quem que te levou nesse clube privê...como que você chegou lá? 

Natasha- tinha uma amigo minha que trabalhava nessa buate que antes era só de noite né?...aí 
eu...tava precisano de dinheiro...aí eu sabia já que ela trabalhava lá eu liguei pra ela e falei me 
leva praí que eu to precisano de dinheiro...aí(...) 

Regina- não ficou com medo? De chegar lá e não segurar(...) 

Natasha- não porque pra mim eu ia chegar lá e só ficar uma semana...e vim embora com o 
dinheiro e não ia mais 

Regina- mas mesmo assim né?...em nenhum momento você ficou com medo? 

Natasha- não 

Regina- aí você falou bom...uma semana eu agüento 

Natasha- é...uma semana depois eu volto pra casa com o dinheiro pago minhas dívida e vô dormir 
de novo((risos)) 

Regina- e por que que você não fez eXAtamente como você planejou? 

Natasha- ah...porque aí...as dívida aumentô mais 

Regina- tá...e você trabalha todos os dias Natasha? 
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Natasha- ah..eu trabalho quando eu quero 

Regina- e quando você quer assim? 

Natasha- eu trabalho de quarta a domingo 

Regina- normalmente de quarta a domingo você tá trabalhando? 

Natasha- é...{difícil eu trabalhar na(...) 

Regina-         que são os dias de mais movimento 

Natasha- é...difícil eu trabalhar na segunda...e na terça-feira 

Regina- por quê? 

Natasha- ah...porque não tem nada lá que eu vô fazer lá? 

Regina- o movimento é fraco 

Natasha- ih fraQUÍssimo 

Regina- e em média você faz quantos programas 

Natasha- doze 

Regina- numa noite? 

Natasha- numa noite 

Regina- e às vezes você emenda a noite e o dia? 

Natasha- é 

Regina- como que você faz pra ficar acordada...bem...com vinte anos é mais fácil ficar acordada 
do que com mais idade né{...mas mesmo assim...como que você faz pra ficar acordada? 
BEbe...FUma...usa...toma algum remédio pra não dorMIR? 

Natasha-                    é 

Natasha- NÃO 

Regina- nada 

Natasha- só::... eu cheiro 

Regina- você cheira cocaína? 

Natasha- cheiro 

Regina- cê tá brincando...ce tá acabando co ma sua saúde Entre outras coisas 

Natasha- ah...mas é só quando eu trabalho à noite né? 

Regina- mas você trabalha à noite toda semana 

Natasha- então 

Regina- então você tá...acabando com a sua vida e com a sua saúde 

Natasha- ah mas não acaba não...é...só gente mente fraca só...que vicia...quando eu fico na minha 
casa eu não uso NAda 

Homem na Platéia 3- antes de tudo eu apóio elas...porque quem sabe do limite e da necessidade 
de cada uma são elas 
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Regina- umhum 

Homem na Platéia 3- tenho amigas que são garotas de programas e amigos também...porque que 
elas não procuram uma casa? que é melhor...tem mais segurança...mas estabilidade 

Regina- do que na rua? 

Homem na Platéia  3- isso 

Regina- que...que problema você vê em trabalhar na rua? 

Homem na Platéia 3- ah...é mais fácil pra elas apanharem...sofrem preconceitos ainda maiores 
porque dentro de casas não...tem câmera...tem vigia tudo mais 

Regina- é a Ellen já foi agredida né Ellen  

Homem na Platéia  3- então...por que elas não procuram uma casa? que é melhor pra elas 

Regina- tá ...brigada viu? 

Homem na Platéia  3- (de nada) 

((aplausos)) 

Regina- vocês querem responder? 

Sabrina- eu quero Regina 

Regina- então diga Sabrina 

Sabrina- bom na CAsa Regina...você...f/(...) 

Regina- numa casa noturna né? 

Sabrina- isso...uma casa noturna...você por exemplo...você faz um programa de oitenta cem 
reais...a meTAde do dinheiro é pra casa...e na rua NÃO...na rua você trabalha...você ganha cem 
reais esses cem reais é SEU...você não tem que pagar nada pra ninguém 

Regina- mas...na CAsa é o preço que você paga por ter...algum tipo de seguRANça não é?...ou 
não vale a pena? 

Sabrina- é verdade mais...mais...na::...na rua você tem um:::uma...um risco muito grande {que eu 
já...já inclusive eu já peguei um...um cara num carro e na verdade...era dois cara...um tava 
escondido...e o outro tava no carro...aí eles...num fizeram nenhuma gracinha num...num...num 
me bateram...num me fizeram NADA 

Regina-                                                                                                                                   pois é 

Regina- mas podiam ter feito 

Sabrina- mas poderiam ter feito...só que o dinheiro é aquela coisa...o dinheiro...atrai né? 

Regina- mas tudo elo dinheiro...até sua vida Sabrina? 

Sabrina- não...minha vida não vale nenhum...não vale nad/...minha vida não não vale cinqüenta 
reais cem reais nem seis 

Regina- mas você tá na rua pelo dinheiro 

Sabrina- mas na casa noturna eu já tentei Regina numa casa noturna...já fui lá conversar com o 
cara...só que é assim...dependendo da casa noturna eles querem pra você moRAR...entendeu? 
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...aí você mora na casa noturna...você fica cheia de dívida...você tem que pagar a estadia 
LÁ...você tem que pagar a coMIda... 

Regina- você fica refém {dos preços que ele cobra 

Sabrina-                            eles vão te involvendo duma certa forma que você não consegue mais 
sair entendeu? 

Regina- entendi...e tem...tem que trabalhar a hora que ele quiser 

Sabrina- e trabalhar o hora que ele quiser 

Regina- tá...e não tem nem pra quem reclamar... 

Sabrina- não tem 

Regina- ...caso ele não cumpra o combinado 

Sabrina- não caso a você...você não tem nem direito...você não tem direito nenhum lá...se você tá 
lá dentro você tem que fazer tudo que lês pedirem entendeu? E na rua não...se passar um 
CAra...e:: eu olhar pra cara dele e não quiSER...eu não VÔ entendeu? 

Regina- mas...ele...não fica bravo?...quando você olha pra cara dele... 

Sabrina- não...de forma alguma...eu falo que...eu não sô obrigada  fazer nada...se eu quiser eu 
entro se não..não entro 

Regina- você quer responder Ellen? 

Ellen- é...a...é...eu concordo com tudo que ela falou...a gente ganha muito mais na rua...entendeu? 
vai cem reais...que a gente ganha na casa...fica tudo pra gente...e...eu...eu acho melhor trabalhar 
na rua mesmo que eu já tenho que sustentar já...três famílias...né?...e sustentar mais uma casa 
noturna não dá né? 

Regina- tá 

Mulher na Platéia 6- a...minha pergunta é pra três 

Regina- Natasha 

Mulher na Platéia  6- Natasha...você tem seu namorado né? 

Natasha- tenho 

Mulher na Platéia  6- você falou assim...que há cinco meses que você tá se prostituindo 
certo?...e...é...pra construir a sua casa...quando você terminar de montar a sua CAsa...tudo 
bonitinho que tiver com tudo pronto...ele pega e não quiser mais você...e se casa com outra e ir 
morar na sua casa? 

((aplausos)) 

Regina- quer responder Natasha? 

Natasha- ãhã...mas fica diferente porque o terreno tá no meu NOme as coisa eu comprei tudo no 
meu nome ele vai pra rua e aí...pronto e acaBÔ 

Regina- a casa é sua? 

Natasha- é minha{...tudo meu 

Regina-                 ele trabalha Natasha? 
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Natasha- ele trabalha...mas ele num...num me deu nada...{porque ele...e o que ele DEU tá tudo no 
meu nome também 

Regina-                                                                                e se ele não qui/...e se ele 

Regina- e se ele não quiser que você abandone a profissão? 

Natasha- não mas ele não tem que querer...porque ele já qué né? {que eu abandono...é 

Regina-                                                                                             ele já quer que você saia? 

Natasha- ele AI...larga que eu termino agora que já tá faltano pouco...eu que não quero largar 
agora...que eu vou deixar tudo...também tem meu filho né?...ele vai terminar minha casa e meu 
filho como é que fica?...aí eu vô dá um tempo pra meu filho também...não pode né?...te quem 
ajudar meu filho e tem que ajudar ele também...porque não pode fazer sozinho 

Regina- seu filho tá com que idade? Pode falar? 

Natasha- ele tem dois anos 

Regina- e você pretende sustentar seu filho com essa profissão até que idade? 

Natasha- não...eu só quero terminar a casa e eu vô voltar a trabalhar na churrascaria 

Regina- tá...bom...agora a gente vai conhecer Lorrane...que está com trinta e um anos e diz...”eu 
quero parar com os programas mas eu tenho medo do julgamento das pessoas quando 
descobrirem a verdade”...Lorrane...por favor entre 

((aplausos)) 

Regina- tudo bem Lorrane? 

Lorrane- tudo bem 

Regina- você tá de peruca não né? 

Lorrane- não 

Regina- só de óculos...pra não ser reconhecida 

Lorrane- isso 

Regina- você JÁ tem medo do julgamento? 

Lorrane- tenho 

Regina- que que você espera? 

Lorrane- ah...espero que::...agente/...no caso a gente precisa demais...assim...que nem eu...tenho 
muitos filhos né? 

Regina- quantos Lorane? 

Lorrane- eu tenho quatro filhos 

Regina- com o mesmo companheiro ou não? 

Lorrane- não...com o mesmo companheiro não 

Regina- tá 

Lorrane- então eu...sei lá eu acho que quando o pessoal saber assim...o pessoal vai criti/...criticar 
muito né? 
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Regina- que pessoal Lorrane? 

Lorrane- eu penso assim no pai dos meus filhos...assim né? 

Regina- que pai? 

Lorrane- o pai dos meus filhos 

Regina- mas você tem todos com o mês/...teve todos com o mesmo companheiro? 

Lorrane- não...tem dois...tive já...um casamento e o outro eu amiguei 

Regina- tá...então...são dois pais diferentes? 

Lorrane- isso 

Regina- de que pai que você tem medo? 

Lorrane- desse último 

Regina- do mais recente? 

Lorrane- é 

Regina- que NÃO ESTÁ com você 

Lorrane- não tá comigo 

Regina- por que que você tem medo?...dele te tira as crianças? 

Lorrane- ISSO...deles tira as crian/...a criança né...no caso 

Regina- há quanto -- você trabalha na rua ou numa casa noturna? 

Lorrane- eu trabalho assi::m num forrozinho que a gente fica lá perto de casa e(...) 

Regina- qual que é o esquema Lorrane? 

Lorrane- da primeira vez eu fui com uma colega minha né?...tinha acabado de sair do 
emprego...cabê/...tava faltando faltando TUdo em casa 

Regina- você trabalhava de quê? 

Lorrane- trabalhava nu mercado 

Regina- tá 

Lorrane- numa rede de supermercado...{aí teve um corte(...) 

Regina-                                                    você tava sozinha com os quatro? 

Lorrane- isso 

Regina- os pais não ajudam em nada 

Lorrane- não ajuda 

Regina- você sozinha com os quatro...tá 

Lorrane- aí essa amiga mina falo ah vamo no forró...falei vamo 

Regina- um forró que todo mundo vai pra danÇAR...aberto e tal 

Lorrane- ISSO...chegando LÁ...ele: perguntou pra essa colega minha...Olha...e essa sua colega é 
do babado?...é::(...) 

Regina- porque ela era do babado? 
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Lorrane- ela é 

Regina- do babado é quem faz programa? 

Lorrane- ela é...aí ele falou assim...chama Ela...ela...ah...ela não é...mas vô conversar com ela...aí 
chamou...aí ela falou...falou assim pra mim...e ele vai cobrar quanto...ela vai cobrar quanto? 
Que essa colega minha cobra uma quantia de cinqüenta reais né?..a::ela falou assim...ah não sei 
se ela vai queRER...pago CEM...chama lá pra mim...aí eu fui até o loc/...cheguei lá ele falou 
falou OI...ele OI(...) 

Regina- você chegou até ELE? 

Lorrane- fui até ele ((risos)) 

Regina- você já tinha aceitado?...pra voCÊ MESma...você já tinha aceitado? 

Lorrane- ah eu pensei falei Nossa CEM REAIS ele vai paGAR...((risos)) não acredito...aí Che/ 
OI...ai deixa eu tomar um pouquinho da sua cerveja...tomei a cerveja ele...e aí? 

Tudo bem? Eu oi...tudo bem...ce já...topa sair comigo agora?...topo 

Regina- e foi 

Lorrane- e fui...com ele 

Regina- NUNca tinha passado pela sua cabeça {antes...nada? 

Lorrane-                                                                  num tinha nunca 

Lorrane- falei PUXA CEM reais...no final ele:::tip/ ele foi até o hotel pagou o hotel TUdo...aí 
quando eu voltei falei NOssa...to me danando...CEM REAIS? aí...no caso a gente acaba se 
acomodando né? 

Regina- achou pouco 

Lorrane- não achei(...) 

Regina- no começo você achou muito depois você achou pouco? 

Lorrane- não achei que::{tava bom né? 

Regina-                            que tava justo? 

Lorrane- ((risos)) 

Regina- entendi 

Lorrane- aí na noite apareceu Outros também 

Regina- na MESma noite? 

Lorrane- na mesma noite 

Regina- então você nunca tinha pensado em nada? 

Lorrane- não 

Regina- ...aí você resolveu fazer...na primeira noite você fez quanto? 

Lorrane- na primeira noite deu o quê? Deu quatrocentos e cinqüenta 

Regina- tá um...pra um vocÊ fez um desconto 

Lorrane- não o outro...é porque é cinqüenta né? eu tava cansada... 
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Regina- ah:: mas só o primeiro então pagou cem? 

Lorrane- eu to cansada né Regina...falei ah...tsc vai cinqüenta mesmo 

Regina- então na primeira noite você já fez quatrocentos e cinqüenta? 

Lorrane- é...quatrocentos e cinqüenta 

Regina- tá...e isso faz quanto tempo Lorrane? 

Lorrane- Já tem mais ou menos uns...essa aí foi...quase uns dois anos 

Regina- dois anos? 

Lorrane- vai fazer dois anos agora em JUlho 

Regina- é PERto da sua casa? 

Lorrane- é perto 

Regina- as pessoas que freqüentam são pessoa DO bairro? 

Lorrane- é...a maioria solteiro né? 

Regina- então...por que que você acha que ninguém sabe? 

Lorrane- bom acho que no fundo no fundo a pessoa SAbe assim né...mas que nem eu sô muito 
(dependente) eu nem...não ligo muito 

Regina- tá 

Lorrane- é mais o fato do...do pai do meu filho mesmo né?... que ele quer viver comigo mas eu 
não quero viver com ele 

Regina- ah ele quer voltar a viver com você? 

Lorrane- ele QUER viver...é...a gente nunca chegamo a...{morar junto 

Regina-                                                                                 morar junto 

Lorrane- não 

Regina- tá...de onde você escolheu esse nome Lorrane? 

Lorrane- é que tem uma::uma coleguinha assim que ela é...ela é uma bichinha...leGAL pra 
caramba{...e ela usa esse nome 

Regina-                                                                                                                                                    
ela é o quê? 

Lorrane- uma bichinha 

Regina- ah...e ela usa Lorrane? 

Lorrane- usa ((risos)) 

Regina- e ela não se importou de você usar o mesmo nome? 

Lorrane- não ela falou vai lá faz homenagem pra mim 

Regina- ah tá ((risos)) 

Lorrane- ((risos)) 

((aplausos)) 
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Regina- por falta de opção...virei prostituta...é o tema do programa de hoje...e agora a gente vai 
conhecer a Kimberly que está com trinta e um anos e diz...”eu tentei trabalhar em outras áreas 
mas NÃO consegui pagar as minhas dívidas...e sustentar os meus filhos”...Kimberly...por favor 
entre 

((aplausos)) 

Regina- tudo bem Kimberly? 

Kimberly- tudo 

Regina- são quantos filhos? 

Kimberly- quatro 

Regina- quatro?...todos homens...mulheres ou... 

Kimberly- três menina e um homem 

Regina- tá...eles não sabem como que você ganha dinheiro 

Kimberly- não 

Regina- quem sabe? 

Kimberly- só uma irmã minha 

Regina- só uma irmã? 

Kimberly- só 

Regina- e ela te apóia ou te condena? 

Kimberly- ela nem apóia nem condena ela está me ajudando...a sair 

Regina- mas pelo oLHAR dela...pelos comenTÁrios dela...você sente alguma crítica?...ou não? 

Kimberly- sinto 

Regina- sente? 

Kimberly- sinto 

Regina- e isso te incomoda ou não? 

Kimberly- incomoda... 

Regina- como que ela tá...te ajudando a sair? 

Kimberly- quando aparece algum bico assim que alguém avisa pra ela...ela me avisa...aí eu 
vô...fazer 

Regina- e por que que você quer sair?..ou você não quer sair? 

Kimberly- dessa vida da prostituição eu quero sair sim 

Regina- por que Kimberly? 

Kimberly- porque:::...ah...é uma vida perigosa... 

Regina- em que sentido? 

Kimberly- porque eu sô...trabalho na rua...então a gente corre muitos risco...de levar peDRAda...a 
gente é...humiLHAda 
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Regina- já levou Kimberly? 

Kimberly- já 

Regina- já levou pedrada? 

Kimberly- já levei...já 

Regina- há quanto tempo que você trabalha na rua? 

Kimberly- oito meses 

Regina- oito meses?...tá...por que que começou? 

Kimberly- porque eu estava passando MUITA dificuldade...com falta de energia em 
CAsa...gás..alimentação adequada para os meus filhos que são/ 

Regina- sozinha com os quatro? 

Kimberly- sozinha...com os quatro 

Regina- o pai...{deles 

Kimberly-          o pai de dois me ajuda mais razoÁvel...e duas...{eu não...o pai abandonou 

Regina-                                                                                            não 

Regina- e esse pai que ajuda sabe da sua atividade ou não? 

Kimberly- não 

Regina- nem desconfia? 

Kimberly- não 

Regina- você tem medo que ele descubra? 

Kimberly- tenho medo...por ele...querer tomar os meus filhos que são tudo pra mim 

Regina- entendi..bom então aí...não tinha nada em CAsa...você resolveu ir trabalhar na rua? 

Kimberly- é...foi a última opção que EU tive...por eu ter baixa escolariDAde...eu não consegui 
em/...emprego...assim que eu possa...sustentar...ganhar...razoável pra sustentar os meus 
filhos...casa de faMÍlia...a gente vai arrumadinha...as patroa Olha...fala...inventa uma desculpa 
mas a gente sabe qual é a realidade MESmo delas 

Regina- qual é a realidade delas? 

Kimberly- ciúmes do marido...tem medo do envolvimento com os filhos...e se a gente vai 
bagunÇAda...cabelo nas alTUra...toda(...) 

Regina- não serve porque é bagunçada 

Kimberly- é...não consegue porque é bagunçada 

Regina- umhum 

Kimberly- a gente fica:: sem opção 

Regina- tendi...e aí você resolveu trabalhar na rua...QUEM te orientou...quem te explicou como 
funcionava...ou ninguém...você foi com a cara e a coragem? 

Kimberly- não...foi através de uma amiga...ela falava...eu não sabia que ela era(...) 

Regina- como você descobriu? 



 229 

Kimberly- porque...ela foi na minha casa...viu minha dificuldade...eu conversando com ela...ela é 
minha amiga MESMO...eu chorando sabe/ desabafando... 

Regina- mas ela era sua amiga MESMO e você não sabia com o que ela trabalhava? 

Kimberly- não 

Regina- então ela não te contava..de medo da crítica? 

Kimberly- de...é...de medo tamBÉM...porque ela me via de um jeito...eu MÃE..sabe...meu...de um 
jeito assim...ela me via como MÃE...com uma dona de casa...e geralmente...a 
maioria...que...quem critica...a::...prostituta...são...a maioria são mulheres 

Regina- as mulheres são...quem mais critica? 

Kimberly- sim{...principalmente as casada 

Regina-             porque Kimber/ 

Regina- por que que cê acha que isso acontece? 

Kimberly- porque a maioria que critica são as casada porque...quem procura...a...dama da 
noite...tem...que eu não gosto muito da palavra...prostituta 

Regina- Usa dama da noite...quem mais procura a dama da noite é quem? 

Kimberly- é o homem casado 

Regina- é mesmo? 

Kimberly- é 

Regina- na MAIoria homem casado...isso pra todas? 

?- (pra todas) 

Regina- é mesmo? Pra você também Ellen? maioria Homem...{E casado?...que durante o dia usa 
terno e gravata 

Ellen-                                                                                            homem...é...casado 

Ellen- é...e a noite... 

Kimberly- porque::eles falam que...tá em casa...quer um carinho e a mulher...tô cansada...tô com 
dor de cabeça...tô assim...tô de um jeito...to outro sempre tem...desculpa...então eles vão 
procurar...carinho na RUA 

Regina- tá...aí então quando sua amiga contou pra você você falou:: você se surpreendeu ou não? 

Kimberly- sim 

Regina- você se surpreendeu? 

Kimberly- umhum 

Regina- mas ela te ofereceu isso como opção de...vida pra ganhar dinheiro? 

Kimberly- ela perguntou se eu queria experimentar 

Regina- e aí? 

Kimberly- aí eu falei que...topei 

Regina- na hora? 
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Kimberly- é...no/...p/ penso na hora...falei assim dá uns dia pra mim pensar...eu pensei...ela me 
levou 

Regina- umhum 

Kimberly- ela me levou na rua 

Regina- tendi...e::todas vocês...usam preservativo? 

((todas respondem))- ãhã sim 

Regina- e se/(...) 

Ellen- mas a maioria dos clientes pede sem 

Regina- e aí Ellen...como é que sai dessa... 

Ellen- quando eu to precisano de dinheiro...eu falo que vou sem...mas aí quando chega lá eu 
coloco a camisinha 

Regina- tendi bom...o papo se estendeu tanto que não vai dar mais tempo da gente conversar com 
a platéia...eu::: só vou agradecer...muito vocês terem vindo...só UMA coisa que me incomodou 
bastante...a: falta de preocupação de vocês com a saúde DE vocês...né...não pensar...no consumo 
de drogas ou não pensar no risco que vocês correm...é...isso...é...assim...é:: não sei porque...de/ 
hoje tá tudo bem...de repente pode não tá...então acho que se preocupar com a saúde da gente 
nunca é demais e::: eu não sei...porque...a vergonha...porque não tem Omo a gente fugir na 
vida...das escolhas que a gente faz...TODAS as escolhas que a gente faz mais cedo ou mais 
tarde batem na nossa porta...então se é uma opção que vocês fizeram e vocês têm os motivos de 
vocês...eu não sei se precisa de vergonha...eu acho que a gente não precisa sair na vida 
anunciando tudo o que a gente faz ou deixa de fazer...mas eu também não sei se precisa se 
esconder tanto assim...porque mais cedo ou mais tarde vai ser inevitável esse confronto...da 
gente com as opções que a gente faz...seja opção de casar seja opção de não casar seja a opção 
de ser prostituta de ter filhos...enfim...né...as nossas escolhas vem junto com a gente né...tudo 
isso faz parte da vida da gente...eu desejo...saúde pra voes e espero que vocês sejam felizes...pra 
quem tá em casa obrigada pela companhia e fique com deus ((manda beijo)) 

((aplausos)) 

  

 

 

 


