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Resumo 

 

O presente artigo tem o objetivo analisar como os Jornais: Diário do Povo, Meio Norte e O 

Dia na prática constroem enunciativamente seus discursos a cerca das questões de 

Habitação focando nos discursos da Ocupação do Alto da felicidade. Para tanto, usamos 

como elementos constitutivos de nossa pesquisa a globalização e a relação com local e uma 

construção de quadro teórico-conceitual sobre a Teoria dos Discursos Sociais, a partir de 

Stuart Hall, Zygmunt Bauman, Émile Benveniste, Authier-Revuz, Mikhail Bakhtin, Milton 

José Pinto e Éliseo Verón para explicar conceitos sobre global, local, Discursos, Estratégias 

enunciativas, Heterogeneidades e Contrato de leitura. 
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Pensando a questão da moradia em sua relação à tensão global e local, a habitação 

constitui-se como um problema para o desenvolvimento de uma cidade, pois nos últimos 

anos a proporção de pessoas no planeta dobrou, de três para sete bilhões e, segundo 
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estimativas, pode chegar a nove bilhões de habitantes em 2050. Esse número chega a ser 

bem maior nas grandes cidades. Assim eleva-se o déficit habitacional, ou seja, eleva-se o 

numero de cidadãos sem moradias adequadas. Isso é reflexo de uma série de fatores, como 

por exemplo, concentração de renda, falta de da infra-estrutura em muitas cidades, aumento 

da taxa de natalidade e desafios ambientais tornam urgente a reinvenção das cidades. 

Atualmente Teresina possui um déficit habitacional de mais de 55 mil casas, reflexo 

da má distribuição de moradias e do baixo poder aquisitivo dos menos favorecidos no 

acesso ao estoque habitacional adequado. Encontra-se na capital aproximadamente 5.938 

casas feitas de taipa. É importante lembrar que através do "Projeto Minha Casa Minha 

Vida" entre os anos de 2010 e 2011 foram construídas 5.968 casas a fim de amenizar esse 

déficit habitacional proporcionando uma melhor moradia aos necessitados.  

Alto da Felicidade, tema abordado no artigo
5
 é uma área de ocupação na vila Alto da 

Ressurreição, zona sudeste de Teresina. Mais de 700 famílias ocuparam uma área de 27 

hectares, área localizada na vila Alto da Ressurreição zona sudeste de Teresina, pois o 

terreno não possuía muro e se caracterizava como terra devoluta onde os proprietários não o 

utilizavam nem como moradia e nem como algum tipo de construção ou projeto. O juiz 

Teófilo Rodrigues Ferreira declarou a ocupação ilegal, uma vez que, o terreno pertence à 

construtora Jurema. 

A história da área de ocupação – Alto da Felicidade – teve momentos que marcaram 

muitos conflitos: no dia 14 de julho, os moradores, já com o prazo de permanência no 

terreno vencida, fizeram um protesto em frente ao Palácio de Karnak contra ordem de 

despejo. Neste dia o governo e a prefeitura se manifestaram a favor dos moradores. No dia 

22 de julho, através de uma decisão da Desembargadora Rosimar Leite o mandato de 

reintegração de posse foi adiado. No dia 31 de julho, cerca de 200 policiais foram até o 

terreno para a tomada do terreno. No dia seguinte, dia 01 de agosto de 2009, os três jornais  

________________ 

5 O assunto abordado neste artigo é resultado de estudos retirado do projeto de Iniciação Cientifica Voluntária (ICV): A 

noção de local nos jornais diários de Teresina: os discursos sobre habitação e infraestrutura do Grupo de Pesquisa 

Jornalismo e Discurso (JORDIS) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), sob orientação do Professor Doutor Paulo 

Fernando de Carvalho Lopes. O objeto de estudo analisado é resultado de um processo de catalogação referente aos meses 

de agosto de 2009 a março de 2010.  
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veicularam a notícia da desocupação do Alto da felicidade. Neste dia o mandato, mais uma 

vez, foi adiado através da intervenção do governador, prefeitura e vereadores. No dia 18 de 

agosto, o prefeito Silvio Mendes fez uma reunião com os deputados e moradores para tentar 

encontrar uma solução para o problema. 

Em 24 de agosto, foi assinado um acordo entre moradores, governo, prefeitura, entre 

outros, no qual as famílias “ganhariam” casas, porém elas teriam que sair do local para que 

a situação fosse resolvida. Neste acordo ficou decidido que os moradores fariam um 

cadastro para que casas fossem construídas no terreno, por programas de moradias. Dia 31 

de agosto, os moradores foram informados que o prazo para o despejo estava acabando, 

faltando apenas dez dias para o prazo expedido pelo juiz. Dia 09 de setembro, os moradores 

do terreno Alto da felicidade foram informados que o prazo para saída voluntária se 

esgotara e, então, no dia 11 de setembro, policiais cercaram a área para dá cumprimento ao 

mandato de despejo. Dia 11 de setembro de 2009, foi o “DIA D”, no qual foi marcado por 

uma grande tensão, violência, prisões e casas destruídas.  

Durante o processo de reintegração de posse, o tema: “Alto da Felicidade” teve 

momentos que marcaram muita tensão e negociação. Cerca de 700 famílias, sem condições 

financeiras, vítimas de alagamentos e vindas de outras regiões como Timon – MA e interior 

do Ceará ocuparam 27 hectares da área. A história da área de ocupação –Alto da Felicidade 

– começou a partir da expedição de um mandato de manutenção de posse feito pelo juiz 

Teófilo Rodrigues Ferreira. Este artigo tem como propósito analisar como os jornais locais 

Diário do Povo, Meio Norte e O Dia, construíram seus discursos sobre Habitação focando 

nas notícias desta área de ocupação. 

Neste artigo adotaremos a metodologia da analise de discursos proposta pela teoria 

dos Discursos Sociais (PINTO, 2002), porque entendemos que a nossa perspectiva é de 

pluralidade, pois um discurso, pela ideia de polifonia e dialogismo, carrega consigo mais de 

uma voz social. 

Utilizaremos os teóricos: Émile Benveniste, Milton José Pinto, Mikhail Bakhtin e 

Eliseo Verón para o conceito de Discursos. Entendemos que o discurso, enquanto prática 

social de produção de sentidos possui estratégias enunciativas que são resultado de uma 

interação do enunciado e enunciação, no qual o universo discursivo - aspectos gramaticais, 
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linguísticos, semânticos, pragmáticos, sintáticos, textuais, enunciativos e outras semióticas 

numa relação entre os processos sociais e sujeitos sociais – dão acesso à linguagem.  

Os discursos adquirem especificidades devido à atuação dos sujeitos, submetidos ao 

mundo das regras. No entanto, nem sempre são os sujeitos que criam os objetos, mas os 

discursos e as leis de seus funcionamentos, isto é, os objetos falam sempre de algum lugar e 

não falam sozinhos. Estão perpassados por condições de produção de natureza histórica, 

política, social, cultural, filosófica etc. 

Nesta perspectiva, afirma-se que há mais de um sentido e que este não se fecha no 

objeto, pois é infinito e está sempre em construção, na produção cotidiana. Por meio deste 

víeis, neste trabalho vamos tentar entender como os Jornais locais com o mesmo público–

alvo vão construir um acontecimento; como eles posicionam o tema Habitação; vamos 

perceber se os jornais possuem os aspectos de enunciação capaz de nos remeter a lugares de 

fala diferentes; se os jornais possuem as diferentes formas de heterogeneidade enunciativas 

e modos de dizer, quais as marcas dos processos sociais materializadas nos textos, seja 

através de ideologias, relações de poder ou tensões sociais. 

De acordo com PINTO (2003) todo analista de discurso tem a função de procurar as 

marcas dos processos sociais materializados nos textos, e esse universo discursivo 

representativo do jornalismo e das práticas sociais se dão de forma contextualizadas. Sendo 

elas divididas em três contextos: o imediato, o institucional e o mais amplo. O primeiro 

deles nos remete para o aqui e o agora da situação vivida. O segundo nos remete para o 

lugar institucional da situação e que se dividem em três formas – empresa, fonte e linhas 

editorias já que os jornais se caracterizam num contexto diferente. Já o terceiro nos remete 

aos “modos de apresentar”, em que os jornais põem em circulação múltiplas verdades que 

aparecem no dia a dia. 

É dentro da perspectiva de PINTO (2003) que percebemos os aspectos de 

enunciação capazes de nos remeter a lugares de fala, modos de dizer diferentes. Isso se dá 

por causa das heterogeneidades enunciativas que materializam as vozes dos processos 

sociais nos textos, seja através dos modos de apresentar, ideologias, relações de poder e 

tensões sociais. 
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Sempre falamos de um lugar, lugar esse não físico, mais sim, institucional aonde 

toda fala é plena de sentidos e está relacionada ao plano social, uma vez que, essa fala 

implica relações de poder, conflitos, construção de identidades, etc. Através das estratégias 

discursivas, o enunciador constrói o lugar de fala e o lugar de fala do leitor. É nesse espaço 

que haverá a troca simbólica de enunciados a partir do: 

Regime e processos de apropriação do discurso: pois em 

nossa sociedade (...) a propriedade do discurso está 

reservada de fato (às vezes, mesmo de forma regulamentar) 

a um grupo determinado de indivíduos. Por tudo isto, nem 

todas as estratégias discursivas (...) são igualmente 

possíveis, mas somente as que estão autorizadas 

(FOUCAULT, 1972). 

  O contrato de leitura outra característica de discursos é uma espécie de espaço 

imaginário onde as propriedades do discurso permitem a um suporte capturar, criar vínculo 

(oferta de sentidos) e até fidelizar (negociam leiturabilidade), ao longo do tempo, com seus 

leitores. O contrato se dá através do dispositivo de enunciação que tem: regras, normas, 

rituais, protocolos.  

Para encontrarmos as marcas enunciativas nos três jornais analisados é fundamental 

o entendimento de três instâncias que norteiam o contrato de leitura que são: a imagem de 

si, a imagem do tu e a relação no e pelo discurso. O primeiro é a imagem que eu quero que 

o leitor tenha de mim e corresponde ao modo como o jornal se apresenta em determinado 

ritual. Ele se volta no sujeito seja o jornal como sujeito físico ou como uma instituição 

social. O segundo é a imagem do leitor construído no texto e que pode ser encontrado 

através do "nexo" e outras semióticas. E na relação no e pelo discurso é o nexo entre a 

imagem de si e a imagem do tu para construir uma relação entre texto/ imagem, criando 

aportes, aproximações. 

Análise do Corpus 

O tema Alto da Felicidade foi veiculado com ênfase nos Jornais Diário do Povo, 

Meio Norte e o Dia durante a primeira semana de agosto (de 1º a 8 de agosto de 2009) e a 

segunda semana de setembro ( de 09 a 14 de setembro de 2009). Dentro do universo de 

4.652 matérias temos 92 matérias sobre o tema Habitação, sendo 31 no Jornal O Diário do 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 6 

Povo, 32 no Jornal Meio Norte e 29 no Jornal O Dia. O corpus a ser analisado totalizou-se 

em 29 matérias. 

Na primeira semana do mês de agosto, pudemos perceber que o mês começou 

tratando das tensões causadas pelas tentativas de desapropriação dos moradores da Vila 

Alto da Felicidade, em Teresina, sendo manchete do dia 01 de agosto nos três Jornais: 

“Famílias resistem e ação de despejo é suspensa” – Diário do Povo; “Desocupação foi 

suspensa por 15 dias” – Meio Norte; “Risco de despejo espalha tensão” – O Dia. 

Em setembro os jornais continuaram a dar ênfase ao caso da desapropriação dos 

moradores da Vila Alto da Felicidade, pois o fato virou manchete. No dia 12, “Despejo 

violento: Um Dia de Cão no Alto da Felicidade” e dia 13 de forma indireta, apenas, foto e 

legenda, no jornal O Diário do Povo; “DESPEJO: Caos, desespero e prisões no alto da 

felicidade” foi manchete do dia 10 no jornal O Dia; “Crianças e grávidas na linha de 

combate” foi manchete do dia 09 de setembro no jornal Meio Norte. 

Os enunciadores dos jornais se marcam e buscam vínculo com os leitores através 

dos termos técnicos jornalísticos em manchetes, legendas, chapéus, fotos etc. Como vemos 

nas palavras e trechos: “Alto da Felicidade”; “Zona Sudeste”; “Felicidade”. A partir desses 

exemplos percebemos a imagem do leitor, pois o enunciador mostra que o leitor tem um 

conhecimento da história da ocupação.  

Como estratégias enunciativas os enunciadores dos Jornais Diário do Povo, Meio 

Norte e O Dia utilizam-se das Heterogeneidades enunciativa mostrada: citações, aspas, 

negrito e itálico nas legendas das fotos como forma de marcar/ prender a atenção do leitor. 

Deste modo, através da enunciação percebemos que os jornais usaram estratégias 

enunciativas capazes de nos remeter a lugares de fala diferentes. No Jornal Diário do Povo, 

os enunciadores utilizaram a palavra “Moradores” para se referir às pessoas que ocuparam o 

terreno, ou seja, o jornal usou este “termo” para dá ideia de cidadania e que todo cidadão 

tem que ter direito à moradia, ainda que não sejam proprietárias de nenhum imóvel.  
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O jornal Meio Norte inseriu nos seus enunciados as palavras: Populares, Ocupantes 

Manifestantes e invasores, vocabulários estes que nos remeteram aos lugares de política 

partidárias e delinquentes. 

 

 Já o jornal O Dia ao se referir aos ocupantes do Alto da Felicidade utiliza em seu 

enunciado os “termos”: Sem-teto e Famílias, dando uma ideia grupo social desassistido. 

 

 

Os jornais possuem dois modos de apresentar/dizeres diferentes. O jornal Diário do 

Povo é caracterizado por um perfil de polemizar questões políticas do Estado, com críticas, 
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reclamações e denúncias. O jornal Meio Norte tem um olhar mais abrangente que pega toda 

a região do Estado. O Dia mostra familiaridade aos seus leitores. Como estratégias 

enunciativas os enunciadores dos Jornais Diário do Povo, Meio Norte e O Dia utilizam-se 

das heterogeneidades enunciativa mostrada: citações, aspas para marcar as ações dos 

sujeitos sociais ou porta vozes.   

O Jornal Diário do Povo coloca-se como porta-voz dos leitores exigindo e cobrando 

dos governantes do Estado. Por esse motivo, como estratégia enunciativa utiliza-se da 

heterogeneidade mostrada, a polifonia. O enunciador insere no enunciado seja de forma 

direta ou indireta questionamentos, denúncias, revolta, tensão, acusações, descontentamento 

da população com a atuação do Governo,  da Prefeitura e descontentamento com programas 

de inclusão que o governo concede à população. 

 

Ao olharmos para o processo de enunciação nós vamos percebendo que as forças 

sociais materializam o Estado como lugar de fala nos três jornais, pois percebemos a 

presença dos porta-vozes: Governo, Prefeitura, Deputados, Vereadores, Juiz, Polícia, 

Moradores e etc.  

Na foto do jornal O Dia, de sábado, 01 de agosto de 2009; título: Risco de despejo 

espalha tensão; subtítulo: Famílias que ocupam terreno no alto da Ressurreição 

amanheceram o dia sob ameaça de perder casas; legenda da foto: “Clima Tenso: Policiais 

do grupo Tático de Ações Especiais passaram boa parte da manhã de ontem preparados 

para invadir terreno e retirar ocupantes”. Nessa foto através de estratégias enunciativas, o 

enunciador mostra o clima tenso no Alto da Felicidade, pois através do enquadramento e 

cores ele descreve o cenário da ocupação, no caso da foto ele marca a presença de policiais, 

no qual estão posicionados num primeiro plano da imagem. Assim eles ganham uma força 
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maior em relação aos moradores que se localizam num segundo plano da imagem onde 

estão claramente assustados com a presença dos policiais, mostrando uma condição de 

hierarquia, ou seja, os policiais como sujeitos agentes e os moradores como sujeitos 

assujeitados.  

 

Observando a composição da imagem, do título, subtítulo e legenda da foto, 

percebemos que o enunciador marca o momento de tensão, pelo fato de utilizarem-se 

negrito e caixa alta e ainda sobrepõe a manchete, demonstrando o tema como importante 

para o jornal. A forma como os elementos que caracterizam a ocupação foram anunciados 

nos indicam um enunciador pedagógico, porque ele direciona o leitor explicando e 

informando sobre o assunto. 

O enunciador através dos discursos diretos e indiretos seja dos moradores, políticos, 

policiais e etc. desencadeia produções de sentidos que nos indicam que os enunciados 

dialogam entre si, deste modo, percebemos o dialogismo nas matérias, pois as notícias estão 

tensionadas pelas notícias anteriores. Nos três jornais os textos sempre se remetem aos 

textos que já que foram publicados. 

Comparando os enunciados das matérias dos Jornais Diário do Povo, Meio Norte e 

O Dia, referente à 1º de agosto de 2009, percebemos que os enunciadores desenvolveram 

modos de apresentar distintos nos três jornais. A matéria se contextualiza em um momento 

de grande tensão, pois os moradores estavam prestes a serem despejados, mas com 
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intervenção do Governador, que na época era Welligton Dias a ordem de despejo foi 

suspensa. 

Na enunciação dos enunciados percebemos que os jornais usaram estratégias 

enunciativas e modos de dizer diferentes para marcar na cena enunciativa a fala do juiz 

Teófilo Rodrigues Ferreira. A configuração dos elementos anunciados pelo enunciador do 

Jornal DP, que ao se referir à voz do juiz utilizando a heterogeneidade mostrada, através, 

das aspas, caracterizou-se uma “posição de neutralidade”, pois com o discurso direito o 

enunciador marcou a fala de Teófilo Rodrigues, com uma distância objetiva do leitor. Veja 

o trecho: “A negociação está acontecendo há 45 dias e hoje viemos para dar cumprimento 

ao mandato de manutenção de posse, disse o oficial de justiça Carneiro Filho”. 

 No jornal Meio Norte, a fala do oficial de justiça se marcou de uma forma 

“contrária” aos moradores, pois o enunciador além de utilizar um discurso indireto, usou, 

também, no início do enunciado um advérbio de negação e um verbo impessoal.  “Não 

houve negociação amigável com os moradores”. 

 Já no Jornal O Dia, o enunciador marcou através de um discurso direto e entre 

aspas, a voz do oficial de justiça como se estivesse descontente com o desenrolar da 

situação, deixando a entender que houve negociações, mas os moradores estavam 

irredutíveis.  “Tentamos, por várias vezes, resolver a situação com os moradores, sem 

interferência da polícia, mas, infelizmente, não conseguimos e o prazo se esgotou, afirmou 

um dos oficiais de justiça presente no local, Carneiro Filho”. Neste trecho percebemos a 

presença de uma oração coordenada sindética adversativa, através do advérbio, mas, que 

caracteriza oposição. 

Na matéria do Jornal Meio Norte do dia, 09 de setembro de 2009, no título 

“Famílias resistem e avisam: Não vamos sair!”. O enunciador usa da polifonia para marcar 

a voz do morador que se mostra resistente. Mostra também uma relação de poder, uma 

imposição dos moradores, contra a situação vigente. Percebemos ainda, que o enunciado: 

“Não vamos sair!”, não se caracteriza como uma atribuição do enunciador e sim um 

testemunho do cotidiano, que se destina ao leitor.  
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Ainda analisando o enunciado da matéria: “Famílias resistem e avisam: Não vamos 

sair!”, percebemos que no trecho: “... os moradores ficaram em cima do material de 

construção e começaram a gritar: ‘Daqui não saio, daqui ninguém me tira’”, existe a 

marca de uma intertextualidade. O enunciador cita a existência de outro o texto, referente à 

marchinha de carnaval “Daqui não saio, daqui ninguém me tira” que no trecho da música 

percebemos o contraste, a contextualidade que os moradores do Alto da Felicidade 

enfrentam.  

Os enunciadores utilizam recursos linguageiros como aspectos semânticos, 

pragmáticos, sintáticos, textuais para concretizar a dinâmica da produção dos processos 

sociais. A partir do universo discursivo os jornais vão marcar na cena discursiva a imagem 

de Si e a imagem do Tu, como podemos vê na matéria do Jornal Diário do Povo do dia 12 

de setembro de 2009 “Alto da Felicidade – Famílias resistem mas são despejadas na zona 

sudeste”, percebe-se que os sujeitos da enunciação “EU” marca o “TU” no chapéu – “Alto 

da Felicidade” (em caixa alta) ”, logo o leitor saberá que a matérias se refere à invasão do 

terreno da construtora. “Famílias resistem mas são despejadas na zona sudeste”.  Pela 

presença do verbo no presente do indicativo – resistem/ são,  Marcam o “EU”. 

Ainda na matéria publicada no Jornal Diário do Povo do dia 14 de setembro de 

2009, “FELICIDADE – Terreno é cercado para evitar invasão” percebe-se que o 
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enunciador marca o leitor através da heterogeneidade enunciativa mostrada, pois ele usou a 

palavra “felicidade” em caixa alta caracterizando é a marca do “TU”. Felicidade indica o 

local onde ocorreu a invasão. E “Terreno é cercado para evitar invasão” seria a marca do 

“EU”, pois temos a presença do verbo ser na terceira pessoa do presente do indicativo (é). 

 

Considerações finais: 

A pesquisa buscou como resultado ter dados que permitissem uma reflexão sobre 

como é construída uma noção de local nas notícias na imprensa teresinense focando nos 

discursos sobre o tema Habitação e seu subtema Alto da Felicidade. Procurou identificar 

quais são os principais porta-vozes e seus modos de dizer, quais as relações de poder 

presentes neste jornal, quais as estratégias enunciativas utilizadas a fim de criar vínculos 

com os leitores. Deste modo, pode-se considerar que o jornal Diário do Povo utiliza-se de 

estratégias enunciativas ligadas a heterogeneidade enunciativa mostrada (polifonia) para 

caracterizar a força social dos moradores fazendo com que através dos discursos evocados 

marquem a posição do jornal que é polemizar, questionar as ações do Estado, se mostrando 

favor dos moradores.  

O Jornal Meio Norte (do meio Norte do Brasil) lança de um discurso desenvolvido 

através de estratégias enunciativas que marcam muito a atuação do Governo Estado. Nas 

matérias o Jornal deixa de forma explícita a posição Partidária que ele apoia e discursos 

“amargos” que só denigre a imagem da Ocupação do Alto da felicidade, pois o 

jornal/enunciadores descreve movimento como sendo de violência e de “delinquentes”, pois 

na maioria das matérias os personagens sociais (os moradores) eram caracterizados como os 

provocadores, arruaceiros, os que provocavam a tensão e a polícia, o governo Estadual e 

Municipal estavam lá, apenas, para resolver a situação.  

Uma coisa percebida, no jornal Meio Norte é que os enunciadores ocultam as vozes 

de moradores, por exemplo, no dia 01 de agosto de 2009, o jornal publicou matérias sobre o 

despejo do alto da felicidade, com foto destaque na página, duas matérias principais e um 

Box. Na foto destaque na página, duas matérias principais, o enunciador privilegiou as falas 

e atividades realizadas pelas autoridades, “descredibilizando” a luta dos moradores. Apenas 

no Box que o enunciador insere os depoimentos a favor da população. O que mais 
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impressiona é que os depoimentos que foram colhidos pelos enunciadores davam para ser 

inseridos nas matérias de maior destaque, mas o que interpretamos foi que o jornal Meio 

Norte inseriu vozes eufóricas, de desaprovação e discursos negativos para “sujar” a imagem 

do morador e favorecer a “participação” do Governo e da Prefeitura no despejo. 

O enunciador do O Dia utiliza-se de negrito nas legendas das fotos como forma de 

marcar/ prender a atenção do leitor, estabelecendo um discurso de contextualização da 

invasão. Durante os meses coletados, através das legendas das fotos, os jornais traçam uma 

estratégia enunciativa de descrição da situação dos moradores, do local da invasão, os 

momentos de tensão e lutas, sendo caracterizado como os modos de apresentar o ambiente 

de negociação. 

Os enunciadores do Jornal O Dia costumam marcar os sujeitos da enunciação 

através das siglas, ou seja, dentro das matérias o enunciador coloca PMT, SDU, PM, porém 

sem a descrição do significado, caracterizado uma forma de vínculo. A partir dos discursos 

diretos e indiretos vistos no decorrer das matérias, o enunciador do jornal O Dia privilegia 

nas matérias do Alto da Felicidade, as falas das Autoridades Policiais. 
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