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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo entender como os percursos passionais de indivíduos 

transgêneros - aqueles que não se identificando com seus gêneros biológicos optam ou 

desejam por portar-se ou agirem da maneira como se sentem confortáveis - são 

retratados em uma matéria do jornal O Estado de S. Paulo e como o percurso passional 

foi produzido por meio dos percursos individuais inseridos na matéria jornalística. A 

fundamentação teórica será o discurso das paixões e o percurso passional canônico 

presentes no livro Semiótica do Discurso de Jacques Fontanille. 
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INTRODUÇÃO 

A paixão é, na maioria das vezes, entendida como um sentimento arrebatador 

que está diretamente ligado ao amor. No entanto, ela não se delimita apenas a esse 

sentimento, a paixão é utilizada na semiótica como uma forma de se analisar percursos 

que ultrapassem os limites de programas narrativos fechados, que possuam um estado 

inicial e um estado final, passando por uma transformação que determina quando um 

estado acaba e o outro começa. Jacques Fontanille propõe em sua semiótica do discurso 

um percurso passional em que múltiplos elementos façam com que as junções e 

modalizações discursivas sejam analisadas de outra maneira. 

 
As modalidades (querer, poder, dever), que “extrapolam”, por 

exemplo, a simples realização de um programa acabado e que mantêm 

o actante no mesmo estado de tensão que no começo do programa, 

constituem um “excedente” heterogêneo que nos convida a buscar um 

outro nível de funcionamento textual: ritmos que, projetados no 

desenrolar da ação, significam praticamente o contrário do que está 

expresso como motivo da ação; actantes que “esquecem” a progressão 

natural da ação para visar somente a realização de sua própria 
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identidade etc (FONTANILLE, 2008, p.204) 

 

 Comumente, um texto jornalístico é uma organização textual em que um 

percurso é narrado, descrevendo a ação de indivíduos que passam de um estado inicial a 

um final, por meio de uma transformação. Independentemente do fato que está sendo 

narrado, sempre ocorrem transformações em que são estabelecidos contratos e rupturas. 

Os actantes que participam das matérias desejam um objeto-valor e buscam entrar em 

um estado de junção com ele por meio de enunciados de estado e de fazer, investido 

valores neste objeto. O objeto-valor não precisa ser um objeto concreto inserido na 

matéria, por exemplo, pode se narrar um fato em que uma pessoa sofre preconceito em 

algum lugar público, neste caso ela entra em disjunção com seus direitos e seu objeto-

valor torna-se a busca pela justiça. O jornalismo é, por muitas vezes, considerado uma 

prática “fria”, uma forma de descrever um fato de forma sagaz, mas, ao mesmo tempo, 

sem envolvimento aprofundado do jornalista. Tal atividade pode levar os leitores a 

acreditarem que os veículos e seus jornalistas não consideram sentimentos como 

critérios para fazer de um fato, uma notícia. 

 

A postura epistemológica do jornalista, a prioridade que é dada à ação 

sobre a reflexão, explica a dificuldade que os jornalistas têm em 

responder a uma pergunta tão central da sua atividade profissional – o 

que é notícia, ou seja, quais são os critérios de noticiabilidade que 

utilizam no processo de produção das notícias. (TRAQUINA, 2008, p. 

45) 

 

 Um discurso possui dois planos inseridos em si: o plano da expressão e o plano 

do conteúdo. Em sua significação, o discurso possui um domínio em que o texto é 

expresso por palavras, citações e fotos, sendo esse o plano da expressão e outro domínio 

é a manifestação do conteúdo, a maneira como ele é formulado e os significados que 

nele são colocados. 

 No jornalismo, uma notícia também é produzida a partir da expressão e do 

conteúdo. A partir do que o jornalista emprega em seu texto, as informações adquiridas, 

suas ideias próprias ou a linha editorial do próprio veículo, é possível analisá-lo 

profundamente e tirar conclusões sobre o que realmente está sendo dito nele. É 

praticamente impossível encontrar um discurso que seja formulado sem uma intenção 

em suas entrelinhas, seja de manipular, de influenciar ou de mostrar um ponto de vista 

diferenciado, o veículo busca dotar seu leitor de valores modais de poder-fazer, querer-

fazer e saber-fazer buscando aproximá-lo daquilo que ele publica. Os jornais poderiam 
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utilizar-se da possibilidade das leituras mais aprofundadas de seus leitores e utilizar os 

percursos inseridos em suas matérias e as significações por ele produzidas para ampliar 

visões e conhecimentos, combater o preconceito e mostrar uma abertura da imprensa 

aos temas menos abordados e aprofundados pela sociedade. 

 

Como já foi sugerido, a nossa proposta teórica reconhece que o 

trabalho jornalístico é altamente condicionado, mas também 

reconhece que o jornalismo, devido à sua 'autonomia relativa', tem 

'poder', e, por consequência, os seus profissionais têm poder, Os 

jornalistas são participantes ativos na definição e na construção das 

notícias, e, por consequência, na construção da realidade 

(TRAQUINA, 2005, p.26) 

 

Cabe ao jornalista revestir o texto de tematizações e figurativizações para que 

ele se torne um discurso e produza um efeito de veracidade para quem o lê. Utilizando-

se, normalmente, da 3ª pessoa para mostrar distanciamento do que está sendo dito; 

delegando vozes internas, uma maneira de responsabilizar outras pessoas pelo que está 

sendo dito; usando lexias que, de modo discreto, mostram a linha editorial seguida pelo 

veículo, e dessa forma, uma matéria publicada de forma “imparcial”, mas na realidade 

busca-se uma sanção positiva do leitor.  

 A paixão também pode se fazer presente em uma matéria jornalística, os 

percursos nela narrados podem ser escritos de forma a destacar as emoções de seus 

actantes, mostrando como suas performances foram circundadas não só por fatos 

concretos mas, também, por emoções e vínculos sentimentais que mostram que o 

percurso, nem sempre, pode ser algo previsível. Os percursos passionais possuem 

diversas tensões inseridas que necessitam ser organizadas e entendidas pela intensidade 

com o qual os sentimentos são retratados nestas. 

 
Nessa perspectiva, a paixão poderia ser considerada como o princípio 

da coerência (ou da incoerência) interna do sujeito: ela dissocia ou 

mobiliza, ela seleciona um papel e suspende todos os outros, ela 

agrupa os papéis em torno de um só etc. Ela rege, em suma, as 

relações entre as partes constitutivas do si sujeito. Como a identidade 

global de um actante não pode ser somente a soma das suas 

identidades transitórias – o todo não é a soma das partes -, a paixão 

seria essa “liga” mais ou menos eficaz que assegura a consistência do 

todo. (FONTANILLE, 2008, p.212) 

 

 Neste trabalho pretendemos utilizar os percursos passionais na análise de uma 

matéria jornalística que trata dos transgêneros – indivíduos que não se sentindo 

confortáveis ou não se identificando com seus gêneros biológicos, optam por viverem 
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de acordo com a maneira como sentem que realmente são - e suas famílias. Buscamos 

apresentar como os sentimentos contidos em seus percursos ajudam pais a entenderem 

que seus filhos, ao demonstrarem atração por objetos e formas de ser socialmente 

caracterizados como sendo do gênero biológico oposto ao seu, deveriam ser aceitos da 

forma como escolheram ser. Mesmo com o susto inicial e com medo de seus filhos 

sofrerem preconceitos, os pais ultrapassaram as barreiras impostas pela sociedade e 

deixaram seus filhos assumirem o que eram. Intencionamos também, demonstrar como 

um veículo de comunicação pode, ao mesmo tempo em que aparenta uma abertura a um 

assunto tão polêmico, utilizar termos e expressões que acabam por explicitar certo grau 

de preconceito e, talvez, uma insuficiência na forma como representar a condição dos 

indivíduos transgêneros. 

  

DA TEORIA SEMIÓTICA 

 Algirdas Greimas propõe em sua teoria uma análise do discurso encontrar 

formas de realizar a leitura textual mais aprofundada e completa. Inserida nesta teoria 

temos a semiótica das paixões, em que, ocorrendo uma transformação dentro da 

narrativa, há, também, uma busca entre os elementos do discurso de forma a possibilitar 

a compreensão das condições estabelecidas entre tais elementos, com ênfase nas 

modulações tensivas, da intensidade e a extensidade. Jacques Fontanille dedica-se a 

aprofundar a semiótica das paixões em seu livro Semiótica do discurso, esclarecendo 

como a paixão não deve ser considerada apenas um percurso mais intenso, mas também 

um discurso que possui vários percursos com elementos que ultrapassam uma narrativa 

clássica. 

 A paixão “nasceu da necessidade de resolver heterogeneidades próprias à 

semiótica narrativa, na qual - ao lado dos enunciados de junção e de suas 

transformações, assim como das modalidades da competência – surgem ‘excedentes’ 

inexplicáveis, de tipo intensivo, quantitativo e, de uma forma geral, afetivos”. 

(FONTANILLE, 2008, p. 204) 

 Em um discurso encontram-se as modalidades como, o querer, o poder, o dever, 

porém em determinados momentos tais modalidades ultrapassam a intensidade e a 

extensão do discurso analisado, fazendo com que seja necessário buscar uma nova 

categoria para que esse novo programa seja realizado. Tal programa dá conta de um 

fazer dos actantes que se sobrepõe a sua narrativa original, neste percurso o actante 

busca alcançar sua própria identidade. 
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 Enquanto relacionados aos esquemas discursivos, a ação passional se associa 

com os esquemas tensivos, chamados também de elementares, pois são as principais 

ligações feitas entre o sensível, o inteligível e os componentes que articulam tais 

relações para que o discurso possa ser compreendido na totalidade de seus elementos, já 

enquanto ação, o discurso passional cumpre o percurso dos esquemas narrativos 

canônicos, que  são os esquemas considerados compostos uma vez que unem diversos 

esquemas tensivos de forma que o discurso seja rápida e facilmente discernido quando 

inserido em uma determinada cultura. 

 Os esquemas tensivos se dividem em quatro esquemas: 

a) Esquema de decadência: No esquema de decadência ou descendente, ocorre uma 

diminuição da intensidade entre o sensível e o inteligível conforme a apreensão é 

estendida, resultando no relaxamento cognitivo. 

b) Esquema de ascendência: Conforme ocorre o aumento da intensidade entre o 

sensível e o inteligível se combina com a redução da apreensão, o resultado é conduzido 

para uma tensão. 

c) Esquema de amplificação: A intensidade entre o sensível e o inteligível e a apreensão 

deles aumentam progressivamente, partindo de um nível mais fraco até concluir em uma 

tensão máxima. 

d) Esquema da atenuação: A intensidade entre sensível e inteligível e a apreensão 

diminuem conjuntamente tendo como resultado a redução da tensão e a produção de um 

relaxamento. 

 O esquema passional canônico pretende esquematizar e dar sentido ao que é 

puramente “sentimento”. A partir do objetivo dos elementos, de sua intensidade e de sua 

extensão dentro do discurso tem-se o seguinte esquema presente no livro de Fontanille, 

(2008, p. 130): 

despertar afetivo → disposição → pivô passional → emoção → moralização 

Em que: 

1) O despertar afetivo: 

 É o momento em que o actante torna-se consciente da presença de algo que 

modifica seu percurso. No despertar, ocorrem alterações que caracterizam o ritmo do 

percurso, como ansiedade ou depressão. Tais alterações demonstram que o actante 

tornou-se participante de tal percurso de forma integral. 

2) A disposição 

 Na disposição ocorre a especificação do gênero passional, o início caótico foi 
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superado e agora ocorre uma nitidez do percurso que está sendo seguido, quais seus 

problemas e suas consequências. 

3) O pivô passional 

 O pivô passional é o momento em que os elementos até então, apenas percebidos 

são incorporados ao percurso e então, é possível ter consciência de seu sentido e como 

ele afeta tal percurso. Para Fontanille, (2008, p. 131), o pivô passional “é uma 

transformação da presença, e não uma transformação narrativa no sentido restrito”. 

4) A emoção 

 A emoção é o resultado perceptível do pivô passional, o actante demonstra o 

“acontecimento passional tanto para si mesmo quanto para os outros”. (FONTANILLE, 

2008, p. 132). A emoção faz com que a paixão seja perceptível aos demais e não apenas 

ao actante, ela é uma forma de relacionamento do actante e, permite o conhecimento dos 

fatores internos deste. 

5) A moralização 

 É o momento em que o actante, após ter passado por todo um percurso de 

conhecimento e vivência da paixão, tendo suas análises e considerações, pode dar 

sentido ao seu percurso. Os valores sobre os quais a paixão se fundamenta não são 

imutáveis e podem ter uma sanção positiva ou negativa de acordo com os valores da 

sociedade em que ele se encontra. Mesmo com a sanção negativa, o actante pode 

postular sua paixão. 

 A paixão age, particularmente, sobre as categorias da presença, da intensidade e 

da quantidade. Ela é resultante de duas perspectivas: dos valores modais e das 

determinações tensivas, nos valores modais há um intermédio entre o inteligível e o 

sensível, uma vez que, quando um ator tem sua determinação modal é possível 

determinar como serão suas atitudes passionais, a partir de suas ações e das tensões 

produzidas destas. As modalizações são consideradas constituintes e, a intensidade e 

quantidade passionais são seus expoentes. Para Fontanille, (2008, p. 205), “são os 

constituintes que visam o valor que os expoentes determinam”, sendo assim, os 

expoentes designam um caráter mais profundo do sentido e os constituintes tornam esse 

caráter perceptível no discurso. 

 Durante a modalização enunciativa, tem-se a percepção da intensidade pelo 

sujeito da enunciação. A partir dela, a sanção final do discurso poderá ser uma euforia 

ou uma disforia, de acordo com os percursos pelos quais se passa primariamente. A 

foria é resultado da intensidade do discurso e da axiologia presente no discurso, ou seja, 
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dos valores ali presentes e que determinam a forma como as relações serão tratadas e 

com qual intensidade. Assim, a euforia é quando a paixão possui um valor positivo e a 

disforia quando a paixão possui um valor negativo, tal distinção é feita a partir da 

tomada de posição, das propriedades presentes na narrativa semiótica e de como são 

feitas o fluxo de atenção é produzido. 

 Dentro de um discurso é preciso estar atento a forma como cada elemento é 

tratado, como se produzem as situações e como são feitas as ligações entre as partes do 

discurso. Segundo Fontanille, (2008, p.211): 

 

A heterogeneidade do desdobramento espaço-temporal, da morfologia 

do objeto ou da identidade do sujeito é um problema que o discurso 

resolve por meio de sequências passionais, que organizam as 

mudanças de equilíbrio nas tensões. 

  

 O discurso passional não se limita apenas aos elementos que são explicitamente 

fornecidos no discurso, ele possui características que o tornam especificamente 

passional, tem inserido em si valores que são fornecidos por ações e léxicos e, 

significações axiológicas que são percebidos pelo direcionamento dado ao discurso, os 

actantes empregam sentimentos e valores que tornam-no passível de moralização. 

Através do percurso narrativo, o actante passa por transformações e tomadas de posição 

que vão se tornando maneiras de determinar a orientação que o discurso está tomando e 

os efeitos que resultam de suas tensões. Fontanille, (2008, p. 213) explica que “segundo 

a perspectiva da paixão, um processo não é considerado do ponto de vista de seu 

resultado, mas do ponto de vista de seu peso de presença – não se trata mais de uma 

transformação, mas, sim, de um acontecimento. Conforme o discurso vai sendo 

construído, é possível perceber como os elementos vão se comportando e sendo 

conectados, formando tensões e deixando outros pontos fora do percurso passional, 

dessa maneira, os elementos considerados mais importantes transmitem a sanção da 

narrativa passional. 

 

Transgeneridade 

 A sociedade sempre foi regulada por padrões, normas e ideologias que, em uma 

tentativa de delimitar e impor limites acabavam não correspondendo com a real situação 

que estava sendo vivenciada. Sistemas dicotômicos, como feminino/masculino, 

heterossexual/homossexual e macho/fêmea, são amplamente aceitos e utilizados para 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

8 

 

embasar os estudos e discussões acerca dos gêneros presentes em todo e qualquer tipo 

de sociedade. 

 Após passar por diversos momentos em seu percurso dentro da sociedade, as 

minorias sexuais conseguiram uma maior visibilidade assim, puderam mostrar para os 

demais que eles eram um grupo inserido na sociedade e que deveriam ter direitos como 

todos e ser respeitados como todos, mesmo que nem todos concordem com isso. Para 

Louro (2001, p.541), “hoje, as chamadas 'minorias' sexuais estão muito mais visíveis e, 

consequentemente, torna-se mais explícita e acirrada a luta entre elas e os grupos 

conservadores”, fato que causa muito desconforto para os indivíduos participantes dos 

grupos considerados “diferentes”. 

 Os transgêneros mostraram para a sociedade que identidade não está apenas 

relacionado a correspondência com o gênero biológico com o qual se nasceu. Tais 

indivíduos desafiam os padrões e políticas para afirmarem sua condição. Mesmo com a 

abertura que a sociedade vem passando, o preconceito sofrido por transgêneros ainda é 

muito atuante, mesmo que de maneira velada. Muitos cidadãos ainda percebem os 

transgêneros de forma equivocada, acreditam que sejam pessoas que não se aceitam ou 

querem imitar indivíduos do outro gênero, esses fatos fazem com que eles sofram 

preconceitos e ameaças de todo tipo. 

 

No que se refere ao seu cotidiano, as pessoas transgênero são alvos de 

preconceito, desatendimento de direitos fundamentais (diferentes 

organizações não lhes permitem utilizar seus nomes sociais e elas não 

conseguem adequar seus registros civis na justiça), exclusão estrutural 

(acesso dificultado ou impedido a educação, ao mercado de trabalho 

qualificado e até mesmo ao uso de banheiros) e de violências variadas, 

de ameaças a agressões e homicídios, o que configura a extensa série 

de percepções estereotipadas negativas e de atos discriminatórios 

contra homens e mulheres transexuais e travestis denominada 

“transfobia” (JESUS, 2012, p.2-3)  

 

 A realidade é que muitas pessoas não consideram um indivíduo por suas 

características pessoais, suas qualidades e competências, o que interessa, muitas vezes é 

o fator exterior, pelo senso comum, uma pessoa deveria se identificar e agir de acordo 

com seu gênero biológico, o fato de um indivíduo não se portar da maneira como seu 

gênero biológico foi normatizado pela sociedade para agir muda a maneira como ele é 

recebido por uma grande parcela da sociedade. Nenhuma pessoa nasce se comportando 

da forma como deve ser, conforme vai ocorrendo sua formação, a pessoa recebe 

influências de variadas fontes para agregar seus valores e tornar-se um indivíduo. 
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Gênero aponta para a noção de que, ao longo da vida, através das 

mais diversas instituições e práticas sociais, nos constituímos 

como homens e mulheres, num processo que não é linear, 

progressivo ou harmônico e que também nunca está finalizado ou 

completo. (MEYER, 2012, p. 16) 

 

 Tal condição não se aplica quando se abordam os transgêneros, pois eles não 

deveriam se sentir em desconformidade com a forma que lhe foi designada pela 

genética. Muitas pessoas têm a impressão de que as pessoas podem formar sua própria 

identidade de acordo com a “bagagem” que agrega durante sua vida. O que incomoda os 

mais conservadores é que os transgêneros deixem transparecer essa identidade por eles 

formada. 

 Os transgêneros não precisam mais se esconder como em outras épocas, a união 

entre os elementos desse grupo e sua vontade de lutar faz com que eles mostrem que são 

indivíduos como os demais, com sentimentos, com direitos e deveres. 

 
O movimento transgênero se encontra cada vez mais visível, a partir 

de manifestações públicas, mas principalmente pelo ativismo em rede, 

instrumento pelo qual fabricam novas realidades sociais, 

reconfigurações das relações de gênero, por meio da combinação de 

elementos cotidianos e extra-cotidianos, demarcando suas identidades 

pessoas e sociais e demonstrando na sua práxis cotidiana que a sua 

identidade de gênero não esgota sua subjetividade, sendo portanto, 

seres humanos complexos como quaisquer outros. A prática cada vez 

mais frequente do ativismo entre os homens e mulheres transexuais e 

as travestis de forma mais ou menos intuitiva, tem aumentado a 

consciência política da própria população transgênero. (JESUS, 2012, 

p. 9-10) 

 

Análise de uma matéria 

 Na matéria intitulada “Em blogs e livros, pais se abrem sobre crianças que 

desafiam padrões de gênero” (Cf. Anexo), que foi publicada no caderno de notícias do 

jornal O Estado de S. Paulo, no dia 20 de outubro de 2011, temos o percurso de sete 

actantes principais: três crianças, os pais ou responsáveis pelas três crianças e o 

enunciador da matéria jornalística que, além de narrar o percurso dos actantes, também 

usa de adjetivações e outras fontes para conectar as formas figurativizadas do percurso 

passional. O discurso é produzido a partir dos percursos dos pais em conjunto com seus 

filhos, no entanto, são os pais que descrevem a descoberta e como está sendo o 

desenvolvimento de seus filhos na situação da transgeneridade. Nesta análise, iremos 

mostrar o percurso passional canônico de cada situação individualmente, para, 
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posteriormente, unir todos os percursos por meio de uma análise das similaridades 

contidas no discurso como um todo. 

Percurso CJ 

 A mãe do actante CJ, percebeu que seu filho de 2 anos e meio se portava de uma 

maneira diferente do que era culturalmente designado para seu gênero. Percebendo que 

seu filho tinha preferência por bonecas Barbie e fantasias de princesa ao invés de gostar 

de brinquedos “masculinos”, ela ficou inicialmente alarmada mas, após buscar ajuda, 

ela decidiu por apoiar o que seu filho escolhesse ser. Nessa narrativa podemos 

identificar um esquema da decadência, pois inicialmente, a intensidade e a extensão 

presentes no discurso estão altamente presentes em um percurso que se inicia de 

maneira enérgica, com uma situação inesperada pela mãe, que passou por um período 

de indecisões e dúvidas até chegar a conclusão da maneira como iria agir diante de tal 

fato. 

   No percurso canônico passional, temos o seguinte esquema diante da situação 

da mãe de CJ, percebendo que seu filho não seguia os padrões que a sociedade 

determinava e que poderia sofrer preconceito, decidiu que ela não iria reprimi-lo e que 

faria um blog contando o acompanhamento que fazia das preferências e hábitos de seu 

filho durante seu crescimento. 

despertar afetivo → disposição → pivô passional → emoção → moralização 

 

O despertar afetivo da mãe de CJ, foi quando percebeu que seu filho gostava de objetos 

tradicionalmente designados para indivíduos do gênero feminino, neste momento ela se 

alarmou com tal situação. Após um momento de indecisão, temos a disposição da mãe 

de CJ, que decide não esconder a maneira de ser do filho e apoiá-lo mesmo que outras 

pessoas tentem ser preconceituosos com ele. Como pivô passional, podemos considerar 

a aceitação da mãe que, a partir do momento que decidiu pela não repressão de seu 

filho, a mãe mudou sua forma de lidar com ele e buscou formas de acompanhar seu 

desenvolvimento e de estar ao lado dele não importando se ele é ou não um indivíduo 

transgênero. Como forma concreta podemos considerar o blog que ela iniciou para 

descrever e discutir a maneira de ser de seu filho. A aceitação e o blog podem ser 

considerados resultados perceptíveis da emoção que a mãe de CJ sentiu com seu filho, 

pois são os produtos resultantes das emoções sentidas pela mãe diante de uma situação 

nova e inesperada vivida com seu filho e que mudou a sua forma de viver e, também, 

ajudou-a a tentar ajudar as outras pessoas. A moralização ainda está ocorrendo, pois a 
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situação de CJ ainda está se desenvolvendo, por enquanto, a sanção é positiva, uma vez 

que a mãe de CJ apoia sua forma de ser, mesmo sem ter certeza do que ele será quando 

crescer. 

Percurso Jackie 

 Neste percurso temos a história de Jackie, uma menina de 10 anos que nasceu 

com o gênero biológico masculino, e com o nome de Jack, porém nunca se identificou 

com tal gênero e com apenas 1 ano e meio demonstrou preferência por roupas 

femininas. Uma semana antes de completar 10 anos de idade, disse aos pais que não 

poderia mais viver da forma como vivia, dizendo que era uma menina e gostaria de se 

portar assim. Seus pais decidiram por não esconder sua situação e ajudá-la na adequação 

física ao seu gênero psíquico. 

 O despertar afetivo dos pais de Jackie foi quando, ao 1 ano e meio, se negou a 

usar roupas masculinas e eles perceberam que havia alguma coisa de diferente com seu 

filho e passam a prestar atenção em sua forma de viver. A disposição surge quando, uma 

semana antes de seu aniversário, Jackie toma a decisão de contar aos seus pais sobre não 

poder mais viver do jeito como vinha vivendo e, assim, tornar concreta a decisão de ser 

a menina que já era. O pivô passional é o momento em que os pais de Jackie decidem 

apoiar sua decisão e ajudá-la em seu processo de tornar-se fisicamente do gênero 

feminino. A emoção é o momento em que os pais de Jackie optam por não esconder a 

forma como a filha deseja se portar e permitirem que ela se apresente como sendo do 

gênero feminino e lutam para que ela seja aceita e tratada pela sociedade com respeito. 

A moralização é positiva, pois os pais estão lutando para que sua filha tenha as mesmas 

oportunidades que qualquer outro cidadão enquanto Jackie busca tratamentos e torna-se 

do gênero com o qual se identifica. Mesmo com os pais temendo preconceito e 

dificuldades na aceitação de sua filha, eles acreditam que escondê-la ou reprimi-la não é 

a forma correta de lidar com situações como essa, preferindo encará-la e aceitá-la. A 

história de Jackie recebeu destaque de diversos veículos e, assim, tentam mostrar que a 

vida de um transgênero merece respeito e aceitação. 

Percurso Dyson 

 Dyson é um menino que mostrou identificação com fantasias de princesa e, 

inicialmente, sofreu repressão de sua mãe que dizia que princesas eram meninas. Ao 

receber a resposta “Então, eu sou um menino princesa”, a mãe decidiu criar um manual 

para conscientizar as pessoas que tinham convivência com o garoto que ele não deveria 

ser discriminado por suas preferências. A mãe ainda não sabe se seu filho se tornará um 
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transgênero quando tornar-se um adulto, mas desde já, luta pela aceitação das diferenças 

que as pessoas se deparam em suas vidas. 

 O despertar afetivo da mãe de Dyson foi o momento em que ela se surpreendeu 

com a preferência de seu filho por vestidos de princesa, considerados como roupas de 

menina pela normatização da sociedade, tentou reprimir sua vontade de brincar com as 

fantasias e percebeu que não deveria refreá-lo e sim, apoiá-lo. A disposição foi quando a 

mãe decidiu não lutar mais contra a vontade de seu filho brincar com os vestidos de 

princesa, decidindo deixá-lo viver da forma como se sentia melhor. O pivô passional foi 

quando após receber a resposta de Dyson que ele era um menino princesa mudou seu 

percurso da repressão à aceitação, mesmo sem saber se isso poderia ou não indicar um 

traço de transgeneridade nele e passou a deixar que ele vivesse da forma como se sentia 

bem. A emoção foi quando a mãe de Dyson decidiu escrever um manual contando sua 

experiência e pedindo que as pessoas de sua convivência que o aceitassem da maneira 

como ele é. A moralização ainda está ocorrendo mas, por enquanto, ela está sendo 

positiva pois a mãe está recebendo apoio em seu livro e Dyson está vivendo da maneira 

como ele sente que tem que viver, sem receber represálias da mãe. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após a análise prévia dos percursos de cada actante, é possível agora seguir para 

uma análise do discurso passional contido no texto jornalístico como um todo. Podemos 

considerar que a matéria jornalística possui um esquema tensivo de atenuação, pois é 

iniciada descrevendo os percursos de forma intensa e com mais detalhes e conforme vai 

sendo concluída, elas vão recebendo soluções que vão acabando com a tensão inicial 

quando a história dos três actantes transgêneros e suas famílias foi descrita com um 

percurso inicial tenso e complicado. Apesar do discurso jornalístico ser finalizado com a 

atenuação do percurso inicialmente vivido pelos transgêneros e seus familiares, tal  

tensão inicial dos pais, não é solucionada completamente ao final do discurso. Ainda 

que tenha ocorrido uma moralização favorável a situação dos filhos por parte dos pais, 

eles continuam temendo pelo que seus filhos possam sofrer com moralizações negativas 

resultantes de outras pessoas. 

 Os três percursos possuem o percurso canônico passional descritos de formas 

semelhantes, o despertar afetivo ocorre quando os pais percebem que seus filhos não 

seguem a normatização de gênero biológico considerada correta pela sociedade e, após 

essa tensão inicial, as famílias decidem por apoiar seus filhos e não repreendê-los. Todas 
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são concluídas com uma moralização positiva, com a aceitação dos pais e sua busca 

pela não discriminação de indivíduos que, assim como seus filhos, não se identificam 

com seu gênero biológico ou que demonstram uma identificação com outro gênero. 

 Inserido na matéria, nota-se o uso de léxicos que demonstram ao enunciatário 

tratar-se de um discurso passional, que envolve não apenas fatos concretos, mas também 

sentimentos e emoções dos actantes. O enunciador-jornalista utiliza-se de adjetivações e 

expressões como “angústia”, “temem o preconceito” e “lágrimas nos olhos” como 

forma de transmitir os percursos dos actantes transgêneros de uma forma que demonstre 

que tais narrativas ultrapassam os limites de narrativas comuns, descrevendo também os 

sentimentos dos actantes e suas histórias de vida. As modalidades do querer-ser e do 

poder-ser, não são delimitadas por narrativas fechadas, mas sim, por percursos que 

ainda estão ocorrendo e que podem mudar de rumo a qualquer momento. 

 A modalização dos actantes transgêneros por seus pais mostra que a paixão não é 

limitada por fronteiras exatas, o amor dos pais pelos filhos faz com que ele tenham força 

para modalizá-los e ajudá-los a encontrar sua identidade, ao mesmo tempo em que essa 

paixão resulta na solidariedade por outras pessoas que passam pela mesma situação, 

fazendo com que eles criem blogs e livros para informar e ajudar não só a si mesmos 

mas também  aos demais e, assim, ocorre uma reação passional em cadeia. A luta dos 

pais pela condição de seus filhos ocorre visando que tal condição e a maneira de seus 

filhos viverem realmente aconteça, não apenas para eles mesmos, mas também, para a 

sociedade.  A intensidade da matéria jornalística é alta e sua apreensão é extensa e 

facilmente produzida, os actantes contam seus percursos de forma intensa, os pais 

narram seus percursos buscando confirmar a vivencia que eles tem com seus filhos por 

meio do uso das emoções envolvidas, deixando o expoente passional esclarecido na 

matéria. Mesmo com a utilização de outras fontes na matéria, o fluxo de atenção fica no 

percurso dos transgêneros e de suas famílias e nos sentimentos desenvolvidos , 

intensificando a participação destes na narrativa e criando uma combinação entre o que 

está sendo figurativizado na matéria jornalística pelo narrador-jornalista por meio do 

uso da debreagem enunciativa e o sentimento real que se pretende transmitir.   

 O ritmo do percurso é produzido a partir do desenvolvimento da criança, desde o 

momento em que ela demonstra preferências por objetos reconhecidos socialmente 

como sendo do gênero oposto e, também, pelo ritmo com que os actantes vão sofrendo 

as tensões e resolvendo-as. Os actantes, tanto os transgêneros quanto seus pais, buscam 

uma junção com o objeto-valor, a aceitação, para que isso ocorra, eles não seguem 
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apenas um percurso apenas, eles deixam que seus sentimentos façam o percurso, a 

paixão é a mediadora de todo o discurso das famílias e dos transgêneros. 

 Ao final da análise podemos concluir que as emoções descritas são conectadas 

pela extensão e pela intensidade dos percursos descritos, todas as tensões e percursos 

descritos na matéria possuem uma moralização positiva, no entanto, tal moralização é 

feita pelos indivíduos participantes da vida dos actantes. Analisando o discurso 

jornalístico, pode-se perceber que a moralização do próprio veículo fica dúbia, uma vez 

que ele usa lexias que podem demonstrar certo tipo de preconceito como, por exemplo, 

“desconformidade de gênero”, “permitindo que a agora menina” e “prevendo as 

dificuldades”. Todos os percursos passionais retratados possuem moralização positiva, 

podendo expressar que todos os percursos passionais vividos por transgêneros serão 

aceitos pela sociedade. 

 Apesar de tentar mostrar ao público o percurso passional dos indivíduos 

transgêneros, seus sentimentos e sua forma de ver a vida, o veículo acaba por deixar os 

leitores em dúvida sobre seu discurso, as narrativas dos actantes apresentam elementos 

que misturam seus sentimentos e a situação pela qual estão passando, ao mesmo tempo 

em que o veículo tenta transmitir suas narrativas de forma imparcial, ele acaba por 

apresentar marcas que tornam a moralização dos discursos ambígua. O uso de emoções 

na matéria jornalística pode ser uma estratégia de comoção dos enunciatários, que 

poderão pensar que tal veículo usa uma visão passional para apresentar suas narrativas 

jornalísticas. 
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