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RESUMO: Este trabalho refere - se à reportagem veiculada na capa do Diário de Cuiabá 
no dia 05 de junho de 2004; com o seguinte título: Desativado ‘barco do amor’ em Cáceres. 
Esse acontecimento permite a retomada da memória histórica sobre a condição do 
feminino. Segundo se sabe a maioria dos homens envolvidos no “escândalo” do Barco do 
amor, eram casados e de classe social média- alta. Assim,  a posição do sujeito masculino 
leva-o a afirmar sua masculinidade e virilidade para a sociedade.Na formação discursiva do 
masculino, as mulheres do barco do amor são tratadas de forma inversa, passando de 
vítimas a rés; ou seja, são culpadas, fizeram por onde, estão ali para cumprir o que manda 
os seus donos temporários. E, As idéias são articuladas de forma que o sentido pareça 
inabalável, fixo; dando sustentáculo ao discurso machista impregnado no social. Há uma 
contradição no comportamento julgado adequado para as mulheres, devem ser “honestas”, 
até mesmo porque se tratam de homens, alguns, casados; no entanto eles precisam das 
outras “mercadorias” para o desfrute de uma sexualidade sem responsabilidades 
configurando assim um duplo padrão de comportamento da mulher, isto é, a honesta não 
pode nem pensar ou desejar fazer o que as prostitutas fazem. Neste contexto, a análise da 
reportagem pauta-se na análise do discurso de linha francesa com o objetivo de apresentar 
essa teoria e indicar algumas de suas práticas. 
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1- Introdução 
 

 
 A pretensa homogeneidade, unidade de um texto, tal 
como a evidência dos sentidos são efeitos ideológicos. 
Em outras palavras, a ideologia faz parecer que um 
dado discurso é transparente e homogêneo, mas, na 
verdade, ele é constitutivamente opaco e disperso.  
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Este trabalho se refere à reportagem veiculada na capa do Diário de Cuiabá no 

dia 23 de abril de 2003 com intitulação “Desativado Barco do Amor em Cáceres”, seguido 

da manchete “embarcações supostamente utilizadas para a pescaria eram fachada para o 

agenciamento de programas sexuais”. Nossos objetivos são refletir sobre os sentidos 

produzidos pelo discurso masculino em relação ao feminino e identificar na enunciação o 

jogo proporcionado entre o dito e o “não-dito” dentro das formações discursivas que 

marcam as subjetividades dos sujeitos.  

Nossa análise se sustenta na análise do discurso de linha francesa, embasada em 

Focault que, com sua teoria, permite observar as interpretações a partir de práticas de poder 

que atuam como jogos na constituição do homem; Pêcheux por fazer entender que o sentido 

das palavras não existe em si mesmo, mas seu uso permite mudar de sentido segundo as 

posições sustentadas por aqueles que as empregam; Orlandi, ao tratar dos eixos 

polissêmicos e parafrásticos, que constituem o movimento da significação entre a repetição 

e a diferença; entre outros autores. 

 

2 -Vozes constitutivas da notícia 

 

A exploração sexual, ironicamente, ainda é constatada nos dias atuais. E, dentre 

tantas ocorrências, a ação da polícia federal traz a tona “um esquema de exploração da 

prostituição em embarcações supostamente utilizadas para a pescaria” (Diário de Cuiabá, 

edição 10597). Segundo o texto jornalístico, os agentes federais encontraram 20 mulheres 

com idades que variam entre 18 e 34 anos. Essa informação pode sugerir que mulheres com 

maioridade podem optar pela prostituição. No entanto, a informação veiculada pela mídia 

não convence o interlocutor/leitor de que todas as garotas sejam maiores de idade. E, nas 

retomadas dos enunciados: mulheres, prostitutas, garotas de programas, meninas, 

“namoradas”, abre-se em uma brecha que permite outra leitura/interpretação, a de que não 

importa a idade, são mulheres e na representação social servem para atender aos desejos do 

masculino.   

 

Ao dizer jornalístico, no entanto, para que este possa se constituir enquanto tal 
cabe impor determinados recortes, instaurando espaços de silêncio. O dizer da 



imprensa deve dizer a “verdade”, correspondendo ao desejo de conhecimento do 
sujeito leitor: a imprensa se situa a partir de uma imagem de credibilidade perante 
a sociedade, perante seu público (SILVA. In: ORLANDI, 1998, p.172). 
 
 

  Nesse sentido, para que a matéria se apresente de forma verdadeira, a jornalista 

serve-se de outras vozes para retratar o fato com fidelidade, objetividade e não com emoção 

e subjetivação. Portanto, na articulação do social como regime de verdade a jornalista toma 

os posicionamentos da polícia federal, do agenciador de mulheres e das garotas que 

estavam no “barco do amor” em Cáceres. Nas palavras de Silva (1998) na notícia definida 

como ‘puro registro dos fatos’, mostra-se ainda a ilusão de uma evidência para o 

acontecimento a ser noticiado. Para Focault (1998) o poder está em todo lugar, disseminado 

nas instituições criadas pelos homens e na ordem do acontecimento. 

 Nos enunciados, “segundo a Polícia Federal levantou, as garotas eram 

‘oferecidas’ a turistas que estavam em chalanas, passando o feriado prolongado no 

Pantanal” e “as mulheres eram oferecidas aos turistas como uma mercadoria, como um 

pacote de carne”. Os turistas são apresentados como homens detentores de poder, aqueles 

que têm dinheiro e podem comprar. Por outro lado, produz uma ambigüidade por retratar a 

prostituição, ou seja, a venda de corpos, forçada ou não, como algo proibido, uma violência 

social cometida contra as mulheres. Esta violência é combatida pela polícia? Vejamos as 

discursividades que tentam convencer o leitor de que algo foi feito: uma semana antes, “a 

polícia federal prendeu um sitiante que estava com uma garota de 14 anos em um motel da 

cidade, chegando assim a uma aliciadora, também presa em flagrante”, “A polícia federal 

descobriu”; “os agentes encontraram em duas embarcações 20 mulheres”, “dois homens 

foram presos em flagrante”, “a policia federal constatou”, “a polícia federal prendeu”. 

Quem foi preso na ocorrência da “descoberta” de prostituição no barco do amor 

em Cáceres? Foram retidos dois aliciadores, um proprietário da “Boat Big House” e o outro 

funcionário da “Boat Wisqueria 7713”. E, o que ocorreu com os turistas? Há um 

silenciamento, à maneira de um não dito, que instaura vários sentidos e interpretações ao 

público leitor. No dito, segundo informa o jornal: 

 

 Oscar Silveira, chefe de operações da Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, 
afirmou que os agentes estavam investigando a prostituição infanto-juvenil, pois 
há denúncia de que menores estão sendo levadas para se prostituírem nas 
embarcações, chamadas de “barco do amor” e, também em motéis e chácaras da 



cidade, assim como em boates na cidade boliviana de San Matias, a 80 Km de 
Cáceres. “Ao chegarmos constatamos a prostituição, mas não havia menores”. As 
mulheres, segundo ele, são oferecidas aos turistas “como uma mercadoria, como 
um pacote de carne” (DIÁRIO OFICIAL, Edição no 10597, de 23/04/2003). 
 
 
 

Se as mulheres são maiores de idade, a prostituição passa a ser entendida como 

uma profissão legitimada? Isso legaliza a violência da apropriação material e simbólica dos 

corpos das mulheres?  É perceptível nos enunciados do chefe de operações da Delegacia de 

Polícia Federal em Cáceres de que, o proibido é a prostituição infanto-juvenil. Portanto, no 

discurso masculino retoma-se a memória de inferioridade da sexualidade feminina, ou seja, 

há uma dupla possibilidade de opção para as mulheres – as que assumem seus desejos e as 

que seguem as determinações do social. O uso do corpo é colocado em caráter claramente 

maniqueísta, onde o “bom” uso do corpo, ou seu não uso – é representado pelas mães, 

esposas e mulheres que decidem seguir vida religiosa, o “mau” uso, por sua vez, é 

personificado na prostituta. Assim, a ideologia do social se refere a valores e crenças, 

julgamentos éticos e morais que são apresentados como forma de manutenção de controle e 

poder dos homens na sociedade. E, nas colocações do sociólogo Boaventura (2007) as 

mulheres para conseguirem a emancipação social precisam se organizar, dialogar e se 

articular dentro de um movimento de luta.  

Segundo se sabe a maioria dos homens envolvidos no “escândalo”, do Barco do 

amor, eram casados e de classe social média alta. Possivelmente, buscavam sexo fora da 

esfera conjugal, circunscritas a "circuitos de produção do lucro" (Foucault, 1998, p.10), isso 

como uma forma de afirmar a masculinidade, virilidade que para a sociedade é sinônimo de 

muitas relações sexuais e preferencialmente com mulheres diversificadas.  

Em oposição a este enunciado, a família é o lugar onde se constitui o equilíbrio 

psicológico, pois neste espaço se forma grande parte do aprendizado sobre a identidade do 

gênero; a diferença entre o ser homem e o ser mulher. No entanto, no penúltimo parágrafo 

da reportagem fica explicito que essas garotas sofrem abusos sexuais pelos próprios 

familiares e que o perfil das “prostitutas” se constitui através da falta de estrutura familiar. 

No enunciado, “(...) são meninas oriundas de famílias humildes, muitas delas com pais 

separados e analfabetos. Quase todas sofreram violência sexual dentro de casa e, sem a 

estrutura familiar necessária”, subtende-se que elas sofreram abusos sexuais já no seio 



familiar, desta maneira a instituição jurídica só tende a lamentar e enfatizar o destino dessas 

mulheres. Assim, se imprimem valores, atitudes e preconceitos articulados pelo social que 

delineiam através de brincadeiras, discursos e leituras a inferioridade do feminino. Na 

análise do campo discursivo: 

 

Trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua 
situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da 
forma mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros enunciados a que 
pode estar ligado, de mostrar que outras formas de enunciação exclui 
(FOCAULT, 1987, p. 31). 
 

 
 

3 -Paráfrase e Polissemia  

   
Na análise de discurso de linha francesa, Orlandi (1999) que é filiada a Pêcheux 

discorre que um discurso pode ocorrer por meio de processos parafrásticos e processos 

polissêmicos. Na paráfrase, constroem-se várias formulações para um mesmo dizer, o que é 

perceptível no discurso de um dos agenciadores ao buscar sua defesa - “uma é minha 

namorada, as outras são namoradas dos tripulantes”. Dentro desse discurso, a palavra 

“namorada(s)” produz uma tensão dialógica entre o mesmo e o diferente, mas que ao 

mesmo tempo (re)significa o fato. A esse respeito, Orlandi (1999, p.36) afirma que: 

  

 Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo 
que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase representa assim o 
retorno aos mesmos espaços do dizer... A paráfrase está do lado da estabilização. 
Ao passo que na polissemia, o que temos é deslocamento, ruptura de processos de 
significação. Ela joga com o equívoco. 
 
 

 Em relação ao enunciado de que, “Cáceres, situada geograficamente na 

fronteira com a Bolívia, utilizada como um dos principais corredores para o tráfico de 

drogas e também corredor para a prostituição, abuso sexual e aliciamento de menores” 

percebe-se a polifonia, visto que na ordem das palavras há uma inversão. Pois, o tema da 

matéria é a prostituição e não o tráfico de drogas.  Assim, neste discurso, subentende-se que 

o tráfico de drogas simboliza um crime mais grave do que a prostituição, dentre outros 

sentidos mobilizados pelo viés metafórico. 

 



4 Parecer Conclusivo 

 

A produção e circulação de sentidos em uma dada sociedade marcam as 

posições de sujeito, a formação ideológica, dentro de um contexto sócio-histórico. Por isso, 

para se fazer a análise dos enunciados na perspectiva da análise do discurso é preciso 

extrapolar o que está dito nos enunciados, pois retrata diferentes formas de tratar a 

realidade. Assim, na notícia circulada no Diário de Cuiabá, (edição 10597, se 23/04/2003) 

as mulheres são tratadas de forma inversa passando de vítimas a rés; ou seja, são culpadas, 

fizeram por onde, estão ali para cumprir o que manda os seus donos temporários. Os 

sentimentos de desvalorização, de dependência são incutidos para que estas acreditem que 

são as grandes culpadas da precária situação. Além disso, a não punição, na maioria das 

vezes, dos verdadeiros culpados humilha as mulheres e afeta o seu amor próprio; pois é 

justamente quando estas se sentem desvalorizadas que, na maioria dos casos, há o ataque 

dos agressores.  

Enfim, as idéias sobre a inferioridade da mulher são constituídas de tal forma 

que o sentido parece inabalável, fixo; dando sustentáculo a um discurso social machista de 

que eles, os homens, são os detentores do poder. No entanto, o silêncio das mulheres pode 

indicar que o sentido pode ser outro. Para elas dizerem é preciso não-dizer, pois o sentido 

do que é dito pela polícia federal e pelos agenciadores no âmbito da notícia é acompanhado 

pelo silêncio da posição do feminino, e como diria Orlandi “entre o dizer e o não dizer 

desenrola-se todo um espaço de interpretação” (2001, p. 85). 
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