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Introdução

Neste trabalho, discutimos sobre a construção de sentidos de igualdade no Art. 
5º da Constituição Federal Brasileira de 1988. Para tanto, queremos fundamentar 
a discussão, a partir das ideias instauradas pelo Círculo de Bakhtin, principalmen-
te aquelas preconizadas por; Volochínov 2013; Bakhtin/Volochínov (2009); Bakhtin 
(2010). De modo particular, queremos, pelos fundamentos da Teoria Dialógica da 
Linguagem (TDL), investigar como acontece a construção de sentidos no todo do 
dispositivo constitucional indicado, ou seja, como essa relação acontece, envolven-
do esse dispositivo e os fatos sociais que configuram uma atitude responsiva ao não 
cumprimento das garantias fundamentais constitucionais, aquelas que resguardam 
o direito de igualdade e de liberdade, no processo de interações dos sujeitos, nos 
diversos campos da atividade humana.

Para atender a demanda investigativa desta pesquisa, partimos do pressupos-
to que compreende a seguinte problemática: como acontece a construção dialógica 
de sentidos de igualdade entre o que está expresso no enunciado do Artigo 5º da 
Constituição Federal Brasileira e os fatos sociais que estabelecem os conflitos quan-
to a essa igualdade? Essa formulação nos levou a pensar sobre alguns fatores, que 
relacionam o vislumbre dialógico da linguagem, sua relação com os fatos sociais e 
sua influência no processo de elaboração do texto constitucional.

Influenciados por essa problemática, cumprimos, neste trabalho, o objetivo de 
investigar os efeitos de sentidos de igualdade entre os sujeitos nas diversas esferas 
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sociais. O foco desta investigação partiu da ideia de que a sociedade, em sua ampla 
diversidade, é o lugar onde o sujeito se constitui como um ser social, formado por 
um complexo de vozes dialógicas, dispersas entre o passado, o presente e o futuro. 
Nesse sentido, priorizamos saber como, para construir os sentidos de igualdade, o 
complexo de vozes sociais influencia na constituição da enunciação do dispositivo 
constitucional que abrange o Artigo 5º em sua totalidade.

Metodologicamente, a nossa proposta se estabelece pela ordem da pesquisa 
qualitativa, de cunho interpretativista. Sendo assim, em harmonia com as diretrizes 
do Método Sociológico, usado nas pesquisas da TDL, procuramos focar nos enun-
ciados constitutivos do artigo selecionado para a investigação. Desse modo, o cor-
pus da pesquisa foi constituído pela relação do Caput do Art. 5º e pela relação, desse 
texto constitucional, com enunciados produzidos em diversos campos da atividade 
social. Em sentido restrito, como materialidade para a análise, o corpus consta de: (1) 
o Caput do Art. 5º; e (2) dois enunciados, retirados do banco de imagens do site de 
pesquisa Google. Esses enunciados são, respectivamente, referentes aos incisos I e 
IV do artigo selecionado. Tais enunciados estão relacionados aos sentidos de igual-
dade e de liberdade, em duas imagens: a primeira referente à igualdade entre ho-
mens e mulheres; e a segunda, referente à liberdade de expressão do pensamento.

A pesquisa está dividida em duas seções: (A) uma, referente a uma breve dis-
cussão teórica, que compreende alguns conceitos essenciais da TDL; (B) a outra, 
referente à análise dos dados, nos enunciados já mencionados na seção metodoló-
gica.

Teoria Dialógica da Linguagem: elementos constitutivos

Conforme aponta Silva (2013), a palavra constituição pode ser entendida como: 

Algo que tem, como forma, um complexo de normas (escritas ou cos-
tumeiras); como conteúdo, a conduta humana motivada pelas relações 
sociais (econômicas, políticas, religiosas, etc.); como fim, a realização dos 
valores que apontam para o existir da comunidade; e, finalmente, como 
coisa criadora e recriadora, o poder que emana do povo (p. 41, grifos do 
autor).
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A partir desta citação, podemos entender que, uma constituição compreende 
um complexo de vozes sociais, ideológicas, históricas, culturais, jurídicas, religiosas, 
dentre outras que, de modo específico, são espalhadas no tempo, impregnadas num 
construto legal, para que, em um momento específico desse tempo, esse complexo 
torne-se eficaz para formar as diretrizes enunciativas que regem uma determinada 
sociedade. Sendo assim, podemos compreender esse construto jurídico como um 
produto dialógico, que se constitui pelas diversas enunciações, enunciações que se 
revestem de sentidos, à medida que são pronunciadas por um determinado sujeito, 
pertencente a uma certa esfera social.

É no cerne da comunidade que os valores ditos, em supradito, são postos em 
práticas interacionais. Nesse caso, podemos pensar na linguagem, em sua própria 
natureza, como uma prática dialógica que congrega uma infinita carga de represen-
tações coletivas, que constituem a consciência de um povo. Essa compreensão de 
linguagem vai além de uma compreensão tão somente formalista. No entanto, só 
podemos pensar essa concepção de linguagem como uma prática social que deter-
mina, pela interação, pela condição de vida e pela necessidade comunicativa dos 
sujeitos, todas as formas de representações desses sujeitos como seres sociais que 
constroem o mundo. Essa ideia de sujeitos, avaliadores e construtores das interpre-
tações, abre margens, para uma discussão, que relaciona o mundo real como um 
horizonte, para que os indivíduos se tornem sujeitos constituídos pelas demandas 
de cada classe a que esses sujeitos pertencem.

Ao relacionar, à TDL, o conceito de constituição, não podemos deixar de averi-
guar, nas dependências de tal teoria, alguns conceitos de elevada importância para 
a compreensão do texto constitucional, como um construto dialógico de práticas 
sociais na esfera jurídica. Assim, a TDL estabelece uma visão de linguagem peculiar, 
no que diz respeito à relação entre sociedade, sujeito, historicidade, ideologia, cul-
tura, dentre outros fatores externos à semioticidade.

De acordo com Volochínov (2013, p. 141), a linguagem pode ser compreendida 
como “o produto da atividade humana coletiva e reflete em todos os seus elementos 
tanto a organização econômica como a sociopolítica que a gerou”. Esses elementos 
constitutivos da linguagem nos dá base para compreender que, existe, no mundo 
real, um espaço construído pela interação de um grupo determinado de pessoas, 
nesse caso, para que essas pessoas construam seu espaço através de elementos de 
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linguagem, ou seja, pela avaliação compreensiva das necessidades que compreen-
dem as intenções de cada indivíduo.

Nesse prisma apresentado por Volochínov (2013), a linguagem se destaca como 
um construto dialógico, por excelência, formado por um complexo de várias cama-
das. Dentre essas camadas podemos destacar: a materialidade semiótica, material 
pelo qual a linguagem é representada; os valores sociais destacados pela ideologia, 
pela historicidade, pela cultura, pelos fatores econômicos, pelos fenômenos políti-
cos e por todas as ações humanas, principalmente por aquelas que compreendem 
o agir em prol de estabelecer as necessidades de comunicação.

Ao considerar a ideia de ideologia uma das camadas constituintes da lingua-
gem, convocamos o que foi formulado por Volochínov (2013), assim o conceito de 
ideologia se destaca por ser: “o conjunto de reflexos e interpretações da realidade 
social e natural que se sucedem no cérebro do homem, fixados por meio de pala-
vras, desenhos, esquemas ou outras formas signícas (p. 138). Desse modo, o cons-
truto ideológico, posto como uma das cargas valorativas da enunciação, serve à 
linguagem como um elemento deslocador de sentidos nos processos de interações.

Outro fator de elevada importância no processo de construção da enunciação 
é o que foi denominado, pelo Círculo Bakhtiniano, como ‘situação’. Por assim dizer, 
esse termo foi definido como: “a efetiva realização na vida real de uma das formas, 
uma das variedades, do intercâmbio comunicativo social” (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 
159). Partindo desse ponto de vista, podemos ampliar essa discussão, afirmando 
que a situação se caracteriza como a força norteadora e a condição específica para 
que o complexo de enunciações venha ser retomado, para fundamentar um ponto 
de vista bem peculiar, ou seja, a maneira particular de um sujeito compreender uma 
dada realidade em um determinado contexto da interação social. Dessa forma, se a 
enunciação compreende a retomada de outras enunciações num momento especí-
fico, no decorrer do tempo, o que se torna relevante para que, a essa  enunciação, 
sejam atribuídos sentidos, é a tomada de autoria e a maneira de avaliar, a entona-
ção avaliativa, que esse sujeito determina pelo ângulo de sua enunciação.

Esses dois conceitos são caros à TDL, haja vista formarem a base para que 
sejam compreendidos dois pontos de vista: (a) a tomada de posição do sujeito no 
processo avaliativo-enunciativo e (b) a interferência do ponto de vista do autor, so-
bre o conjunto de pontos de vista da coletividade. De acordo com Volochínov (2013), 
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a entonação avaliativa, uma característica peculiar da tomada de posição do sujei-
to-autor, serve como um instrumento para a colocação da ideologia na construção 
da enunciação.

O construto de sentido da palavra nos possibilita compreender a mobilidade 
que caracteriza o inacabamento e a riqueza inesgotável que se dá ao enunciado, 
principalmente por que são, os elementos externos à linguagem, as forças mais 
determinantes para que haja o complexo de lutas no cenário da palavra. São, justa-
mente, esses elementos que servem à linguagem como fatores motivadores para 
que surja a ‘nova palavra’, isto é, a palavra do outro, avaliada e entoada pela força da 
autoria, para que uma ‘nova’ enunciação seja realizada. Como propõe Bakhtin (2010, 
p. 223), “as palavras do outro, introduzidas na nossa fala, são revestidas inevitavel-
mente de algo novo, da nossa compreensão e da nossa avaliação, isto é, tornam-se 
bivocais”.

O caráter de novidade no processo de construção da enunciação sé dá pela 
mobilidade enunciativa, feita na ordem do discurso citado. Assim, o que caracteriza 
os elementos inusitados, postos na palavra, é o complexo de vozes sociais, que ser-
vem como pontos de apoio para que um ‘novo discurso’ seja efetivado. Essas vozes 
se instauram pela presença penetrante dos discursos da coletividade, as informa-
ções necessárias para que a enunciação seja realizada com eficiência no campo da 
comunicação.

De acordo com Bakhtin/Volochínov (2009, p. 150), o discurso citado, o funda-
mento da existência do complexo de vozes no discurso, institui “o discurso no dis-
curso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o 
discurso, uma enunciação sobre a enunciação”. Além disso, os elementos de mobi-
lidade dos sentidos discursivos servem para que a vida seja impregnada à palavra, 
sendo assim, ficando a palavra como algo oriundo não apenas das palavras vazias 
de um único sujeito, mas da totalidade que compreende uma consciência social 
formada pela ideia de uma ideologia de classe. Não há como negar sobre a impor-
tância e a influencia do complexo de vozes discursivas no cenário de conflito da 
palavra. São elas o elemento motivador que dá, à palavra, uma nova faceta, uma 
nova ordem de sentido, razão esta que caracteriza o todo-dialógico que consiste a 
construção do enunciado nas esferas da criação verbal.
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A construção de sentidos de igualdade no artigo 5º da 
Constituição Federal Brasileira de 1988: um olhar-analista     

O discurso de igualdade, o que constitui aspectos democráticos na Constitui-
ção Federal Brasileira de 1988, foi uma atitude responsiva ao modelo de governo, 
caracterizado como a Ditadura Militar, que imperou no Brasil, entre os anos de 1964 
a 1985. Nesse período, a ordem discursiva governamental estabelecia um modelo 
de regime marcado pelo tolhimento às opiniões que confrontavam o interesse do 
governo. Desse modo, esse sistema rigoroso, para estabelecer a ‘ordem’, no país, 
agia, coercitivamente, como uma força estatal, e, nesse agir, usava toda a sua força, 
realizando castigos corporais e psicológicos, para qualquer pessoa que ousasse ex-
pressar uma opinião contrária à da ordem predominante.

Logo após a queda do governo militar, passamos a ter um sistema de gover-
no ‘democrático’, ou seja, nesse ‘novo tempo’ o povo brasileiro passou a ser gover-
nado pela ordem da democracia. Para tanto, a Constituição Federal foi elaborada, 
por uma comissão de parlamentares, como um instrumento pelo qual todas as ga-
rantias individuais e coletivas conquistadas fossem guardadas e preservadas, bem 
como compreendida como a Carta Magna, um conjunto de diplomas legais que ser-
vem para estabelecer a mínima intervenção do Estado no modo de viver e de agir 
de cada cidadão, garantindo, a todos e a todas, o direito de viver de forma livre, 
podendo ir e vir, pensar, expressar seu pensamento, comportar-se, ter uma religião, 
ter uma preferência partidária, casar-se ou não; enfim, o país passou a ser governa-
do sob a ordem de um modelo pelo qual o poder é proveniente do povo e não mais 
de um sistema de governo opressor.

Dito isso, passamos a investigar, em nosso corpus, como acontece a construção 
de sentidos de igualdade, no Caput e em alguns incisos do artigo 5º da Constituição 
Federal Brasileira de 1988. Para esse fim, queremos apresentar a enunciação do 
texto constitucional, em confronto direto com enunciados surgidos, no imaginário 
coletivo social, como reflexos das realidades que compreendem os diversos proces-
sos de interação dos cidadãos nas diversas esferas sociais.

Vejamos o primeiro enunciado:
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Enunciado 1
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer nature-
za, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade [...].

O enunciado 1 compreende o Caput do Art. 5º e, nesse enunciado, pelas lentes 
do prisma dialógico, podemos perceber que a construção de sentidos se constitui 
pela enunciação do discurso de igualdade, imposto pelos ditames do texto legal. 
Assim, o construto de igualdade passa a ser formado pela aglomeração de atitudes 
responsivas, de modo subentendido, que povoam esse dispositivo, principalmente 
pelo complexo de vozes sociais (ideológica, histórica, filosófica, religiosa, cultural, 
etc.) que convoca enunciações referentes à igualdade entre as classes sociais, na 
tolerância religiosa, nas questões étnicas, na discussão de gênero, na escolha par-
tidária-política, na liberdade de expressão do pensamento, dentre outras questões 
relevantes à liberdade e a algumas limitações dos sujeitos a partir e perante a lei.

O todo de sentido de igualdade, estabelecido no Caput do Art. 5º, representa 
as garantias constitucionais fundamentais ao direito de viver com dignidade e com 
liberdade de escolha, em meio a uma sociedade carregada de valorações precon-
ceituosas. Quando se enuncia sobre o ‘direito à vida’, abre-se margem para uma 
discussão, que compreende a vida como o bem maior, a maior garantia que um 
cidadão deve ter, para ter seus direitos protegidos, principalmente no que diz res-
peito a ter uma família, a ter um lar, a ter boas condições econômicas, para poder 
viver e desfrutar de uma boa qualidade de vida. Além disso, as garantias de vida, 
subentendidas no artigo mencionado, trazem à tona outras questões relevantes, 
principalmente as garantias de vida, relacionadas à proteção do cidadão, por parte 
do Estado; em sentido particular, aquelas que compreendem uma sociedade am-
parada pelo direito ao trabalho, à saúde, à segurança, à propriedade e à educação.

A partir das garantias de igualdade, presentes no caput do artigo 5º, surgem 
outras que, se deslocam e, de maneira mais específica, abrangem a proteção de 
direitos de igualdade bem mais particulares. Esses direitos estão resguardados nos 
dispositivos constitucionais representados em uma série de incisos, que compõem 
o todo enunciativo do artigo mencionado. Para abranger essa discussão, analisa-
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mos algumas dessas garantias, a partir de enunciados originados de fatos sociais, 
que compreendem o processo de luta social em busca da proteção dos direitos de 
igualdade. Vejamos o enunciado 2:

Enunciado 2

http://mdemulher.abril.com.br/carreira/m-trends/onu-sugere-mudancas-trabalhistas-para-
combater-desigualdade-salarial

No enunciado 2  está constituída uma carga de valorações referentes às garan-
tias constitucionais de liberdade e de igualdade, presentes no inciso I, no qual está 
expresso que: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição”. Essa discussão, apesar de já ter tido alguma superação em al-
guns países civilizados do mundo, em nosso país, ainda estamos nas preliminares, 
pois, de modo ainda um tanto retrógado, até o presente, percebemos muita discri-
minação quanto à questão do sujeito-mulher.

Em se tratando desse ponto de vista, a valoração depreciativa da mulher ganha 
foco, principalmente, no mercado de trabalho, no qual, ainda podem ser vistas dife-
renças no salário e na execução de alguns trabalhos. Além disso, ainda impera, em 
nosso país, uma opinião sexista, preconceituosa, ao ponto de atribuir uma descon-
sideração e um desfavorecimento da figura feminina em muitas áreas da sociedade.
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No enunciado 2,  podemos perceber que existe uma balança e que, nessa ba-
lança, está sendo pesada a diferença entre o todo-ideológico que compõe homens 
e mulheres. Desse modo, a função de pesar, da balança, mostra a desigualdade 
existente na valoração entre homens e mulheres, é tanto que o peso maior, na ba-
lança,  representa que um único homem tem peso superior a cinco mulheres. Esse 
enunciado mostra que, mesmo em uma sociedade dita-evoluída e desenvolvida, 
ainda existe uma grande diferença na carga valorativa axiológica entre homens e 
mulheres. Essa questão, durante muito tempo, foi fomentada e fundamentada pelo 
conjunto de enunciações que governavam e governam o coletivo imaginário de algu-
mas ideologias de algumas classes sociais. No Brasil, em alguns campos religiosos, 
a mulher ainda sofre o preconceito de ser tratada como um ser inferior ao homem 
e isso a inabilita a exercer determinadas funções.

Essas limitações traspassam a esfera religiosa e chegam até a esfera familiar, 
principalmente, isso acontece naquelas famílias mais tradicionais que seguem um 
modelo de família patriarcal. Dessas duas esferas mencionadas, a ideia da inferiori-
dade da mulher pode até servir como um instrumento de constituição de identida-
de, causando, na constituição subjetiva de algumas mulheres, a impossibilidade de 
capacidade para exercer determinadas funções na sociedade, pelo simples fato de 
ser mulher, uma questão que é preocupante e que vem sendo discutida nas institui-
ções públicas, como nas escolas e nas universidades. Esse desnivelamento de peso, 
equivalente a homens e mulheres, sai das esferas religiosas e familiar e se estende 
ao mercado de trabalho, bem como a outras esferas sociais, proporcionando uma 
desigualdade, marcada pela diferença salarial, pelo desempenho  de funções e por 
outras questões relevantes em determinadas empresas.

Vejamos o enunciado 3:
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Enunciado 3

http://casadeabelha2010.blogspot.com.br/2015/05/
a-liberdade-de-expressao-o-papel-da.html

 
Apesar de o nosso modelo constitucional ser um modelo que protege a garan-

tia democrática da liberdade, em todas as áreas da vida, no enunciado 3, podemos 
perceber um contraponto quanto à efetivação da liberdade de expressão do sujeito. 
Desse modo, embora o dispositivo constitucional, representado pelo inciso IV do 
Art. 5º da Constituição Federal, venha expressar a garantia de liberdade quanto à 
“livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”, ainda podemos 
ver, no Brasil, o tolhimento da possibilidade de os sujeitos se expressarem.

Isso acontece sob o prisma do que se refere ao respeito da igualdade entre 
representantes de algumas classes ou esferas sociais. No entanto, esse respeito 
é constituído pela garantia constitucional efetiva, quanto ao sujeito fazer ou ser o 
que quiser. Assim, ao assumir uma posição de liberdade e constituir o todo da sub-
jetividade, alguns sujeitos, pertencentes a determinadas classes ou esferas sociais, 
extrapolam o seu direito de ser e adentram, ferindo criminalmente, o direito de ou-
trem. Essa nuança pode ser percebida no exercer de direitos de alguns representan-
tes das esferas religiosas e das comunidades que protegem os direitos de igualdade 
de gênero.
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Assim, quando o sujeito assume sua construção subjetiva como um sujeito tal, 
esse sujeito, de forma abusiva, na maioria das vezes, pode desrespeitar e ferir os 
direitos e as garantias fundamentais de outros sujeitos. Na realidade, essa discus-
são se dá quando os limites de garantias constitucionais são ultrapassados, pois, 
a fronteira que protege cada direito subjetivo pode se alargar ou se estreitar em 
detrimento do outro.

Na sociedade hodierna, à medida que cresce a totalidade dos representantes 
de uma classe ou de uma esfera politica, filosófica, religiosa, jurídica, popular, ou 
de quaisquer naturezas, passam a existir possibilidades de domínio, da dita clas-
se, com mais relevância e mais prestígios sociais em detrimento daquelas que ain-
da não conseguiram superar o preconceito da maioria. Nesse sentido, quando, no 
enunciado 3, vemos a enunciação de ‘cuidado e ‘às vezes começam tirar a gente 
nem percebe’, percebemos que esses enunciados podem estar relacionados a essas 
questões referentes à ruptura do respeito à liberdade e à igualdade do outro. Se, de 
um lado, existem as garantias que protegem a representação dos sujeitos de uma 
determinada esfera social, por outro, também, existe uma linha tênue que separa 
os limites de cada garantia individual, que harmoniza e que controla, protegendo o 
direito de liberdade e de igualdade de cada sujeito.

Considerações finais

Cumprindo o objetivo do nosso trabalho, ao tentar responder a pergunta-cha-
ve da pesquisa, chegamos aos seguintes resultados:

Sobre a construção de sentidos de igualdade, no Artigo 5º da Constituição Fe-
deral, pudemos perceber que:

(A) o construto de igualdade passa a ser formado pela aglomeração de atitudes 
responsivas, de modo subentendido, que povoam esse dispositivo, principalmente 
pelo complexo de vozes sociais (ideológica, histórica, filosófica, religiosa, cultural, 
etc.) que convoca enunciações referentes à igualdade entre as classes sociais, na 
tolerância religiosa, nas questões étnicas, na discussão de gênero, na escolha par-
tidária-política, na liberdade de expressão do pensamento, dentre outras questões 
relevantes à liberdade e a algumas limitações dos sujeitos a partir e perante a lei.
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(B) O todo de sentidos de igualdade representa as garantias constitucionais 
fundamentais ao direito de viver com dignidade e com liberdade de escolha, em 
meio a uma sociedade carregada de valorações preconceituosas.

(C) O desnivelamento de peso, equivalente às questões de identidade de gêne-
ro, sai das esferas religiosas e familiar e se estende ao mercado de trabalho, bem 
como a outras esferas sociais, proporcionando uma desigualdade, marcada pela 
diferença salarial, pelo desempenho  de funções e por outras questões relevantes.

(D) Ao assumir uma posição de liberdade e constituir o todo da subjetividade, 
alguns sujeitos, pertencentes a determinadas classes ou esferas sociais, extrapolam 
o seu direito de ser e adentram a outra(s), ferindo criminalmente, o direito de ou-
trem.

Em suma, através dos enunciados analisados, pudemos compreender que a 
construção de sentido de igualdade se constitui da relação que envolve os fatos 
sociais e o seus possíveis confrontos com o texto do dispositivo constitucional, es-
tabelecendo, desse modo, uma construção dialógica de sentidos de igualdade, que 
acontece como um construto feito  pelo atravessamento da consciência ideológica 
do sujeito, em consonâncias com as forças axiológicas das demandas das classes 
sociais desses sujeitos.
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A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DOS VALORES E EFEITOS DE 
SENTIDOS NO IMBRICAMENTO DAS MARCAS

WILTON RAFAEL DE ANDRADE JúNIOR (FARR)
ADRIANA RODRIGUES PEREIRA DE SOUzA (IFPB)

Marcas, o que são e de onde vieram?

A carga simbólica que as marcas carregam provoca e evoca muitos sentimen-
tos e associações quanto às representações e às práticas sociais, e os maiores im-
pactos são sobre seu público-alvo. Muito se discute sobre a construção da identi-
dade a partir do que se usa e da exibição do corpo como vitrine viva, como a mídia 
viva que fala e comunica sem pronunciar uma palavra. A respeito das relações das 
marcas, Fournier (apud KELLER; MACHADO, 2006, p. 7) observa que “a formação e 
a manutenção de relacionamento marca-produto atendem a muitos papéis apoia-
dos culturalmente dentro da sociedade pós-moderna”. Diante desse ponto de vista, 
então, o que seria a marca? Uma das concepções afirma que a marca passa a ser:

A soma intangível dos atributos de um produto: seu nome, embalagem 
e preço, sua história, reputação e a maneira como ele é promovido. A 
marca é também definida pelas impressões dos consumidores sobre as 
pessoas que a usam; assim como pela sua própria experiência pessoal. 
(OGILVY, 2001, p. 54).

Na visão de James Gregory, consultor de marcas estadunidense e autor do livro 
Leveraging the Corporate Brand+-, a marca é algo completamente abstrato:

Marca não é uma coisa, um produto, uma companhia ou uma organiza-
ção. Marcas não existem no mundo físico, são construções mentais. Mar-
cas podem ser mais bem definidas como a soma total de experiências 
humanas, percepções e sentimentos sobre algo em particular, seja um 
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produto ou organização. Marcas existem no âmbito da consciência, seja 
dos indivíduos seja de um público. (GREGORY apud ZAGO, 2011, p. 29).

De maneira mais técnica, a AMA (American Marketing Association) vê a marca 
como um nome, uma forma, um símbolo, um desenho e até conceitos mais abstra-
tos como uma característica específica de um produto ou organização que os dife-
rencie dos demais concorrentes, em que a fusão desses elementos formam uma 
marca. Também são levados em consideração fatores como reputação, grau de co-
nhecimento da sociedade e proeminência no mercado como bases sólidas para a 
formação de uma marca.

A marca é também considerada um produto que passa a satisfazer alguma 
necessidade de seu público consumidor (cf. KELLER; MACHADO, 2006). Os fatores 
intangíveis das marcas são o foco desse trabalho, por se tratar de um conjunto de 
valores e associações que extrapolam as qualidades do produto e provocam uma 
ressonância emocional e simbólica em seu mercado-alvo, passando para o âmbito 
das representações e significações que repercutem numa dada sociedade. Como 
símbolo de diferenciação e distinção de uma dada sociedade e tempo, esses pro-
cessos passam a ser de cunho histórico e social, pois “toda marca é prisioneira da 
imagem que o tempo lhe dá” (VIEIRA, 2008, p. 121).

Marcas como Chanel, Dior e Vogue são símbolos de sucesso, de status e só são 
percebidas de tal forma por terem seus valores, posicionamentos, imagens bem 
definidas, difundidas e massificadas na sociedade, com maior repercussão dentro 
de seu mercado específico.  Contudo, são símbolos de sucesso, luxo e desejo por se-
rem conhecidas e desejadas também pelas classes menos favorecidas – esse com-
portamento comprova que uma marca é construída socialmente e reflete valores de 
uma dada cultura.

Admitindo que os objetos luxuosos correspondem à expressão dos de-
sejos e das emoções humanas, por meio deles pode-se conhecer um 
pouco dos valores, crenças e atitudes das pessoas que os consomem. 
Ao mesmo tempo, o universo do luxo sobre os sistemas de valores e 
a visão de mundo compartilhada pelos grupos sociais. (GALHANONE, 
2008, p. 16).
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O valor intangível da marca pode sinalizar para as empresas maior rentabi-
lidade de valores agregados e o registro de marca pode proteger suas caracterís-
ticas, aspectos exclusivos e propriedade intelectual, concedendo o direito de uso 
exclusivo. “As marcas representam ativos valiosos, capazes de influenciar o com-
portamento do consumidor, ser compradas e vendidas e dar a seus proprietários a 
segurança de receitas futuras constantes” (KELLER; MACHADO, 2006, p. 08). Dessa 
forma, mesmo que os produtos sejam facilmente copiados e difundidos, a experi-
ência vivenciada com a marca passa a construir uma relação de fidelidade com seu 
público consumidor e a empresa pode investir com maior segurança em sua marca, 
criando vantagens competitivas no mercado.

Marcas, Identidade e Representação Social

As marcas na contemporaneidade transcenderam a representação de uma em-
presa ou de um produto, são verdadeiras instâncias em que as pessoas vão buscar 
refúgio e subterfúgio, depósitos de esperança para sobrevier ao atual mal-estar na 
procura do ser. Desta maneira, elas acabam conferindo identidade, valor, imagem e 
personalidade, um referencial de estilo de vida. Assim, elas materializam diferentes 
discursos da cultura consumista, perpassados pela história e pela memória social. 
E no imaginário social se legitimam e se convencionalizam. Vale ressaltar que esse 
tipo de comportamento é observado pela conjuntura das marcas de moda do mer-
cado de luxo.

Marcas podem servir como dispositivos simbólicos que permitem aos 
consumidores projetar sua auto-imagem. Certas marcas são associa-
das à utilização por determinados tipos de pessoa e, assim, refletem 
diferentes valores ou ideias. Consumir tais produtos é um meio pelo 
qual os consumidores podem comunicar a outros – ou até a si pró-
prios – o tipo de pessoa que são ou que gostariam de ser. (KELLER; 
MACHADO, 2006, p. 7).
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No processo cultural de marcas, se constroem - ao mesmo tempo em que re-
fletem - significações, ressignificações, valores e identidades, aspectos que são con-
siderados quando se posiciona uma marca no mercado. Nesse contexto, o marke-
ting não cria necessidades, ele as alimenta por uma idealização do perfeito, o que 
é materializado na Publicidade e Propaganda, cuja linguagem expõe de maneira 
apelativa e, geralmente, convincente que o produto proporciona uma imagem, uma 
característica, um valor social.

No universo da moda, isso pode ser visto de forma mais pontuada e clara, pois 

sua publicidade é marcada pelo apelo visual de fácil compreensão, sendo vendidos dis-

cursos de sensualidade, poder, distinção, status – o consumidor passa a usufruir de tais 

qualidades e isso alimenta o imaginário e o campo simbólico de expressar o ser pelo 

ter. O trajeto dessas formulações simbólicas de significações e ressignificações dos su-

jeitos podem ser assim resumido:

Os trajetos simbólicos, construtores do imaginário social, dependem 
de um diálogo entre os sujeitos, entre enunciadores (que fazem circular 
concepções de mundo) e enunciatários (que as interpretam, reconhecen-
do-as ou não). Nesses trajetos, através dos múltiplos imaginários, tradu-
zem-se visões de mundo que coexistem, superpõem-se ou excluem-se 
enquanto forças reguladoras do cotidiano. O real é, pois, sobredetermi-
nado pelo imaginário; nele, os sujeitos vivem relações e representações 
reguladas por sistemas que controlam e vigiam a aparição dos sentidos. 
(GREGOLIN, 2003, p. 98-99).

A marca manifesta emoções, retrata estilos de vida, confere identidades, 
oferece personalidade em formas de identificações, por meio de seduções e pro-
messas imagéticas de desejo, de luxo, sucesso, status, felicidade, sexualidade, sen-
sualidade, distinção, poder, principalmente em suas formas de comunicação e rela-
cionamento - dentro desse universo descentralizado da contemporaneidade todas 
as pessoas podem ter acesso à informação sem necessariamente consumir de ma-
neira real as marcas.
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Imbricar, arte de sobrepor valores e gerar efeitos de sentido 

Segundo o dicionário Aurélio, imbricar é “dispor(-se) (coisas) de maneira que 
só em parte se sobreponham umas às outras, como p. ex., as escamas do peixe” 
(FERREIRA, p. 373, 2000). Como aplicar este conceito à análise da linguagem da Pu-
blicidade e Propaganda? Nesse caso, imbricar é sobrepor valores distintos, marcas 
distintas que, ao serem apresentadas juntas, uma toma um pouco dos valores da 
outra, emprestando determinadas características, seja visibilidade e poder de difu-
são, seja outros status mais complexos como poder de autoridade no dizer.

Nesse estudo, são observados três grandes nomes: Coco Chanel, fundadora de 
um dos maiores impérios no mercado de alto luxo e moda; Marilyn Monroe, um íco-
ne que trafega em diferentes épocas, ainda ditando e sendo um padrão de beleza; 
e Gisele Bündchen, também ícone da beleza contemporânea.

Nesse jogo de marcas, o perfume Chanel Nº 5, um dos principais produtos da 
empresa Chanel, ganhou notoriedade, tonando-se um ícone de uma época. O su-
cesso do Chanel1 Nº 5 é algo indubitável, tanto que em 2012 a marca desenvolveu 
uma série de vídeos institucionais com a sua trajetória e esse perfume abriu a série 
Inside CHANEL, com o título CHANEL Nº 5 – For The First Time. Numa tradução rápi-
da, significa “pela primeira vez”, o que ressalta seu pioneirismo. O vídeo foi postado 
no YouTube no dia 5 de outubro, momento em que a empresa reafirma e reconhece 
a importância de manter nos detalhes publicitários os valores que a tornam uma 
grande marca, utilizando uma espécie de marketing permanente baseado em sua 
historicidade. O vídeo faz uma alusão direta à data de seu lançamento, 5 de Maio de 
1921, e o número 5 dá nome ao perfume e é a recorrência, o objeto discursivizado.

1. O perfume mais famoso do mundo foi criado por Ernest Beaux, famoso perfumista da época, a pedi-
do de Coco Chanel, que sugeriu: “Um perfume de mulher com cheiro de mulher”. Dentro de um frasco em 
estilo art déco (feito em cristal, retangular, com uma espécie de selo identificador, como uma etiqueta), 
que foi incorporado à coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York em 1959, o Chanel 
nº 5 foi o primeiro perfume sintético a levar o nome de um estilista (cf. MUNDO DAS MARCAS, 2016).
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Enunciado 1 -  A escolha do nome.

Imagem 01. A escolha do nome.

Vídeo 01: CAHNEL Nº 5 -  For the first time – Inside CHANEL

Enunciado 2 -  Primeira Publicidade de Perfume, Chanel Nº 5.

Imagem 02. Primeira Publicidade de Perfume, Chanel Nº 5.

Vídeo 01: CAHNEL Nº 5 -  For the first time – Inside CHANEL

Com a fórmula do eterno feminino, o Chanel n° 5 resiste aos caprichos da moda 
e do tempo, sendo uma das fragrâncias mais comercializadas no mundo. Para a 
publicidade, sua importância também merece destaque, visto que foi o primeiro 
perfume a ser publicitado, primeiro perfume a ser anunciado no intervalo do Super 
Bowl, evento estadunidense de grande importância publicitária e mercadológica. 
Além de todos estes feitos, este ícone imbrica-se e legitima-se com a declaração de 
Marilyn Monroe no auge de sua carreira.

Marilyn Monroe e Chanel Nº 5, eis um capítulo dessa fabulosa fusão de gran-
des marcas, que geram um grande apelo e efeitos de sentido e merecem mais averi-
guações a respeito deste imbricamento em trabalhos posteriores. Sobre isso, o blog 
Mundo das Marcas destaca: 
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O perfume alavancou seus negócios e se tornou legendário. Mas foi Ma-
rilyn Monroe quem tornou o perfume um verdadeiro sucesso. Ao ser 
entrevistada em 1955, perguntaram o que vestia para dormir. Marilyn 
respondeu: “Apenas algumas gotas de Chanel nº 5”. Com a resposta, as 
vendas do perfume dobraram, fazendo a marca embolsar US$ 162 mil 
naquele ano. (MUNDO DAS MARCAS, 2016). 

A data que ela comentou sobre a icônica frase pela primeira vez não é precisa, 
mas há indícios que em 1952 tenha sido a primeira citação direta. No segundo vídeo 
da série Inside CHANEL, intitulado “Marilyn and Nº 5”, a marca fez um levantamen-
to histórico de como esta lenda surgiu. Nele são apresentados trechos da revista 
Life Magazine, de Abril de 1952, quando Monroe tinha apenas 26 anos, apontando 
como a primeira vez que oficialmente tenha sido publicada a fala da artista sobre 
o perfume. O vídeo enfatiza o nascimento da lenda e da relação entre Marilyn e o 
Nº 5 – o que evoca inúmeros discursos sobre feminilidade, beleza, destaque, su-
cesso de dois grandes nomes da indústria e da máquina midiática. A apropriação 
de valores a partir da utilização da imagem de Marilyn suscita um questionamento, 
se a declaração foi espontânea ou se a artista foi paga para isto. Questão que só 
a Chanel poderia responder. Levando em consideração a memória social, pode-se 
dizer que este é um dos imbricamentos de marcas mais bem sucedido da história, 
numa época em que o Marketing era muito intuitivo e estava dando seus primeiros 
passos no desenvolvimento de seu conhecimento e se consolidando quanto ciên-
cia aplicada. 

Enunciado 3 -  A lenda, Marilyn e Nº 5.

Imagem 03. A lenda, Marilyn e Nº 5.

Vídeo 02: Marilyn and Nº 5 – Inside CHANEL
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O espetáculo vendido e apresentado pela mídia à sociedade só tem sentido por-
que os sujeitos estão dispostos a absorvê-lo, dando em contrapartida o entrelaçamen-
to na apropriação dessas características apresentadas pelo Outro, mídia, como fator 
extrínseco e social e vendo o campo midiático como uma extensão de si mesmo (cf. 
SILVERSTONE, 2002). A esse respeito, Baronas (2003, p. 89) faz a seguinte observação:

O que a mídia nos seus mais diversos suportes vende ao sujeito não é 
um produto, mas a possibilidades de um acesso na forma de fantasia. 
Desse modo, não há uma sublimação, mas uma repreensão pela falta de 
algo que o sujeito efetivamente não necessita. (BARONAS, 2003, p. 89).

Outubro de 1953, a estrela faz um ensaio fotográfico para revista Modern Scre-
en, em que ela aparece nua em uma cama, enrolada entre os lençóis e com um 
frasco de Chanel Nº 5 na cabeceira da cama. Este ensaio não foi publicado na épo-
ca. O ensaio possivelmente foi considerado muito provocativo para o contexto so-
ciocultural da época. Mas hoje a marca se apropria dele para ressaltar seu valor 
legendário, atributo que para Chanel e seus consumidores são partilhados a partir 
do consumo do Nº 5. 

Enunciado 4 -  Ensaio não publicado Modern Screen, Marilyn e Nº 5.

Imagem 04. Ensaio não publicado Modern Screen, Marilyn e Nº 5.
Vídeo 02: Marilyn and Nº 5 – Inside CHANEL

Abril de1960, em mais uma entrevista, desta vez para revista Marie Claire, Ma-
rilyn, questionada pelo jornalista Georges Belmont sobre o que usava para dormir, 
repete a icônica frase, de usava apenas Chanel Nº 5. Em 2012,  a Chanel conseguiu 
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este áudio e montou o segundo capítulo da série Inside Chanel – Marilyn and Nº 5, 
publicando-o em 16 de Novembro de 2012 no seu canal do YouTube. A fala de Ma-
rilyn no vídeo materializa mais valor histórico e sustenta discursos que perpassam 
o imaginário social da marca Nº 5 em sua íntima relação Marilyn Monroe.

É interessante cruzar este fato com a ideia inicial da Coco Chanel, que buscava 
desenvolver um perfume que representasse a feminilidade e liberdade feminina. 
Segundo a estilista, ele deveria ser usado nas partes onde a mulher queira ser beija-
da. A apropriação dos valores e dos efeitos de sentidos gerados nesses enunciados 
ressignificam discursos Outros sobre sexualidade, sexualidade e poder feminino 
que materializam nessas e noutras marcas.

Enunciado 5 -  Ensaio não publicado, Marilyn e Nº 5.

 

Imagem 05. Ensaio não publicado, Marilyn e Nº 5.

Vídeo 02: Marilyn and Nº 5 – Inside CHANEL

Ao longo dessas décadas, há uma recorrência discursiva e imagética de sem-
pre associar a imagem do perfume Chanel Nº 5 a uma celebridade que esteja em 
destaque: Nicole Kidman na época do grande estouro do filme Moulin Rouge; Audrey 
Justine Tautou, estrela do Código da Vinci, entre outras artistas2.

2014, a Chanel convida a brasileira Gisele Bündchen para protagonizar a nova 
produção para a campanha do Nº 5. A publicidade com incríveis três minutos e de-

2. Em 2012, a marca fez uma campanha inédita, colocando um homem para anunciar o perfume, o ator 
Brad Pitt – o que a posteriori poderá render outros estudos sobre a construção discursiva.
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zesseis segundos é rica em beleza estética e principalmente em simbologia. A recor-
rência do número “5” em todo o cenário urbano, nos acessórios sobre Gisele – nos 
brincos, no calar, no chaveiro -, no ensaio fotográfico, expresso aproximadamente 
no mesmo tamanho da modelo, e as cores utilizadas no figurino, as luzes e os adere-
ços convergem para uma maior valorização e ressignificação das marcas, enquanto 
imbricadas, fortalecendo discursos da e sobre a Chanel, o perfume Chanel Nº5 e a 
modelo Gisele Bündchen, visto que todos são considerados marcas.

É interessante que os valores atribuídos a Coco Chanel estão ali, visíveis e ex-
pressos, numa estratégia de marketing permanente, centrado, apoiado e sustenta-
do pela história, pelos discursos e pelo simbólico materializado no vestido preto, no 
uso de diamantes e nas concepções de nobreza, sofisticação, simplicidade, minima-
lismo e feminilidade das plumas e paetês. Tudo isso reforçado pelo título da campa-
nha: The one that I want - o único que eu quero -, conforme pode ser observado no 
enunciado abaixo:

Enunciado 6 -  Gisele, Chanel e Nº5.

Imagem 06. Gisele, Chanel e Nº5.
Vídeo 03: CHANEL Nº5 – The One That I Want – The Film
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Para um efeito de fim

Este estudo permitiu analisar como o imbricamento das marcas materializam 
discursos sobre as representações sociais e o imaginário simbólico sobre o luxo, o 
consumo, o desejo de consumo e o poder de imagem das marcas. Nesse contexto, 
a utilização de celebridades fortalece não só a imagem da marca anunciante, mas 
também da garota propaganda, que possivelmente será tomada não como uma 
simples voz publicitária, mas como uma espécie de conselheira, em que as consu-
midoras passam a consumir um dado produto/marca sem o medo de errar, preen-
chendo assim suas inseguranças, encobrindo as falhas e fobias, tão presente nesses 
tempos líquidos. Nos enunciados analisados, há três grandes exemplos de conse-
lheiras com poder de autoridade: Coco Chanel e Marilyn Monroe, discursivamente 
vivas como marcas e pelos seus valores; e a diva da moda atual, Gisele Bündchen.

Para Bauman (2001, p. 76), “as autoridades não mais ordenam; elas se tornam 
agradáveis a quem escolhe; tentam e seduzem”. Os sujeitos sociais hoje sentem 
necessidades de conselheiros, e não de líderes - pessoas que conseguiram vencer 
na política-vida, superando as adversidades e que partilham suas experiências com 
outras pessoas, motivando-as a superarem suas dificuldades. A Publicidade geral-
mente se apropria desta condição desejante de apoiar-se em exemplos, prática já 
muito bem difundida desde comerciais de cremes de cabelo aos de creme dental.
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A CONSTRUÇÃO DO ETHOS NA OBRA QUARTO DE 
DESPEJO - DIÁRIO DE UMA FAVELADA: IDENTIDADE E 
REPRESENTAÇÃO DE SI

SíLVIA JUSSARA BARBOSA DOS SANTOS DOMINGOS (FAFICA)

Introdução

No decorrer da história, as sociedades têm mudado significativamente e, con-
forme isso acontece, mudam-se, também, as ideologias e as relações de poder, e 
os conceitos dos diversos objetos. Não seria diferente na Literatura. O conceito 
daquilo que é literário ou não tem se transformado conforme as ideologias que 
interpelam os sujeitos e, consequentemente, as sociedades nas quais esses sujei-
tos estão inseridos. Em determinado momento, na história, a ficcionalidade era 
um dos, entre outros, fatores que determinavam se a obra possuiria literariedade, 
bem como um conjunto de argumentos que lhe atribuiriam específica estética li-
terária. Atualmente, os estudos literários têm sinalizado que todo texto pode ser 
tomado como literário, mas nem tudo pode ser literatura. Tomamos a Obra Quarto 
de despejo: diário de uma favela como texto literário, isto é, como literatura para 
corpus de investigação de como se dá a construção do ethos discursivo e/ou literá-
rio, através da representação de si, e como esse ethos construído corrobora para 
a formação identitária do narrador de si mesmo. Nossa investigação, aqui, toma 
como categorias os aspectos do gênero, da etnia e da classe social para perceber-
mos que esses influenciam a escrita de si na construção do ethos e, em sequência, 
na formação da identidade da narradora e autora Carolina Maria de Jesus. Decer-
to, pode-se perceber, ao longo da narrativa, em Quarto de Despejo, que as confi-
gurações de gênero, etnia e classe social são fundamentais para a construção da 
imagem de si, tendo em vista que a narradora é mulher, mulher negra, moradora 
de uma favela e catadora de papel. Assim, problematizamos: como as abordagens 
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de gênero, de etnia e de classe social podem influenciar a construção da represen-
tação de si, da identidade e do ethos literário na obra Quarto de despejo: diário de 
uma favelada, de Carolina Maria de Jesus.

Acerca do Ethos

Os estudos acerca do ethos têm-se ampliado consideravelmente nas últimas 
décadas e o corpus para percebê-lo tem-se constituído em diversos, desde o texto 
literário ao não literário, desde o texto verbal ao não verbal. Contudo, não é de 
hoje que se começou a estudar sobre o ethos. O termo poderia ser percebido na 
retórica, na moral, na política, na música (MAINGUENEAU,2009). É, no entanto, a 
partir da Retórica, de Aristóteles, que Maingueneau começa a reescrever um novo 
conceito.

O que o autor francês chama de ethos retórico seria, para Aristóteles, o fio 
condutor pelo qual o orador procura causar uma boa impressão no auditório, isto 
é, o modo como se constrói o discurso, o discurso que busca dar de si uma ima-
gem que seja eficiente para convencer o outro a ganhar sua confiança. Sendo as-
sim, o ethos seria a maneira como o discurso é organizado, de forma a persuadir o 
outro para acreditar na imagem que se queira apresentar. Nesse jogo persuasivo, 
o orador precisaria mobilizar três qualidades essenciais: a prudência (phronesis), a 
virtude (arete) e a benevolência (eunoia) (MAINGUENEAU, 2009, p.267).

É bem verdade que, utilizando-se dessas três qualidades, o orador enunciaria 
uma determinada afirmação, visando convencer o enunciatário, mesmo que não 
fosse verdade aquilo que enunciara. “É preciso que essa confiança seja o efeito do 
discurso e não daquilo que se pensa de antemão sobre o caráter do enunciador” 
(op. cit., p.267) (Grifo nosso). De agora em diante, usaremos os termos enunciador, 
enunciatário, enunciado e enunciação na concepção dialógica de M. Bakhtin. Sendo 
o efeito do discurso, o ethos estaria ligado, de alguma maneira, à enunciação e não 
ao enunciado. Seria, então, o efeito daquilo que é dito e não propriamente o que 
é dito. 

Contudo, há algumas outras concepções do que seja o ethos.  Maingueneau, 
(2011, p.16-17) fazendo uma releitura de Auchlin, diz que o ethos pode ser conce-
bido mais ou menos concreto, ou mais ou menos abstrato; pode ser concebido 
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mais ou menos coletivo, compartilhado, manifesto, singular; mais ou menos fixo, 
convencional, ousado. E acrescenta que o ethos se constrói através do discurso, 
portanto tem caráter discursivo; é um processo interativo, isto é, se constrói na 
interação de um com o outro (op. cit., p.17).

É a noção de ethos, proposta por Maingueneau (2009, p. 18), com base na 
análise do discurso que nos interessa aqui. É a concepção de ethos como algo que 
“implica uma maneira de se mover no espaço social, uma disciplina tácita do cor-
po apreendida através de um comportamento”. Isto quer dizer que determinado 
enunciatário, ao ouvir ou ler determinado enunciado (obra literária), identifica a 
construção de um ethos, apoiando-se num conjunto de representações sociais, as 
quais ele avalia positivamente ou negativamente, em tipos, ou “estereótipos” que 
a enunciação contribui para “confrontar ou transformar”. Eis aqui o efeito de sen-
tido(s) que se estabelece no jogo enunciativo entre autor (enunciador), obra (enun-
ciado) e leitor (enunciatário), pelos quais perpassam o ethos discursivo (literário).

O Ethos no texto literário

Segundo Maingueneau, o ethos está crucialmente ligado ao ato de enuncia-
ção, mas não se pode negar que o enunciatário também constrói representações 
do ethos do enunciador, antes mesmo de ele começar a falar. Percebe-se aí um 
efeito prévio do discurso que poderá, ou não, ser confirmado no ato mesmo da 
enunciação. Àquilo o autor chama de ethos pré-discursivo e a isso ethos discursivo. 
Para a distinção entre eles, deve-se levar em conta a diversidade de tipos, de gêne-
ros do discurso e de posicionamento ideológico, pois o fato de um texto estar liga-
do a determinado gênero, ou o seu autor assumir um determinado posicionamen-
to ideológico, em detrimento de outro, evoca expectativas no que diz respeito ao 
ethos, o ethos pré-discursivo. No tocante ao texto literário as evidências estão longe 
de acontecer. Até porque os autores, na maioria das vezes, são pessoas públicas 
(conhecidas), e, mesmo quando não o são, liberam, de alguma forma, algo da or-
dem do ethos. É o que buscamos perceber em Quarto de despejo, cuja autora, ain-
da desconhecida de muitos, produtora de poucas obras, pudesse mostrar pistas 
do ethos nas poucas entrevistas que deu (ethos pré-discursivo) e ao decorrer da 
obra (ethos mostrado). Contudo, será na relação do enunciado com a enunciação 
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que pretendemos estabelecer o efeito de sentido no enunciatário para chegarmos 
ao ethos discursivo do enunciador.

“Eu sou muito alegre. Todas manhãs eu canto. Sou como as aves, que cantam 
ao amanhecer. De manhã eu estou sempre alegre. A primeira coisa que faço é 
abrir a janela e contemplar o espaço”. ( JESUS, 2007, p. 25). Que efeitos de sentido 
poderia o trecho acima, por exemplo, estabelecer no  enunciatário, como este po-
deria chegar à construção do ethos discursivo? Até que ponto o que está posto no 
enunciado é a realidade? Até que ponto poderia, este enunciado, ser ficcional, de 
caráter imaginativo?

Maingueneau (2009) anuncia que há três maneiras de o enunciatário, em po-
sição de intérprete – ouvinte ou leitor – se apropriar desse ethos; a essas maneiras 
ele chama de incorporação. Isto quer dizer que o leitor, ou ouvinte, assume uma 
identificação com o enunciador, o qual o autor citado chama de fiador, participan-
do do jogo discursivo que os envolve e efetivando o ethos construído no decorrer 
da obra. Vejamos as três maneiras de incorporação que o autor francês nos pro-
põe.

A enunciação da obra confere uma “corporalidade” ao Fiador, dá-lhe 
um corpo. O destinatário incorpora. Assimila um conjunto de esque-
mas que correspondem a uma maneira específica de se relacionar 
com o mundo habitando seu próprio corpo. Essas duas primeiras in-
corporações permitem a constituição de um corpo, o da comunidade 
imaginária daqueles que aderem ao mesmo discurso (Grifos do autor) 
(MAINGUENEAU, 2009, p. 272).

Enunciador e enunciatário aderem, pela incorporação, a um mesmo discurso, 
isto é, ambos participam do ethos construído na enunciação do enunciado, par-
ticipam daquilo que está posto na obra. Em se tratando do texto literário, não é 
diferente; pelo contrário, essa incorporação ao ethos é ainda mais eficaz, visto a 
capacidade que o discurso literário tem para suscitar a adesão, e, assim, o ethos 
literário contribui para moldar e avaliar modelos de comportamento.

Na obra “Quarto de despejo” vemos, de quando em quando, o esforço que o 
enunciador – narrador - (Carolina Maria de Jesus) faz para passar uma imagem fiel 
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daquilo que pensa e daquilo que é: “Tem dia que invejo a vida das aves. Eu ando 
tão nervosa que estou com medo de ficar louca” ( JESUS, 2007, p.117).

Quem é esse enunciador para dizer o que diz? Com que tanto de verdade diz 
o que diz? Que efeito de sentido(s) a enunciação do que diz causa no enunciatário? 
O que se pode perceber do ethos construído nesse jogo enunciativo?

Para percebermos a construção de um ethos literário – a partir de agora o 
denominaremos assim - na obra “Quarto de despejo – diário de uma favelada”, de 
Carolina Maria de Jesus, faz-se necessário discorrer sobre algumas categorias que 
poderiam auxiliar na postulação de um ethos literário próprio, na obra em análi-
se. Seguimos a hipótese de que as questões que permeiam o gênero, a etnia e a 
condição social da autora corroborariam para a construção desse ethos, haja vista 
que ela fala de uma posição-sujeito: da posição de mulher, de mulher negra e de 
mulher negra pobre.

É, portanto, necessário caminharmos, brevemente, por essas questões. An-
tes, contudo, abordaremos acerca do estilo ligado ao ethos.

Criação, Ethos e estilo

Temos discorrido que o ethos, na configuração de Maingueneau, é construído 
na relação que se dá entre o enunciador, o enunciado, a enunciação e o enuncia-
tário. Essa relação discursiva permite ao enunciatário se aproximar do efeito de 
sentido(s) daquilo que o enunciador enuncia; sendo assim, o modo pelo qual o 
enunciador se utiliza do discurso contribui para essa aproximação. Em se tratan-
do do texto literário, a forma de criar e o estilo que se emprega contribuem para 
a construção do ethos literário.  Logo, sabemos que a Estilística orientada pelos 
estudos do texto e do discurso nos moldes da tradição retórica não é suficiente 
para uma análise do ethos, que se configura na enunciação; é preciso, antes, uma 
postulação que contemple, também, a instância enunciativa, correspondente ao 
sujeito enunciador e ao sujeito enunciatário.

Segundo Discini (2011), a tradição dos estudos de estilo, que herdou de Aris-
tóteles a orientação normativa, que indica o estilo bom ou ruim, adequado ou ina-
dequado para este ou aquele público, apoiou-se também na noção do belo. Numa 
perspectiva discursiva, entende-se a noção de ethos como aquilo que fundamenta 
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a noção de estilo, este concebido e operacionalizado como “um modo próprio de 
dizer”. Assim, tudo tem estilo. Para se descrever o estilo, conforme uma perspecti-
va do discurso, não se deve buscar o belo ou o “a-mais desviante de uma norma”, 
mas o que de fato interessa é descrever “o homem” como efeito de identidade a 
ser depreendido de uma totalidade de textos, vista como um modo de tematizar 
o mundo e de se apresentar perante ele. Vejamos: “(...) Não havia papel nas ruas. 
Passei no frigorífico. Havia jogado lingüiças no lixo. Separei as que não estava es-
tragadas. (...) Eu não quero enfraquecer e não posso comprar. E tenho um apetite 
de Leão. Então recorro ao lixo”. ( JESUS, 2007, p. 93)

Para Discini, a valorização positiva ou negativa feita em relação aos valores 
de dada formação social orienta determinado ponto de vista. Logo, como o ponto 
de vista funda o ethos, o estilo não pode ser entendido como um dos pólos da opo-
sição individual vs. social; ele é individual na medida em que é social. Sendo assim, 
uma análise do estilo deve o contemplar na sua historicidade, sendo esta última 
observada no confronto do eu com o outro, ambos inscritos nos enunciados, na 
enunciação.

Neste caso, é o autor mesmo que legitima e que é legitimado pelo conjunto 
de enunciados que é a obra literária1. Entende-se, aqui, autor como o sujeito so-
cial “responsivo” e definido pelo lugar que ocupa no mundo. Ao descrevermos um 
estilo, inevitavelmente examinamos as representações como sistemas sociais e o 
texto como enunciado, mas sempre em relação a uma enunciação pressuposta.

Dessa forma, vale lembrar que o ethos decorre da imagem do narrador cons-
truída pelo leitor e veiculada pelos textos proferidos por esse mesmo narrador. 
Assim, entendemos que “ator da enunciação é o sujeito do estilo, o ethos” (Discini, 
2011, p. 36).  Portanto, podemos concluir que: como ator da enunciação, apresen-
ta-se, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, e, ao mesmo tempo, se define pela 
totalidade de seus discursos, em seu “Quarto de despejo: diário de uma favelada”. 
Segundo Mussalim (2011), citando Possenti e Maingueneau, a forma de organiza-
ção de uma sequência linguística deve ser compreendida como uma inscrição so-
cial ou discursiva do sujeito discursivo. A isso se pode chamar estilo, já que passa 

1. Conforme conceito de paratopia em Maingueneau (2009).
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por uma escolha, por parte do autor, desta ou daquela categoria. Sendo assim, 
para os autores: a) em toda posição enunciativa há estilo; b) as condições histó-
ricas da produção do discurso são resultantes para o estilo; c) o estilo passa por 
uma historicização (MUSSALIM, 2011, p. 71). 

O dizer sobre si

Temos compreendido o ethos como aquilo que o enunciador mostra de si, 
percebendo ou não, quando enuncia, e pela forma (estilo) que se utiliza para enun-
ciar determinado enunciado. E quando este enunciado trata da representação de 
si mesmo (do sujeito enunciador), no caso das autobiografias e, especificamente 
neste trabalho, do diário íntimo romanceado, a situação é ainda mais complexa, 
pois não podemos deixar escapar questões como: a imagem que os enunciatá-
rios formam do enunciador, a partir de suas práticas discursivas, a imagem que 
o enunciador forma dos seus enunciatários, a imagem que o enunciador tem de 
si mesmo e, bem mais intrigante, a imagem que o enunciador quer mostrar de si 
mesmo. Para Mota (2011, p. 98),

esse mostrar-se ou ser percebido relaciona-se de forma estreita ao po-
sicionamento discursivo, isto é, não é uma questão de “vontade pes-
soal” dos enunciadores e, sim, faz parte, assim como os enunciados 
proferidos, da caracterização das práticas discursivas.

Assim, quando Carolina narra “Tem dia que eu invejo a vida das aves. Eu ando 
tão nervosa que estou com medo de ficar louca” ( JESUS, 2007, p.117), o mostrar-
se, aqui, como um sujeito temeroso e nervoso pode ser percebido não como uma 
vontade de se mostrar (dizer) assim, mas como um posicionamento discursivo 
provindo de suas práticas discursivas, de suas condições sociais (catadora de pa-
pel), de suas condições de gênero e etnia - aquela que é mulher, mulher sozinha na 
criação e sustento dos filhos, e negra, excluída da sociedade por razão de sua cor. 
O fluxo de consciência que constitui seu relato caracteriza fortemente um diálogo 
consigo mesma. Vê-se, então, que a imagem de si, presente nesse trecho da obra, 
é a de um ser de sentimentos temerosos acerca da loucura. O texto escrito possui 
um tom que dá autoridade ao que é dito. Segue-se, então, que a ideia de ethos im-
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plica assumir que não se diz, explicitamente, como ou o que se é, mas mostra-se, 
por meio de atitudes (físicas ou discursivas), como e o que se é (MOTA, 2011).

Com base em Foucault (2000a), podemos dizer que Carolina de Jesus reme-
mora a sua vida (o seu modo de ser), organizando-a no fio da escrita, como se fos-
se observada por outrem (ou pela própria consciência). Ela busca, assim, o efeito 
de autenticidade e a sua constituição enquanto sujeito-autor.

Para discorrer sobre a função social autor, antes se fará necessário conhe-
cermos Carolina Maria de Jesus. A autora de “Quarto de despejo: diário de uma 
favelada” é uma mulher pobre, moradora da favela Canindé, em São Paulo, negra 
e “sem marido”, cria seus três filhos pequenos com a ajuda de alguns vizinhos e 
com os rendimentos que tira do ofício de catar papel. Escreve o diário entre os 
anos de 1955 e 1959. Nasceu por volta de 1914, em Sacramento (MG), e faleceu em 
13 de fevereiro de 1977. A autora explicou em entrevista que o motivo para escre-
ver um livro era que “quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar eu 
escrevia”, e o motivo para ler um livro seria “para adquirirmos boas maneiras e 
formarmos nosso caráter”.

O que é um autor? O que é ser autor? Para a ADF, o autor é uma função do 
sujeito, entre outras, é a representação de unidade e delimita-se na prática social 
como uma função do sujeito. Para Orlandi (2001, p. 74), “A função-autor, que é 
uma função discursiva do sujeito, estabelece-se ao lado de outras funções, estas 
enunciativas, que são o locutor e o enunciador”.

Assim, Carolina Maria de Jesus assume a posição, ou função, autor quando 
se apresenta como autora de “Quarto de despejo: diário de uma favelada”. É ela 
responsável pela unidade e coerência do que diz. Quando o sujeito se representa 
como autor, assume, diante da sociedade, esse papel social, ou função social, na 
sua relação com a linguagem: constitui-se e mostra-se autor (ORLANDI, 2001). “O 
que eu sempre invejei nos livros foi o nome do autor. E li o meu nome na capa do 
livro, (...) fiquei emocionada. É preciso gostar de livros para sentir o que eu senti” 
( JESUS, 2007, p. 195).

Temos discorrido, então, que o processo de criação, o estilo e a função de 
autoria devam corroborar, juntos, para a construção do dizer sobre si, isto é, tais 
aspectos são constitutivos da organização do enunciador para a construção do 
ethos.
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Daremos, agora, uma volta ao enfoque das categorias pelas quais, também, 
perceberemos a construção do ethos em “Quarto de despejo”.

Feminino e Literatura 

À medida que a história das relações de gênero foi se transformando, o femi-
nino, que já fazia parte do universo da literatura brasileira e estrangeira, passa a 
receber novo enfoque, marcando períodos que vão desde o trovadorismo à lite-
ratura contemporânea, reproduzindo ou originando arquétipos que perduram no 
imaginário social. SILVA (2010, p. 51) afirma que “na literatura de ficção, como re-
gra geral, o corpo feminino sempre foi representado na lógica da reprodução dos 
valores e discursos historicamente construídos e validados em uma dada época”.

Partindo desse pressuposto, é notável que a literatura não seja apenas entre-
tenimento, mas um lugar de construção e reconstrução de identidades e discursos, 
através do qual se reproduzem ideais políticos, discutem-se temas e propõem-se 
mudanças. Enfim, quando falamos da representação da mulher na literatura, de-
vemos levar em consideração a maneira como essa é representada nessa estrutu-
ra, e perceber formas de silenciamento a que foi submetida.

A mulher, na literatura trovadoresca do século XVI, era vista como uma figu-
ra idealizada, algo muito diferente do que acontecia na sociedade da época, pois 
nesse momento da história a mulher era desprovida de qualquer direito, sendo 
limitada aos afazeres domésticos.

Na mesma medida em que a literatura aproximava-se da realidade, distancia-
va-se desta, pois, ao retratar a submissão feminina, muitas vezes, de forma camu-
flada, evidenciava a idealização da mulher angelical, quase perfeita; no entanto, 
observamos que o cenário desta figura era distante ou quase inatingível. Dessa 
forma, essa personagem imagética não atendia aos moldes sociais da época, fa-
zendo parte apenas do imaginário do eu lírico.

Já o romance urbano, no século XVIX, apresenta o ser feminino que, mesmo 
buscando sua emancipação, era silenciado, e, para atingir sua “purificação”, deve-
ria se destinar ao casamento e à criação dos filhos, reproduzindo o estereótipo da 
“santa-mãezinha/esposa”. Percebe-se, então, que relações de gênero e relações 
de poder estão intrinsecamente ligadas.
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Destacamos, aqui, a mulher como sujeito-personagem na literatura, muito 
mais à margem ficou a mulher real – como sujeito-autor na literatura –, que por 
séculos ficou sem vez e sem voz, na produção literária. Poucas eram as mulheres 
que escreviam e publicavam obras literárias.  Sem contar, também, a ausência de 
uma mulher negra como autora de obras literárias. Maria Carolina de Jesus, entre 
poucas mulheres negras brasileiras que produzem literatura, é, sob a nossa ótica, 
um exemplo a ser seguido por tantas outras brasileiras, anônimas, negras, que 
produzem literatura nos recantos escondidos de suas casas.

Os meus filhos não são sustentados com pão de igreja. Eu enfrento 
qualquer espécie de trabalho para mantê-los. E elas tem que mendigar 
e ainda apanhar. Parece tambor. A noite enquanto elas pede socorro 
eu tranquilamente no meu barraco ouço valsa vienense. Enquanto os 
esposos quebra as tabuas do barraco eu e meus filhos dormimos sos-
segados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de 
escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Os que preferiu 
me eram soezes e as condições que eles me impunham eram horríveis. 
( JESUS, 2007, p. 16-17)

Até que ponto Carolina foge ao arquétipo de santa/mãezinha/esposa? Ou o 
que escreve configura um ethos para convencer o enunciatário de seu caráter de 
mãe dedicada extremamente aos filhos e que não sente falta de um companheiro 
hétero?

Por fim, essa nova abordagem, relacionada à questão de gênero, permite 
uma nova reflexão acerca da história das mulheres, na medida em que proble-
matizamos o seu lugar social, ressaltando as exclusões, os estereótipos, enfim as 
diversas formas de violência instituída contra a mulher, ao longo dos tempos, e, 
em especial, contra a mulher negra.  Daí ser preciso repensar conceitos e valores 
relacionados a identidades, fazendo uma releitura desta categoria no imaginário 
social e literário.
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A negra do “Quarto de despejo”

A autora de “Quarto de despejo” é a mulher negra da literatura real, não é uma 
personagem de ficção, não o objeto literário, mas é a negra autora, é a que contribui 
com seu estilo literário para promover a denúncia de sua condição social, enquanto 
mulher negra, favelada, catadora de papel e mãe sozinha. Qual a imagem que Caro-
lina tem de si como negra?

O branco é que diz que é superior. Mas que superioridade apresenta o 
branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atin-
ge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A 
natureza não seleciona ninguém. (JESUS, 2007, p. 66)

Percebemos que o enunciador vai tentando mostrar, a partir da afirmativa “o 
branco é que diz que é superior”, que se vê igual ao branco, que ambos – negro e 
branco – sofrem as mesmas mazelas e que “a natureza não seleciona ninguém”, por-
tanto, todos são iguais, na riqueza ou na pobreza.  O enunciador tenta construir um 
ethos de se perceber igual ao branco. Contudo, em outro momento, bem anterior a 
este, o enunciador parece apresentar outra imagem de si. Vejamos:

Conversei com uma senhora que cria uma menina de cor. É tão boa para 
a menina... lhe compra vestidos de alto preço. Eu disse: – Antigamente 
eram os pretos que criava os brancos. Hoje são os brancos que criam os 
pretos. (op. cit., p.24)

Parece, aqui, que o enunciador tem uma imagem de si diferente da que trans-
parece no trecho anterior. Aqui, o negro parece ser inferior ao branco e por isso 
precisar ser cuidado por ele; lá, negro e branco são iguais.

A condição social do enunciador é outro aspecto que pode também contribuir 
para a construção do ethos. Enquanto sujeito na posição de catador de papel, como 
o enunciador enuncia? O que enuncia?
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Carolina de Jesus fora doméstica, agora é catadora de papel, tem pouca ins-
trução escolar sistematizada, mas lê muito, lê para esquecer a vida dura que tem. 
Mesmo sem ter uma educação sistematizada, o enunciador de “Quarto de despejo” 
parece querer mostrar a si e aos seus enunciatários que é um crítico consciente e 
conhecedor da situação dos favelados de São Paulo e dos políticos.

Mas eu já observei os políticos. Para observá-los fui na Assembleia. A 
sucursal do Purgatório, porque a matriz é a sede do serviço social, no 
palácio do Governo. Foi lá que vi ranger de dentes. Vi os pobres sair 
chorando. E as lagrimas dos pobres comove os poetas. Não comove os 
poetas de salão. Mas os poetas do lixo, os idealistas das favelas, um 
expectador que assiste e observa as trajedias que os políticos represen-
tam em relação ao povo (JESUS, 2007, p. 54)

O enunciador constrói um ethos denunciador, conhecedor crítico dos políticos 
paulistas e dos poetas, não um poeta elitizado, mas um poeta do povo, aquele que 
testemunha e se comove com a situação do povo.

Considerações finais

Chegamos à conclusão de que é possível determinar um ethos literário na obra 
“Quarto de despejo: diário de uma favelada”, de Carolina Maria de Jesus. É possível 
estabelecermos caminhos para a construção desse ethos pela identidade formada 
através das categorias de gênero, etnia e de condição social do enunciador como 
formas de enunciação.

Com a análise do ethos construído na obra, é possível, ainda, determinarmos o 
processo de criação, o estilo do corpus, tomado como texto literário. Através de uma 
metodologia que aborde os pressupostos da Análise de Discurso francesa, no que 
tange ao estudo do ethos, integrada a determinadas concepções literárias, entre 
elas o gênero literário, postulamos a possibilidade de analisar a obra citada, para a 
determinação de um ethos ligado ao estilo próprio, através do dizer sobre si, e para 
a literariedade constitutiva.
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Finalizamos declarando que os estudos do ethos, na abordagem discursiva, tal 
como o entende Dominique Maingueneau, é uma temática ainda em desenvolvi-
mento, mas amplamente significativa e relevante para estudiosos do discurso, nas 
diversas práticas discursivas e, por que não na instância literária?
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A ENUNCIAÇÃO EM BENVENISTE E BAKHTIN

ELIAS COELHO DA SILVA (UFPB)
SAMUEL OLIVEIRA (UFPB)

Introduzindo o diálogo

Neste artigo, pretendemos fazer uma breve reflexão em torno das concepções 
de enunciação desenvolvidas no trabalho de Emile Benveniste e nos de Mikail Bakh-
tin (e o círculo), buscando aproximações, que acreditamos existir, entre as ideias de-
senvolvidas por cada um desses autores. Não deixaremos, no entanto, de apontar 
seus distanciamentos, necessários para distinguir o pensamento de cada autor.

Tomamos como base para nossa análise o conceito de enunciação desenvol-
vido no texto O aparelho formal da enunciação, da década de 1970. A escolha se 
deu por dois motivos inerentes a produção do nosso trabalho: 1) do ponto de vista 
cronológico, O aparelho... é o último texto desenvolvido pelo autor – no âmbito dos 
estudos da linguagem –, o que nos faz pensar que nesta obra o autor tenha refinado 
sua concepção de enunciação. Além disso, nessa obra, o autor dedica-se exclusiva-
mente à concepção de enunciação, desenvolvendo o que ele chamará de Aparelho 
formal da enunciação; 2) acreditamos que a concepção de enunciação desenvolvida 
nela é a que mais se aproxima da abordagem bakhtiniana. Nesse caso, torna-se 
mais viável o apontamento das aproximações assim como dos afastamentos entre 
as concepções de um e de outro autor.

Para melhor sistematização, abordaremos os seguintes tópicos: a relação lín-
gua-fala; o papel do outro na produção do discurso e a concepção do diálogo como 
princípio fundamental da enunciação.



42

XXVI Jornada do Gelne

A relação língua-fala

A dicotomia saussiriana langue/parole (língua /fala) marcou, do ponto de vis-
ta da linguística estrutural, o lugar de partida do objeto de estudo da Linguística, 
dando lugar especial à língua – sistema abstrato de signos – em detrimento da 
fala – uso individual da língua. No entanto, no âmbito das teorias da enunciação 
tal dicotomia parece se dissolver.

Benveniste dedica uma atenção especial a relação língua-fala. Em O apare-
lho1... ele faz uma diferenciação entre o emprego da forma (da língua) e o emprego 
da língua. Quanto à forma, compreende “o conjunto de regras fixando as condi-
ções sintáticas nas quais as formas podem ou devem normalmente aparecer, uma 
vez que elas pertencem a um paradigma que arrola as escolhas possíveis” (BEN-
VENISTE, 2006, p.81. Grifo do autor). Aqui o autor faz referência a relação sintag-
ma/paradigma, dicotomia também bastante difundida na linguística estrutural, na 
qual o funcionamento do sistema decorre de um conjunto de signos disponíveis 
numa cadeia paradigmática, que possibilita escolhas e combinações possíveis en-
tre elementos a partir de regras determinadas. Em outras palavras, Benveniste 
afirma que há um conjunto de empregos de formas imanentes ao sistema da lín-
gua. Ora, como as escolhas são, ao menos do ponto de vista teórico, limitadas, se-
ria possível aproximar o emprego da forma ao emprego da língua, ressalta o autor.

No entanto, ele afirma que o emprego da língua faz parte de uma realidade 
muito diferente. Isso não implica dizer que é deixado de lado as formas da língua. 
Na verdade, o estudo do emprego da língua implica olhar o mesmo objeto de uma 
outra maneira: “uma outra maneira de as descrever e interpretar” (BENVENISTE, 
2006, p.81).

O emprego da língua é de outra ordem, o autor o entende como um mecanis-
mo que funciona de forma constante e afeta a língua num todo. Aqui, trata-se do 
universo da enunciação. Dirá o autor que “A enunciação é este colocar a língua em 

1. Abreviamos o título “O aparelho formal da enunciação” para melhor fluidez da leitura, tendo em vista 
que abreviações a partir da primeira letra de cada palavra pode prejudicar a leitura.  De agora em dian-
te, ao nos referirmos a esta obra, usaremos O aparelho... O mesmo critério para outras obras que seja 
mencionada mais de uma vez.
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funcionamento por meio de um ato individual de utilização” (BANEVENISTE, 2006, 
p. 82). A enunciação é o processo (ato) de apropriação e emprego da língua.

É importante o alerta que o autor faz com relação a distinção entre enunciação 
e fala. A fala, seria o discurso, o produto da enunciação. Por sua vez, a enunciação 
seria o ato mesmo de enunciar, que comporta ao mesmo tempo a língua e a fala. 
O texto, aquilo que temos acesso imediato, é apenas o produto da enunciação. 
Esta, enquanto processo de produção do enunciado materializado em texto, é um 
ato único e irrepetível e imperceptível no todo, podendo ser apenas recuperado 
por meio de marcas formais deixadas explicitamente na materialidade textual.

Esse processo amplo que é a enunciação pode ser estudado por diferentes 
aspectos. O autor enumera três: 1) o aspecto vocal: corresponderia a análise da 
produção dos som vocais em diferentes situações de produção; 2) a semantização 
da língua: seria o aspectos da produção de sentido ou a “conversão da língua em 
discurso” (BENVENISTE, 2006, p. 83). Aqui, o estudo da enunciação conduz à teoria 
do signo e da significação; 3) O quadro formal de realização da enunciação: cor-
responde ao estudo, no interior da língua, dos caracteres formais da enunciação. 
Ou seja, quando o indivíduo se apropria da língua para produção do discurso faz 
manifestar alguns elementos característicos do processo enunciativo. São esses 
elementos que compõem o que Benveniste chamará de aparelho formal da enun-
ciação. Embora existam caracteres que são específicos de cada língua, outros são 
comuns a todas, portanto são permanentes e necessários a realização da enuncia-
ção. São a estes que o autor dedica sua exposição.

No quadro do aparelho formal, Benveniste considera observar que a enun-
ciação é constituída sucessivamente pelo ato de realização, a situação em que o 
ato se realiza e os instrumentos que a possibilita. Esta observação leva o autor a 
considerar a importância do ato na própria existência da língua. Para ele, a língua 
não passa de uma possibilidade (p. 83). Assim, a existência da língua é fruto da 
enunciação. Nesse caso, a língua não passa de uma instância do discurso, ou seja, 
um dos elementos necessários, mas não suficientes, para a produção do discurso. 
Por outro lado, ela é, na relação sempre instável da enunciação com o mundo, o 
elemento estável sem o qual a comunicação não se realizaria.

A língua é ainda o lugar onde é possível o locutor inserir-se em sua fala, pos-
to que este se apropria da língua para enunciar, inserindo-se em sua enunciação. 
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Tal processo, constitutivo da enunciação, segundo Benveniste (2006, p. 84), se dá 
por meio de marcas específicas, tais como pronomes (eu, tu), verbos, elementos 
modalizadores etc.: os pronomes pessoais “eu” e “tu” denotam, respectivamente, 
aquele que enuncia e o alocutário, a quem é endereçada a enunciação; o tempo 
presente indica o momento da enunciação; os modalizadores expressam a posi-
ção valorativa do locutor com relação ao enunciado. Esses fatos linguísticos per-
mitem a confirmação de que “o ato individual de apropriação da língua introduz 
aquele que fala em sua fala” (BENVENISTE, 2006, p.84).

Por seu turno, em Marxismo e filosofia da linguagem encontramos também um 
embate entre as “formas da língua” e as “forma da enunciação”. Mais precisamen-
te, Bakhtin/Voloshinov fazem uma crítica a maneira como a linguística estrutura-
lista trata a língua. Para os autores, o estudo das línguas é abordado unicamente 
como problemas de fonética e morfologia, a própria sintaxe é abordada desse 
ângulo, o que tornaria também um problema morfológico. Para os estudiosos, a 
sintaxe compreende na verdade um objeto mais profundo, que dentre as formas 
da língua é a que mais se aproximam das formas da enunciação e por esse motivo 
são de extrema importância para a compreensão dos problemas da língua e de 
sua evolução. Em suas palavras:

[...] de todas as formas da língua, as formas sintáticas são as que mais 
se aproximam das formas concretas da enunciação dos atos de fala. To-
das as análises sintáticas do discurso constituem análise do corpo vivo 
da enunciação; portanto é ainda mais difícil trazê-las para um sistema 
abstrato da língua (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2002, p.139-140).

Daí que o estudo da sintaxe deveria, para o Círculo de Bakhtin, ser abordado 
como um problema da enunciação. Como a linguística estrutural tomou como es-
copo apenas a língua enquanto sistema abstrato de signos, “Pode-se mesmo dizer 
que o pensamento linguístico perdeu, sem esperança de reavê-la a percepção da fala 
como um todo” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2002. p.140) (Destaques do autor). Vemos 
que a relação língua/fala também é dissolvida na percepção de enunciação que 
o Círculo desenvolve, não negando a existência de formas inerentes à língua, en-
quanto abstração, mas compreendendo que a existência das mesmas só se torna 
significativa quando se realizam em uma enunciação completa.
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Este fato leva Bakhtin/Voloshinov a compreender a língua como um poten-
cial para realização da enunciação. Tanto que observam que se tomarmos uma 
enunciação completa constituída por apenas uma palavra e aplicarmos a ela “as 
categorias usadas pelos linguistas [...] fica evidente que essas categorias definem 
a palavra exclusivamente em termos de um elemento potencial da fala e que ne-
nhuma engloba a enunciação completa” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2002. p.140).

Também vemos essa percepção das categorias da língua como potencial, no 
capítulo 7 do próprio Marxismo..., que trata do tema e da significação na língua. 
O tema está para a enunciação completa assim como a significação está para a 
língua. Isso não significa que a significação não esteja contemplada na enunciação, 
pelo contrário, a significação é possibilidade de realização da enunciação. Toda 
enunciação comporta uma significação, que é um aparato técnico para o tema, 
este concreta é a realização da sagnificação: “O tema da enunciação é concreto tão 
concreto como o momento histórico ao qual ela pertence. Somente a enunciação 
tomada em sua amplitude concreta, como fenômeno histórico, possui um tema” 
(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2002, p. 129).

Por outro lado, é inegável que a comunicação só se estabelece porque dis-
pomos de algum aparato que fornece uma estabilidade de sentido, reconhecido 
e compreendido por ambos os participante da comunicação. É por isso que os 
autores não separam a significação da enunciação, afinal, todo tema é uma signi-
ficação que é atualizada em um determinado contexto de enunciação. Se torna, 
então, 

Impossível traçar uma fronteira mecânica absoluta entre significação 
e tema. Não há tema sem significação e vice-versa [...] O tema deve 
apoiar-se sobre uma certa estabilidade da significação; caso contrário, 
ele perderia seu elo com o que precede e o que segue, ou seja, ele per-
deria, em suma, o seu sentido (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2002. p.129). 

Também no texto “O enunciado como unidade da comunicação discursiva”, 
na coletânea de textos publicada no Brasil sob o título de Estética da criação ver-



46

XXVI Jornada do Gelne

bal2, Bakhtin faz uma diferenciação entre a oração e o enunciado. Este, unidade 
da comunicação e produto da enunciação concreta entre sujeitos; aquela unidade 
da língua, interna ao sistema abstrato. A oração não é um elemento da realidade 
material da comunicação humana, mas ao tornar-se enunciado passa a ser parte 
integrante do mundo da vida e sua natureza pode ser diversa.

A oração enquanto unidade da língua tem natureza gramatical, frontei-
ras gramaticais, lei gramatical e unidade [...] não tem contato imedia-
to com a realidade (com a situação extraverbal) nem relação imediata 
com enunciados alheios, não dispõe de plenitude semântica nem ca-
pacidade de determinar imediatamente a posição responsiva do outro 
falante (BAKHTIN, 2011, p. 278)

Ver-se portanto que o autor opõe o plano da língua (tomada como sistema 
abstrato) ao da comunicação, da enunciação verbal. Descarta a possibilidade de a 
oração conter em si um sentido (plenitude semântica), posto que não encontra-se 
em relação a uma situação imediata de comunicação, que extrapola o contexto 
puramente gramatical. No entanto, ele não descarta as unidades da língua (ou as 
formas da língua); pelo contrário, os enunciados, segundo o autor, são construídos 
com o auxílio destas unidades (BAKHTIN, 2011 p. 278).

Ainda nesse texto, Bakhtin faz uma crítica explícita a separação entre língua 
e fala (parole) estabelecida por Saussure, dizendo que o enunciado não é absolu-
tamente livre das formas da língua:

[...] um enunciado singular, a despeito de toda a sua individualidade e 
do caráter criativo, de forma alguma pode ser considerado uma com-
binação absolutamente livre de formas da língua, como o supõe, por 
exemplo, Saussure (e muitos outros linguistas que o secundam), que 
contrapõe enunciado (la parole) como ato puramente individual ao sis-
tema da língua como fenômeno puramente social e obrigatório para o 
indivíduo (BAKHTIN, 2011, p. 285. Destaques do autor).

2. Editora Martins Fontes, 2011, com tradução direto do russo por Paulo Bezerra.
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Em referência a este trecho, em nota de rodapé da mesma página, o autor 
chega a declarar que “Saussure ignora o fato de que, além das forma da língua, 
existem ainda as formas de combinações dessas formas (p.285. Destaques do au-
tor)”. Bakhtin refere-se aqui aos gêneros do discurso, ou seja, a apropriação da 
língua para construção de enunciados relativamente estáveis em diferentes si-
tuações de comunicação discursiva. Percebemos, nesse caso, uma aproximação 
entre o que Benveniste chamou de emprego da forma e emprego da língua.

Por fim, a partir desta exposição, podemos dizer que, partindo da crítica a 
dicotomia língua/fala estabelecida pela linguística estrutural, ambos os teóricos 
desenvolvem de forma muito semelhante um aspecto de suas teorias da enuncia-
ção, qual seja: a dissolução da fronteira entre a língua e sua realização no processo 
enunciativo, a fala.

O papel do outro na produção do discurso

Se para Benveniste não há enunciação sem locutor, o mesmo pode-se dizer 
do alocutário3. Este ocupa um papel relevante, pois ao assumir a língua para enun-
ciar, o locutor “implanta o outro diante de si” (BENVENISTE, 2006, p. 84). Por esse 
motivo Benveniste afirma que toda enunciação é também uma alocução, pois com 
ela nasce um alocutário.

O locutor e o destinatário nascem como figuras do mundo da enunciação, 
eles não existem antes dela, mas vivem no enunciado gerado por ela, as marcas 
de pessoa são um exemplo verificável da existência destes no enunciado. A essa 
relação, o autor chamará de quadro figurativo da enunciação, posto que “a enun-
ciação coloca duas ‘figuras’ igualmente necessárias, uma, origem, a outra, fim da 
enunciação” (BENVENISTE, 2006, p. 87).

O autor ainda acentua o protagonismo da enunciação entre essas duas figu-
ras: ambos são alternativamente agente do ato de enunciar, uma vez que o produ-

3. Em consonância com os autores, usaremos para nos referirmos aos participantes da comunicação 
em Benveniste os termos “locutor” e “alocutário”; quando nos referirmos aos textos de Bakhtin, usare-
mos “falante/locutor/enunciador” e “ouvinte/destinatário”, pois este autor flutua livremente estre estes 
termos e não faremos diferente, já que, em contexto, não prejudica a leitura.
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to da enunciação suscita sempre uma resposta (uma outra enunciação). Dirá Ben-
veniste (2006, p.83) “Depois da enunciação, a língua é efetuada em uma instância 
de discurso, que emana de um locutor, forma sonora que atinge um ouvinte e que 
suscita uma outra enunciação em retorno”. A enunciação-resposta inverte portan-
to o protagonismo do ato, mas não diminui a importância dos parceiros.

Benveniste chega mesmo a afirmar que a enunciação é caracterizada por 
essa relação. Nas palavras do autor: “O que em geral caracteriza a enunciação é a 
acentuação da relação discursiva com o parceiro, seja este real ou imaginado, indi-
vidual ou coletivo” (2006, p.87. Grifos do autor). Porém é necessário observar que 
embora o locutor e o alocutário sejam percebidos como igualmente importantes 
e que sem uma das figuras não há enunciação, vele salientar que o locutor é posto 
em relevo, assimetricamente mais elevado. Para que ele o alocutário passe a ser 
agente do ato de enunciar, deve se converter em locutor e tomar a palavra para 
enunciar uma resposta. Em Da subjetividade na linguagem, Benveniste deixa bem 
demarcada essa assimetria: “Esta polaridade não significa igualdade nem sime-
tria: ego tem sempre uma posição de transcendência quanto a tu” (BENVENISTE, 
2005, p. 286).

É necessário, no entanto, deixar claro que em O aparelho... essa assimetria 
não fica textualmente clara. Por outro lado, há nesse texto apenas a indicação da 
instauração de um tu por um eu que enuncia, acentuando, é claro, a importância 
do alocutário no processo enunciativo. Sem ele, não há enunciação.

Outro dado importante, é que a resposta à enunciação é gerada pelo produ-
to da desta. Na concepção de Benveniste, apenas quando tornada em discurso e 
atingir o alocutário é que uma resposta é suscitada. Em outras palavra, a enuncia-
ção-resposta é produto do produto da enunciação do locutor. Ela não é espera-
da durante o processo enunciativo, mas suscitada apenas após ser proferido um 
enunciado/discurso.

O que percebemos nessa passagem do Aparelho... é uma relação entre su-
jeitos por meio da apropriação da língua, uma intersubjetividade que nasce na 
linguagem e pela linguagem, num processo ativo de alternância entre agentes da 
anunciação.
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Para Bakhtin, o outro é igualmente necessário ao processo enunciativo. O 
estudioso russo não nega a alternatividade dos parceiros da comunicação, mas 
não concebe um lugar menor ao ouvinte (alocutário). Se para Benveniste o que 
caracteriza a enunciação é a relação discursiva com o parceiro, em Bakhtin o traço 
que caracteriza a enunciação é o seu direcionamento para alguém. Segundo So-
bral (2009, p. 48), “Essa concepção implica a ideia do sujeito locutor e do sujeito 
interlocutor como sujeitos agentes, dotado do mesmo estatuto”.

O destinatário funciona como um norteador do enunciado destinado a ele. 
Bakhtin (2011, p. 302) diz que 

ao falar, sempre levo em conta o fundo aperceptível da percepção do 
meu discurso pelo destinatário: até que ponto ele está a par da situ-
ação, dispõe de conhecimentos especiais de um dado campo cultural 
da comunicação; levo em conta as suas concepções e convicções, os 
seus preconceitos (do meu ponto de vista), as suas simpatias e antipa-
tias – tudo isso irá determinar a ativa compreensão responsiva do meu 
enunciado por ele.

Além da alternância necessária, no ato mesmo de enunciar o locutor trás 
para dentro do enunciado o outro. Isso porque o locutor avalia e busca antecipar 
as possíveis respostas, objeções, contradições e acordos do interlocutor. Portanto, 
a possível resposta deste é parte constitutiva da enunciação do locutor, sua exis-
tência não depende do produto da enunciação, mas já encontra-se projetada no 
própria ato de enunciar.

Este tema se torna ainda mais complexo na medida em que Bakhtin conside-
ra o falante como um respondente. Para o autor, quando o locutor toma a palavra, 
enuncia num complexo universo de enunciados que já foram ditos: “porque ele 
não é o primeiro falante [...] e pressupõe não só a existência do sistema da língua 
que usa mas também de alguns enunciados antecedentes” (BAKHTIN 2011, p. 272) 
estabelecendo sempre uma relação para com eles – seja os tomando como base, 
gerando polêmicas ou os pressupondo como conhecidos ou inteligíveis pelo ou-
vinte. E este reage:
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O ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do dis-
curso, ocupa em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda 
ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepa-
ra-se para usá-lo etc.; essa posição responsiva do ouvinte se forma ao 
logo de todo processo de audição e compreensão desde o seu início, 
às vezes literalmente a partir da primeira palavra do falante [...] toda 
compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 
obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante (BAKHTIN, 2011, p.271).

Ver-se, portanto, que na concepção de ambos os autores a relação locutor
-interlocutor é fundamento básico para a existência da enunciação. Sem sujeitos, 
não há comunicação e consequentemente enunciação. Ambos também entende 
que há uma relação recíproca e alternativa (de alternância) entre os parceiros do 
ato comunicativo, sendo o outro, o alocutário ou interlocutor, peça fundamental 
na constituição da enunciação, ele é função desta.

O diálogo como princípio fundamental da enunciação

A questão do diálogo não foi bem desenvolvida por Benveniste, mas ela apa-
rece em O aparelho... como um princípio fundamental sobre o qual se sustenta a 
própria enunciação. Segundo ele, não existe enunciação sem diálogo.

No monólogo, por exemplo, por mais que não tenha a aparência de um diálo-
go, é uma variedade deste. Nesse caso, temos um diálogo interiorizado, segundo 
o ator. Aqui não temos um “eu” locutor e um “tu” ouvinte (alocutário). Como um 
diálogo no interior de um mesmo sujeito, no monólogo, o que aparece são as fi-
guras duplicadas de “eus” um ocupando a função de locutor e outro a de ouvinte.

Benveniste adverte que nem sempre o “eu” ouvinte toma a palavra. Sua res-
posta, nessa modalidade de diálogo, não é condição de realização da enunciação; “o 
eu ouvinte permanece entretanto presente; sua presença é necessária e suficiente 
para tornar significante a enunciação do eu locutor” (BENVENISTE, 2008, p. 88).

Mesmo não desenvolvendo exaustivamente a ideia de diálogo, Benveniste 
defendeu o fato de que ele é condição de existência da enunciação.

Bakhtin, no entanto, alicerçou toda a sua teoria sob a base do diálogo. Mas 
o diálogo aqui não corresponde apenas a conversa face a face, esta corresponde 
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a mais uma das formas do diálogo social. A palavra diálogo corresponde, na ver-
dade, nessa teoria, a uma metáfora que comporta toda a forma de comunicação 
humana: “pode-se compreender a palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, 
não apenas como comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, 
mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 
2002, p.123).

Para Bakhtin, toda enunciação surge no meio de um grande diálogo univer-
sal, ela é diretamente influenciada por esse meio, respondendo sempre a outras 
que a precederam e até antecipando aquelas que a sucederão, numa interação 
incessante e ininterrupta. Por esse motivo, Bakhtin/Volochinov deixam claro que 
a enunciação é organizada no social, não no interior do indivíduo:

O centro organizador de toda enunciação, de toda a expressão, não é 
o interior, mas o exterior: está situado no meio social que envolve o 
indivíduo [...] a enunciação enquanto tal é puro produto da interação 
verbal. Bakhtin/Volochinov (2002, p.121)

Faraco (2009, p. 59-60) afirma que o diálogo em Bakhtin comporta ao mesmo 
tempo três dimensões diferentes: 1) uma orientação para o “já dito”; 2) uma orien-
tação para a resposta; 3) uma dialogização interna.

A orientação para o “já dito” corresponde à relação do enunciado com aque-
les que o antecederam. O próprio Bakhtin diz que 

o enunciado existente, surgido de maneira significativa num determi-
nado momento social e histórico, não pode deixar de tocar os milhares 
de fios dialógicos existentes, tecidos pela consciência ideológica em 
torno de um dado objeto de enunciação (BAKHTIN, 2010, p.86).

Por esse motivo, ao enunciar, estamos sempre nos confrontando com outros 
dizeres; não somos jamais os primeiros a emitir opinião sobre o objeto de nossa 
enunciação, mas apenas mais um respondente.

Não se pode esquecer que toda a enunciação é endereçada e espera, portanto, 
uma resposta:
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Todo discurso é orientado para a resposta e ele não pode esquivar-se a 
influência profunda do discurso da resposta antecipada [...] o discurso 
vivo e corrente está imediata e diretamente determinado pelo discur-
so-resposta futuro [...] Assim é todo diálogo vivo (BAKHTIN, 2010, p. 89).

Ora, se ao enunciar antecipamos discursos e respondemos a outros, estes 
por sua vez acabam por ser constitutivo do enunciado que proferimos. As cita-
ções, por exemplo, são marcas visíveis da presença de outros discursos na enun-
ciação, o que configura a sua dialogização interna. 

Bakhtin, portanto, percebeu que a natureza da enunciação é dialógica. Toda 
a relação que ela estabelece com o mundo é feita na forma de um grande diálogo.

Como pode-se perceber, ambos os autores tomam o diálogo como base para 
o estudo da enunciação, embora Banveniste não desenvolva seu pensamento em 
torno desse tema, defende a ideia de que não pode haver enunciação sem diá-
logo. Por outro lado, toda teoria de Bakhtin encontra na metáfora do diálogo a 
natureza fundamental da enunciação.

Considerações finais

Quando tratamos da enunciação em Benveniste mencionamos sempre ele-
mentos linguísticos como o uso dos pronomes pessoais, verbos, etc. Já em Bakh-
tin, recorremos a relação com o outro e com outros enunciados e usamos expres-
sões como diálogo social. Não por acaso, esses termos levam-nos em direção as 
especificidades da relação de cada autor com seu objeto de estudo. Benveniste 
parte do estudo da enunciação circunscrito no âmbito da linguística. Enquanto 
linguista, era natural que o fizesse.

Por outro lado, Bakhtin era um filósofo, suas reflexões iam além da linguís-
tica; ele mesmo chega a postular, na obra Problemas da poética de Dostoyevsky, 
uma translinguística, disciplina que daria conta dos aspectos que constituem a 
enunciação e, portanto, encontram-se exteriores a língua. Mas aqui, exterior não 
indicam apenas aquele que fala e a situação contextual mais imediata, implica 
além destes uma dimensão muito maior, que comporta os diferentes campos de 
atividade humana (religião, educação, direito, cultura, literatura etc.).
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Por esse motivo, Flores e Teixeira (2009) concluem que ambos os teóricos 
partem do mesmo objeto, mas o que os diferenciam é o caminho percorrido para 
demonstrar suas teorias: enquanto o linguista circunscreve seu objeto em sua 
área, apesar de interagir com outras; o filósofo expande suas reflexões para di-
versas áreas do conhecimento e o objeto é analisado de acordo com o campo do 
conhecimento que se insere para determinar a especificidade dos diálogos que tal 
campo engendra.

Porém, ao longo de nossa reflexão, podemos perceber que há muitos pontos 
de encontro, como 1) a não separação entre língua e fala; 2) um reconhece que a 
língua é uma instância do discurso, o outro a entende como uma instância social 
que se realiza na interação ou seja, na enunciação; 3) a compreensão de que a 
enunciação não se dá por meio de uma individualidade, mas por uma intersub-
jetividade; e, ainda, 4) que não existe enunciação sem diálogo: apesar da grande 
diferença entre a concepção de diálogo que há entre as duas teorias.

Por fim, vale lembrar e concluir com as palavras de Flores e Teixeira (2009, p. 
163) ao ressaltarem que Bakhtin e Benveniste, cada um a seu modo, “[...] integram 
o campo da Linguística da Enunciação, se não pelos aspectos aqui estudados, ao 
menos porque se recusam a separar homem e linguagem: isso já seria suficiente 
para aproximá-los”.
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A FICCIONALIDADE NO DISCURSO: EDWARD SNOWDEN 
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Introdução

As tecnologias de comunicação são elementos fundamentais da prática social, 
tiveram início nos anos 1960 e foram difundidas de forma desigual ao redor do 
mundo. De acordo com Manuel Castells (2005), a tecnologia não determina a socie-
dade, ela é a própria sociedade, pois é necessária para uma nova organização social, 
a partir de redes de comunicação digital. As ferramentas virtuais têm se tornado 
uma aliada na difusão do conhecimento da informação, além de fazerem parte do 
dia a dia das pessoas através das redes sociais e o uso da internet nas redes móveis 
e computadores pessoais. Os órgãos públicos, empresas e comércio também utili-
zam a rede para facilitar os seus processos.

Apesar da comodidade que as tecnologias proporcionam para a vida em socie-
dade, as mesmas viabilizam, como contraparte, o controle de distintas organizações 
sobre os indivíduos, tais como o Estado, as corporações, empresas de telefonia, de 
marketing, etc. Dentre elas, uma forma específica de controle tem se destacado es-
pecialmente: a espionagem através da internet.

A espionagem no campo político não é novidade, mas da forma pela qual foi di-
vulgada pela entrevista concedida por Edward Snowden à TV Globo, ela se apresenta 
de forma global e se assemelha em alguns aspectos com a “narrativa” de Winston 
Smith no livro 1984, em que o Grande Irmão exerce vigilância sobre a população atra-
vés de câmeras instaladas na cidade e no interior das residências. Snowden afirmou 
que supostamente o governo dos Estados Unidos também espiona aliados e adver-
sários políticos, além de empresas e parte da população norte-americana e mundial.
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Ficcionalidade: entre efeitos de real e efeitos de ficção

Emília Mendes (2004) considera que a ficcionalidade pode ser um elemento da 
comunicação e não está apenas restrita à literatura e às artes, é uma simulação de 
uma situação que teria possibilidade de ocorrer de forma factual, seja na ordem dis-
cursiva, seja na semiolinguística. Outra questão relacionada à ficcionalidade é que 
ela estaria presente na comunicação e poderia ocorrer, em maior ou menor grau, 
em qualquer gênero do discurso sejam eles classificados como factuais ou ficcio-
nais, e pode alterar ou não o estatuto do texto.

Na nossa opinião, a ficcionalidade perpassaria um grande número de 
fenômenos que poderiam ser construídos seja através da língua, seja 
através de outros sistemas. No entanto, pensamos que existem graus 
de presença da ficcionalidade, ou seja, em alguns casos ela é preponde-
rante, em outros casos ela somente auxilia a construção de uma produ-
ção discursiva. (MENDES, 2004, p. 119-120)

Como contraponto a ficcionalidade, Mendes (2004) conceitua a factualidade 
como um mecanismo de produção de um fato que, assim como na ficcionalidade, 
pode estar em maior ou menor grau em um gênero textual, e também pode alterar 
ou não o estatuto de um texto.

Bourdieu (1997) explicita que a imagem televisiva tem a “particularidade de po-
der produzir o que os críticos literários chamam o efeito de real, ela pode fazer ver e 
fazer crer no que faz ver. A definição dos efeitos de real e de ficção terão como base 
a Teoria Semiolinguística de Charaudeau (1983), para o desenvolvimento de uma 
abordagem sobre a ficcionalidade no discurso. O autor utilizou a dicotomia, ao afir-
mar que o real é objetivo e o ficcional é subjetivo. De acordo com a semiolinguística, 
a linguagem é atravessada por efeitos de real e efeitos de ficção. Charaudeau (1983) 
discorre sobre este tema:

Nossa hipótese é a de que esses efeitos de fala – por mais diversos que 
eles sejam – e os meios que permitem engendrá-los contribuem para 
criar dois espaços cênicos da linguagem:
- uma cena de ficção pontuada por todos os procedimentos discursivos 
que produzem efeitos de ficção.
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- Uma cena de real localizada por todos os procedimentos discursivos 
que produzem efeitos de real (Charaudeau, 1983, p. 85).

Segundo Charaudeau (2006), a imagem possui efeitos que não podem ser con-
trolados e os classifica a partir da transparência ou evocação. Existe uma impressão 
de transparência da imagem, uma espécie de crença popular bem disseminada de 
que a imagem é fiel à realidade. O outro efeito relacionado à imagem é a evocação, 
ao associarmos a imagem à nossa memória pessoal e coletiva. O autor teoriza que 
a imagem televisiva produz três efeitos: de realidade, de ficção e de verdade. O efei-
to de realidade é causado quando é noticiado de forma direta algum assunto que 
tenha ocorrido no mundo; o efeito de ficção é estabelecido na reconstituição de um 
fato passado; o efeito de verdade é perceptível quando é possível verificar algo que 
não era visível a “olho nu” (gráficos, mapas, entre outros).

1984: é aqui quando Snowden encontra Winston

1984, escrito por George Orwell, é uma distopia de uma sociedade totalitária, 
controlada por um tirano, o Grande Irmão, que exerce poder através de câmeras ins-
taladas na cidade, as teletelas, no interior das casas e nos prédios governamentais.

Assim como Winston, Snowden também trabalhava para o governo, quando 
teve contato com documentos que comprovavam a suposta espionagem em escala 
global do governo norte-americano. Através deste aspecto, entendemos haver cer-
tas semelhanças entre Edward Snowden na entrevista à TV Globo e Winston Smith, 
personagem do livro 1984.

Charaudeau (2008) considera que a mídia, apesar da pretensa objetividade, utili-
za meios de dramatização do cotidiano para atingir uma maior audiência, uma forma 
de aproximar o público da narração. A TV Globo além de divulgar as informações 
acerca da suposta espionagem global feitas por Snowden em entrevista a um progra-
ma dessa rede de televisão, também narra a “história de vida” de Edward Snowden, o 
que nos leva a compará-la com a descrição de personagens em uma obra de ficção. 

A máquina midiática é complexa, igualmente, pela tensão permanente 
entre as duas finalidades de informação e de captação de seu contrato 
de comunicação. Isso explica por que ela está marcada por um parado-
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xo: por um lado, pretende transmitir informação da maneira mais ob-
jetiva possível, e isso em nome de valores cidadãos, por outro, só pode 
atingir a massa se dramatizar a cena da vida política e social. (CHARAU-
DEAU, 2006, p. 243) 

  
A partir destas similitudes é que procuraremos neste artigo, os efeitos de real 

e os efeitos de ficção nas narrativas de Edward Snowden e cotejá-las com as narra-
tivas de Winston Smith. 

Ficcionalidades no real: o caso Snowden

A entrevista televisiva é uma categoria jornalística em que atuam de forma 
direta o jornalista e o entrevistado, e, na maioria dos casos, de forma indireta o pú-
blico. No ano de 2014, a TV Globo entrevistou Edward Snowden, ex-agente da NSA, 
Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. No ano anterior, 2013, Snow-
den entregou para o jornalista Glenn Greenwald e para a documentarista Laura 
Poitras documentos ultrassecretos do governo norte-americano. Estes foram pu-
blicados pelos jornais The Guardian e pelo The Washington Post e pela TV Globo, 
no Brasil, e revelaram que os Estados Unidos supostamente vinham monitorando 
parte da polução mundial através do registro de todo conteúdo de e-mail, telefone, 
redes sociais de vários países.

Foi divulgado por Snowden que diversos chefes de Estado foram espionados, 
inclusive a então presidente do Brasil, Dilma Roussef, além de empresas como a Pe-
trobrás. Diante desta situação, a presidente brasileira fez um discurso na ONU e de-
monstrou descontentamento diante desta situação. Durante a entrevista foi pergun-
tado à Snowden sobre a sua opinião acerca do discurso de Dilma e ele respondeu:

Fiquei inspirado por aquele discurso. Foi incrível, porque a presidente 
brasileira foi a primeira presidente, acho, a assumir um papel forte de 
liderança. (...) Os progressos que o Brasil tem feito, como a aprovação de 
leis como o Marco Civil, são extraordinários, mas são só o começo. 

 Neste fragmento, é possível perceber um “discurso de resistência” por parte 
de Snowden, pois ele se opõe às práticas de espionagem do governo norte-ameri-
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cano e se aproxima do “discurso” da então presidente do Brasil Dilma Roussef. Há 
também efeito de real nos seguintes termos: a presidente brasileira e Marco civil. 
Poderia se pensar que em um texto ficcional também poderia ter elementos como 
este que fazem parte da realidade, porém e todos estes elementos factuais estão 
combinados e inseridos em uma entrevista jornalística.

Importante destacar que pode haver em um único trecho efeitos de real e de 
ficção, mas para que haja uma maior visualização da análise empregada, preferimos 
explicitar as partes em que eram mais acentuadas.

Durante a entrevista concedida ao programa Fantástico da TV Globo, Snowden 
utiliza o termo “orwelliano”. Quando perguntado sobre a eficiência da NSA no com-
bate ao terrorismo, Edward Snowden disse: “Definitivamente não é eficiente e nem 
eficaz (...)ele era orwelliano e violava os direitos dos cidadãos do país”. O ex-agente 
da NSA utiliza um elemento ficcional, o livro 1984, para opinar sobre um fato real, ou 
seja, neste trecho factual há um efeito de ficção. Neste contexto, segundo Snowden, 
a NSA e por conseguinte os Estados Unidos seriam o grande irmão que espiona a 
população mundial. Há uma interação entre as dimensões midiáticas e da literatura, 
em nenhum momento da entrevista a jornalista da TV globo interrompe a narrativa 
do entrevistado, por considerá-la incoerente.

Mendes (2004) pontua que a ficcionalidade é o processo e ficção é o produto. 
Um texto factual pode ter elementos de ficção, mas deve haver predominância de 
situações possíveis. Já o texto ficcional deve predominar simulações de situações 
possíveis. Destaca-se a linha tênue que demarca a ficção e a realidade e como há 
um entrecruzamento dos efeito de real e do efeito de ficção presentes nestes gêne-
ros do discurso, sejam eles classificados como factuais ou reais. A partir desta clas-
sificação é possível perceber que a utilização do termo “orwelliano” por Snowden, 
que remete a um texto ficcional, não invalida o teor factual da entrevista, pois só foi 
utilizado um elemento ficcional.

Assim como a ficcionalidade, a ideologia também é determinada segundo o 
contexto que está inserida. Terry Eagleton (1997) considera que a ideologia é “um 
texto tecido com uma trama inteira de diferentes fios conceituais; é traçado por di-
vergentes histórias [...]”. Em outras palavras, a ideologia não é constituída de apenas 
um conceito, que consegue por si só abarcar toda a realidade, são vários conceitos 
que tentam de forma diferente abarcar diversas construções discursivas.
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Vejo as coisas como elas realmente são; você as vê de maneira tendencio-
sa, através de um filtro imposto por algum sistema doutrinário externo. 
Há, em geral, uma sugestão de que isso envolve uma visão extremamente 
simplista do mundo – que falar ou avaliar “ideologicamente” é fazê-lo de 
maneira esquemática, estereotipada, e talvez com toque de fanatismo. 
Aqui, portanto, o oposto de ideologia seria mais “verdade empírica” ou 
“pragmática” do que “verdade absoluta” (EAGLETON, 1997, p. 17).

Eagleton (1997) afirma que não se pode determinar se um texto é ideológico 
ou não, sem analisar o seu contexto discursivo, o mesmo é válido ao determinar se 
determinado texto é literário. O autor afirma que a “ideologia tem mais a ver com a 
questão de quem está falando o que, com quem, e com que finalidade do que com as 
propriedades linguísticas inerentes de um pronunciamento” (EAGLETON, 1997, p. 22).

John B. Thompson faz uma análise da “ideologia na era da comunicação de 
massa” a partir de quatro teses que servem de orientação teórica para o entendi-
mento da relação entre ideologia e comunicação de massa.

Tese 1: “A análise da ideologia nas sociedades modernas deve conceder um 
papel central à natureza e ao impacto da comunicação de massa, embora tal comu-
nicação não seja o único local da ideologia” (THOMPSON, 1995, p. 341).

A comunicação de massa é um importante difusor e amplificador de discursos 
e ideologias, entretanto não é o único local de “operação da ideologia nas socieda-
des modernas” (THOMPSON, 1995, p. 341).

Tese 2: “O desenvolvimento da comunicação de massa aumenta, significamen-
te, o raio de operação da ideologia nas sociedades modernas, pois possibilita que as 
formas simbólicas sejam transmitidas para audiências extensas e potencialmente 
amplas que estão dispersas no tempo e no espaço” (THOMPSON, 1995, p. 343).

Se concebermos a ideologia em função das maneiras como o sentido presente 
nas formas simbólicas serve para estabelecer e sustentar relações de dominação, 
então podemos ver que o desenvolvimento da comunicação de massa, e, especial-
mente, dos meios eletrônicos, tem enormes consequências para a propagação e 
difusão dos fenômenos ideológicos. (THOMPSON, 1995, p. 343)

Tese 3: “Não podemos analisar o caráter ideológico da comunicação de massa 
analisando apenas as características organizacionais das instituições da mídia ou as 
características das mensagens da mídia” (THOMPSON, 1995, p. 345).
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Thompson (1995) considera que as “mensagens da mídia” não devem ser ana-
lisadas a partir do pressuposto de que há uma produção de efeito predeterminado 
em todas as pessoas, como se fossem “prisioneiros de uma ordem social”.

Tese 4: “Os vários meios de comunicação de massa e a natureza das quase-in-
terações que esses meios possibilitam e mantêm e definem parâmetros amplos 
dentro dos quais as mensagens assim transmitidas adquirem um caráter ideológi-
co” (THOMPSON, 1995, p. 347).

Com o surgimento dos meios de comunicação de massa, e em especial a te-
levisão, houve uma facilitação do surgimento da “personalização dos problemas 
políticos”, ou seja, personalidades políticas, que ao aparecerem na televisão, criam 
certo tipo de identificação e relação com o público (THOMPSON, 1995, p. 347- 348).

Factualidades na ficção: o caso Smith

Em continuidade com a análise, passaremos ao livro 1984. Foi destacado o se-
guinte trecho em que Winston Smith, personagem principal do livro, reflete sobre a 
constância da guerra:

Desde mais ou menos aquela época, a guerra fora literalmente contí-
nua, embora, a rigor, não fosse sempre a mesma guerra. Durante vários 
meses, durante sua meninice, houvera confusas lutas de rua na própria 
Londres. (ORWELL, 2006 p.35) 

Este poderia ser um relato de alguém que morou ou ainda mora na Inglaterra e 
vivenciou a guerra. Os feitos de real estão contidos no termo Londres, e a narrativa 
não tem nada de fantasioso que pudesse remeter a uma ficção.  Entretanto é um 
livro de literatura.

Neste trecho, Winston descreve seu dia de trabalho e sua função no Ministério 
da Verdade:

Winston discou “números atrasados” na teletela e pediu os exemplares 
do Times, que escorregaram da boca do tubo pneumático depois de uns 
minutos de espera. As mensagens recebidas referiam-se a artigos ou 
notícias que, por um motivo ou outro, deviam ser alterados ou, como se 
dizia oficialmente, retificados (WINSTON, 1984, p. 40).
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Os efeitos de real está exposto no dado: Times, que é um jornal inglês; notícias 
e artigos que se referem a um trabalho jornalístico. Já os efeitos de ficção são perce-
bidos nas palavras: teletelas e tubo pneumático.

A obra de Orwell tem a característica de demarcar o tempo, a história é narrada 
em 1984, e o espaço, Londres. Entretanto é uma cidade pós capitalismo em que o go-
verno é estabelecido pelo Grande Irmão, que exerce uma vigilância total diante dos ci-
dadãos. Os elementos ficcionais e fatuais se inter-relacionam em toda a narrativa. Na 
entrevista do Snowden há também efeitos de real e de ficção, justamente quando ele 
usa um elemento de ficção para argumentar sobre um fato acontecido na realidade.

Esta é uma análise inicial e é pretendido aprofundar mais neste estudo. Os gê-
neros textuais são atravessados por efeitos de real e de ficção. A partir deste enten-
dimento foram analisados trechos da entrevista e do livro 1984. Segundo Mendes 
(2004), não há um gênero puro e sim um entrelaçar entre os efeitos de real e os efeitos 
de ficção em todos os gêneros.  Neste sentido o que faz com que um texto seja classi-
ficado como factual ou ficcional é o contexto, o estatuto atribuído ao texto pelo autor.
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A MíDIA E O LIVRO DIDÁTICO DE LíNGUA PORTUGUESA: 
ANÁLISE DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS A PARTIR DE 
TEXTOS DO GÊNERO NOTíCIA

JULIANA CARLA MARIANO DA SILVA (UPE)

Introdução

É consenso que, nas últimas décadas,  o ensino de língua portuguesa têm sofri-
do mudanças significativas, no entanto, o livro didático ainda se constitui como um 
dos principais instrumentos utilizados pelos professores em sala de aula. Pensar so-
bre o LDP,  implica  considerá-lo como veículo de ideologia sobre o qual pessoas de 
diferentes faixas etárias – crianças, jovens e adultos – se debruçam diariamente nas 
escolas brasileiras. Dessa forma, entendemos  que “tanto o trabalho do autor do 
livro didático, como o do professor de língua materna, não consiste apenas reprodu-
zir/transpor as teorias acadêmicas, mas agir sobre elas, modificando-as” (BUNZEN, 
2005, p.5).

Uma das principais características do LDP é a sua hibridização. Ele traz textos 
de diversos gêneros e diferentes discursos – científico, cotidiano, jornalístico, entre 
outros – para  serem estudados ao longo do ano letivo. Dentre eles, destacamos  o 
gênero notícia – pertencente à esfera jornalística – pois sua presença é frequente 
na nossa sociedade. Ele trata de diversos assuntos como política, saúde, segurança, 
educação, meio ambiente, entre outros. Devido a essa freqüência, também  é co-
mum encontrarmos textos que pertencem ao gênero notícia  na maioria dos LDPs.

Nesse contexto, surgem alguns questionamentos: que atividades pedagógicas 
são propostas a partir de textos do gênero notícia? Essas  atividades promovem a 
reflexão sobre a ideologia  presentes nesses textos ou são usadas apenas como 
pretextos para o ensino de conteúdos específicos de língua portuguesa?

Este trabalho tem como objetivo  analisar  as atividades pedagógicas a partir 
de textos do gênero notícia presentes nos LDPs da  coleção Jornada.port (Ensino 
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Fundamental II) e revelar  se essas atividades promovem ou não  a reflexão sobre o 
discurso midiático  e a formação crítica  dos estudantes. No primeiro momento, fa-
remos uma breve reflexão teórica sobre  Análise Crítica do Discurso, ideologia, livro 
didático e   gênero notícia. No segundo momento, será feita a observação e análise 
de onze textos do gênero notícia cuja temática é o meio ambiente. E, por fim, trare-
mos nossas considerações finais.

Análise Crítica do Discurso e ideologia

A Análise crítica do Discurso (ACD)  é  “um tipo de investigação analítica dis-
cursiva que estuda principalmente o modo como o abuso de poder, a dominação 
e a desigualdade são representados, reproduzidos e combatidos por textos orais e 
escritos no contexto social e político” (VAN DIJK, 2015, p.21). Essa linha de pesquisa 
tem como foco questões políticas e  problemas sociais. Em vez de meramente des-
crever estruturas do discurso, a ACD procura explicá-las em termos das proprieda-
des da interação social e especialmente da estrutura social (VAN DIJK, 2015, p.115). 
Dentre os fundamentos da ACD, destacamos dois: o discurso constitui a sociedade 
e a cultura e o discurso realiza um trabalho ideológico.

Para trabalhar nessa linha de pesquisa, os analistas críticos do discurso devem 
ter consciência do papel que exercem na sociedade, além de adotarem “um posicio-
namento explícito e, assim, objetivarem compreender, desvelar e, em última instân-
cia, opor-se à desigualdade social” (VAN DIJK, 2015, p.113).

O discurso, na perspectiva da ACD, é uma prática social (FAIRCLOUGH, 1992, 
p.63). Através dele, alguns grupos sociais exercem poder e o controle sobre os atos 
e as mentes de  outros grupos, utilizando, para isso, estruturas de textos orais e 
escritos. O papel do analista crítico do discurso é posicionar-se a favor dos grupos 
dominados. Há alguns termos recorrentes no vocabulário desse estudioso, dentre 
eles, destacamos a palavra “ideologia”.

De acordo com o dicionário Houaiss (2004, p.396),  ideologia é o  “o conjunto 
de ideias, crenças, tradições, princípios e mitos, sustentados por um indivíduo ou 
grupo social, de uma época, de uma sociedade”. A ideologia está presente nas di-
versas relações sociais, inclusive naquelas estabelecidas na escola. Isso implica dizer 
que os  professores e os livros didáticos influenciam a mente dos alunos. É natural 
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que isto ocorra, pois se espera que os alunos aprendam os conhecimentos de cada 
componente curricular. Van Dijk (2015, p.21) diz que “é muito difícil distinguir entre 
uma aprendizagem que realmente serve aos estudantes nas suas vidas presentes 
e futuras, de um lado, e a doutrinação das ideologias de grupos ou organizações 
poderosas na sociedade” [...].

Além das instituições de ensino, a ideologia está presente, principalmente, na 
mídia,  representando  a principal fonte de conhecimento e formação de opinião 
na nossa sociedade. Dessa forma, a mídia exerce o controle discursivo  através, 
por exemplo, da seleção do que pode ser ou não notícia para determinado meio de 
comunicação. Sobre isso,  Van Dijk (2015, p. 75) diz que  “grande parte da pesquisa 
recente sobre a produção de notícias mostrou que esses processos não são arbitrá-
rios e nem determinados simplesmente por noções intuitivas, jornalísticas, sobre o 
que é ou não interessante”.

Livro Didático de Português

Há diversos estudos realizados sobre o Livro Didático de Português  atribuin-
do-lhe diferentes sentidos. Neste trabalho consideramos o LDP como “objeto cul-
tural importante para construção de práticas discursivas na esfera escolar e coti-
diana” (BUNZEN, 2009, p.5).  Sendo assim,  a contribuição deste objeto ultrapassa 
os muros da escola, adentrando todas as relações socioculturais. Ainda, de acordo 
com Bunzen (2005, pp.2-3), o LDP “se caracteriza muito mais por uma incompletude 
e por uma heterogeneidade de saberes, de crenças e valores sobre a língua e seu 
ensino/aprendizagem do que num saber-fazer homogêneo e sem conflitos”. Nesse 
movimento, as escolhas que fazemos ao usar o LDP revelam nossa ideologia  e, con-
sequentemente, nossas posições acerca do nosso papel enquanto professores de 
língua materna.

Considerado  um objeto cultural,  Bunzen (2009, p.8))  afirma  que a função 
social do LDP é “re(a)presentar, para cada geração de professores e estudantes, o 
que é oficialmente reconhecido ou autorizado como forma de conhecimento sobre 
a língua(gem) e sobre as formas de ensino-aprendizagem”. Dessa forma, à  medida 
que o professor  for utilizando o LDP nas suas aulas, ele deve  promover reflexões 
sobre a língua e a linguagem, assim como sua transposição didática.
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Além de ter o caráter cultural, por refletir valores e crenças da sociedade em 
que foi produzido, o LDP também pode ser considerado um gênero do discurso, já 
que na seleção  de seus conteúdos, os autores levam em conta questões como seus 
interlocutores, o nível de ensino, entre outros. Bunzen (2009, p.11) defende que é 
possível “compreender o LDP como um gênero complexo que é constituído histori-
camente, como tantos outros, justamente através dessa complexa rede de interca-
lações, marcadas cada vez mais por aspectos gráfico-editoriais”.

Uma questão importante referente ao LDP é a sua relação com o projeto au-
toral dos professores de língua materna. Sabemos que para utilizarmos essa fer-
ramenta didática em sala de aula, precisamos refletir sobre os conteúdos neles 
presentes, sua metodologia, o currículo proposto para o ano e, principalmente, o 
tempo pedagógico. A partir disso, cabe ao professor selecionar o que ele considera 
importante para a formação crítica de seus alunos.

Gênero textual notícia

Os jornais são meios de comunicação que veiculam textos informativos e opi-
nativos. A notícia, que compõe o primeiro grupo, está presente no nosso cotidiano, 
pois ela é difundida por diversos suportes. Mesmo sem a procurarmos, a notícia 
chega até nós. Podemos dizer que a notícia é “um formato de divulgação de um 
acontecimento por meios jornalísticos” (BENASSI, 2009, p.3) 

A estrutura do gênero notícia é composta por título, lead, episódio ou evento 
deflagrador e comentários. O título e o lead resumem o evento visando atrair a 
atenção dos leitores. O episódio relata o fato ocorrido e os comentários trazem in-
formações complementares e pessoas envolvidas direta ou indiretamente. De acor-
do com FILHO (2011, p.95),  “o evento deflagrador das notícias publicadas em jornais 
impressos é muito claro, delimitado e de uma grande universalidade”. Além disso, “o 
relato de fatos de uma notícia deve apresentar uma data precisa e a determinação 
do lugar onde ele ocorreu” (BENASSI, 2009, p.4).

O gênero textual  notícia deve apresentar uma linguagem impessoal, sem mar-
cas do redator que a escreveu. Além disso, não pode haver termos coloquiais. Caso 
seja necessário, esses termos devem aparecer entre aspas. Filho (2011, p.98) defen-
de que “este controle da estrutura composicional das notícias tem motivações ide-
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ológicas, podendo levar os leitores a crer que  as notícias são imparciais e objetivas, 
mesmo sabendo-se que isso nem sempre acontece”.

Do ponto de vista da mídia, a função explícita da notícia  é informar os leitores 
acerca dos fatos atuais considerados relevantes para os grupos sociais (FILHO, 2011, 
p.93). Entretanto, essa relevância pode favorecer algumas manobras ideológicas, 
pois o que pode ser interessante para determinados grupos sociais, não seja do 
interesse de outros. É importante destacar, também, que os fatos relatados nas 
notícias funcionam como causas para manifestações de opiniões. 

Analisando atividades 

A partir deste momento faremos uma análise das atividades propostas a partir 
do gênero textual notícia. Lembramos que, ao selecionarmos as atividades, opta-
mos por aquelas cuja temática são os problemas relacionados ao meio ambiente.

Figura 1. Atividade 1
Fonte: Livro Jornadas.port, 2012, 8ºano, p.65

Na atividade 1, cuja notícia trata sobre uma tragédia provocada pela chuva, as 
questões propostas trazem apenas questões que visam a identificação de informa-
ções explícitas e, em seguida, questiona se as palavras casa, moradia e residência 
sempre têm o mesmo significado. Esses questionamentos não consideram o pro-
blema ocorrido e nem as suas consequências. Percebe-se que, a partir da lingua-
gem apresentada muito distante do fato, o autor do LDP pretende ser imparcial. 
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Entretanto, seria importante que houvesse abertura para discutir este problema 
com a turma.

Figura 2. Atividade 2 - Fonte: Livro Jornadas.port, 2012, 8º ano, p.80

Neste outro exemplo, ao lermos a notícia, percebemos que houve um gra-
ve acidente quando o caminhão derramou a sua carga de “abelhas”. Porém, esta 
notícia foi utilizada apenas como pretexto para trabalhar os verbos originados de 
onomatopéias. Não se refere à gravidade do fato. Cabe, então, o professor rever a 
atividade, acrescentando questionamentos que levem os alunos a refletirem sobre 
o acontecimento e suas consequências. Dessa forma, ele poderá ressignificar a fun-
ção do LDP.

Figura 3. Atividade 3 - Fonte: Livro Jornadas.port, 2012, 6º ano, p.169.
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A notícia que serviu de apoio para a atividade 3 apresenta uma questão polê-
mica sobre a presença de animais em circos e zoológicos. No entanto, as questões 
abaixo tratam apenas de vogais. Percebemos, dessa forma, que mais uma vez o 
texto serviu de pretexto para. É necessário que o professor, através do seu projeto 
autoral, faça um trabalho que promova a formação crítica dos estudantes e ir além 
das propostas do LDP.

Figura 4. Atividade 4 - Fonte: Livro Jornadas.port, 2012, 6º ano, p.134

Na atividade acima, a notícia é um pretexto para trabalhar com substantivos e 
adjetivos. Apesar de haver um quadro informativo sobre a região do Semiárido, não 
há propostas pedagógicas que favoreçam o debate sobre esse problema que agrava 
a cada ano que passa. A primeira pergunta é aberta e a segunda tipo “múltipla esco-
lha”Porém, não é suficiente diversificar o formato das perguntas, é  preciso  que elas 
vão além da gramática normativa e discuta este problema social: a seca no Nordeste.

Figura 5. Atividade 5 - Fonte: Livro Jornadas.port, 2012, 7º ano, p.179.
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Na atividade 5, percebemos que  as características do gênero notícia são ob-
jetos de estudo. No caso, há um destaque apenas para o título e o sobretítulo. Isso 
demonstra que há uma relevância apenas para a estrutura do gênero. Em nenhum 
momento, o fato noticiado é abordado ou objeto de reflexão. Mais uma vez cabe 
ao professor discutir a temática com a turma, considerando que as aulas de língua 
portuguesa é um espaço adequado para refletir sobre as questões socioambientais.

Figura 6. Atividade 6 - Fonte: Jornadas.port, 2012, 7º ano, p191.

Na atividade acima, o conteúdo trabalhado é o verbo. A  partir da notícia foi 
destacada uma locução verbal e ela é o centro do trabalho lingüístico. Estas ativida-
des não contribuem realmente para o entendimento real dessa classe de palavras 
pelos alunos. Seria mais interessante abordar a temática “incêndio florestal” e dis-
cutir suas causas e consequências. Entretanto, sabemos que as questões ambien-
tais, geralmente, são colocadas em segundo plano, prevalecendo a ideologia das 
classes dominantes que visam apenas ao poder econômico.

Figura 7.  Fonte: Livro Jornadas.port, 2012, 7ºano, p.202.
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Figura 8. Atividade 7 - Fonte: Livro Jornadas.port, 2012, 7º ano, p.203.

A atividade 7, baseada na notícia anterior, aborda questões referentes a infor-
mações explícitas e aos sujeitos de alguns verbos. Esta atividade poderia propor 
questões de caráter interdisciplinar, discutindo a cultura da Amazônia e não somen-
te trazer questões que não favorecem a cidadania dos estudantes.

Figura 9. Atividade 8 - Fonte: Livro Jornadas.port, 2012, 9º ano, p.26.

A notícia acima traz um grave problema das grandes cidades: os alagamentos 
das ruas. Sabemos que ele afeta a vida de muitos trabalhadores e moradores que 
moram nos centros urbanos. Possivelmente, os alunos já leram, assistiram e até 
vivenciaram momentos como este. A partir desse contexto, um debate sobre esse 
assunto, trazendo as histórias dos estudantes enriquecem as aulas. Torna-se, então, 
responsabilidade do professor reorganizar as propostas dos LDPs para que as aulas 
não fiquem restritas apenas à estrutura da língua.



72

XXVI Jornada do Gelne

Figura 10. Atividade 9 - Fonte: Livro Jornadas.port, 2012, 7ºano, p.204.

Figura 11. Atividade 10  - Fonte: Livro Jornadas.port, 2012, 6º ano, p.143.

A atividade 10 e atividade 11 trazem questões tipo “múltiplas escolhas”. Até aqui 
percebemos que as propostas analisadas não ultrapassam questões meramente 
gramaticais ou questões superficiais sobre o ensino  de língua portuguesa. Isso tal-
vez seja um indício de que o autor do LDP deseja ser neutro diante dos problemas 
sociais noticiados nos texto lidos. Porém, sabemos que a busca por uma linguagem 
impessoal e questões que não provoquem reflexão acabam por favorecer o contro-
le discursivo da mídia sobre os nossos estudantes. Discutir problemas ambientais é 
relevante para a formação crítica dos discentes.
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Figura 12. Atividade 11. Fonte: Livro Jornadas.port, 2012, 9º ano, p.69.

A atividade acima traz questões sobre a coesão textual, porém, não vai além 
do texto. Considerando o discurso como uma prática social, é importante que se 
desconstrua a “neutralidade” do gênero notícia e do LDP. Para isso, o professor deve 
promover uma reflexão crítica sobre o controle discursivo da mídia e de outros ve-
ículos de ideologia.

Considerações finais

A partir da análise realizada, podemos perceber que todas as atividades tra-
zem questões referentes à gramática normativa, apesar das notícias apresentarem  
questões ambientais relevantes para a nossa sociedade. Consequentemente, es-
sas atividades não promovem a reflexão sobre a ideologia presente nesses textos 
jornalísticos, porém, existem outras possibilidades de trabalho. Benassi (2009, p.4) 
diz que os professores podem abordar algumas características desses textos como 
concretude e expressão das aparências.

Para Filho (2011, p.109), trabalhar com o gênero notícia em sala de aula implica 
levar para os alunos a riqueza do gênero e “enfatizar a sua relação com os contex-
tos onde ela é produzida, procurando encontrar o sentido do texto através desta 
relação”. Dessa forma, cabe ao professor traçar seu projeto autoral, para que o uso 
do LDP não se restrinja a questões meramente linguísticas, conseguindo, assim,  
promover a formação crítica de seus alunos.
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A MíDIA IMPRESSA E O ENSINO DE LEITURA NA EJA: 
NOVOS OLHARES E PERSPECTIVAS DE ANÁLISE

ALLAN DE ANDRADE LINHARES (PUC/SP)
RITA ALVES VIEIRA (UFPE)

Introdução

Considerando que os objetos da Análise do Discurso (AD) são as práticas dis-
cursivas, que se concretizam em discursos, cuja materialidade é expressa nos tex-
tos circulantes, investigaremos, neste estudo, as estratégias eleitas pelo professor 
para o ensino de alguns gêneros da esfera jornalística. Para tanto, dialogamos com 
Charaudeau (2009, 2012); Bucci (2003), a partir das quais trataremos das estratégias 
linguístico-discursivas utilizadas pela instância midiática no processo de construção 
da realidade discursiva. Apresentamos breves noções sobre multimodalidade dis-
cursiva a partir de Dionísio (2005); Kress, van Leeuwen (1996). Metodologicamente, 
analisamos os encaminhamentos sugeridos por uma professora da modalidade EJA 
para trabalhar com uma notícia, publicada em um jornal impresso, em uma aula 
de leitura e, em seguida, propusemos a análise das estratégias linguístico-discur-
sivas eleitas por essa mesma instituição midiática para a construção da realidade 
discursiva. Com essa análise, sugerimos ao professor alguns encaminhamentos a 
fim de que, ao discutir textos da esfera jornalística com seus alunos, possam ele-
ger estratégias de ensino que contemplem os recursos utilizados pelas instituições 
jornalísticas midiáticas para construir versões da realidade e, consequentemente, 
manipulação dos enunciatários para a produção de consenso.
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Os discursos produzidos pelas instituições jornalísticas

A matéria discursiva liga o enunciador ao enunciatário e vice-versa, referen-
ciando os lugares e os tempos discursivos, a imagens e os sentidos em circulação, 
em disputa na mídia.

Entendemos, aqui, discurso como objeto de conhecimento produzido a partir 
de produtos culturais empíricos que são chamados de textos, porém não se trata 
apenas de textos verbais, orais ou escritos, pois envolve outras semióticas, como as 
imagens.

Diante disso, depreende-se que os discursos têm papel fundamental na repro-
dução, manutenção ou transformação das representações que as pessoas fazem 
e das relações e identidades com que se definem na sociedade, pois é por meio 
dos textos que se travam as batalhas que levam os participantes de um processo 
comunicacional a ter reconhecido pelos receptores o aspecto hegemônico do seu 
discurso.

Assim, é perceptível que os discursos produzidos pelos jornais populares, nos-
so interesse de análise, como os de todo jornal, hierarquizam sentidos e valores. 
As instituições jornalísticas, portanto, usam de poder para construir realidades, 
manipular os enunciatários a que se destinam, apresentam versões da realidade. 
Acreditamos que ordenam e disciplinam e, para tanto, constituem a realidade que 
eles mesmos apresentam como sendo a realidade feita de fatos. (BUCCI, 2003, p. 9). 
Depreende-se, assim, que a linguagem constrói, discursivamente, a realidade.

Mídia e os seus discursos: uma relação contratual

Os discursos, como práticas sociais de produção, circulação e consumo textu-
al, são construídos no interior de instituições, logo, essa constituição se dá a partir 
de um quadro de referência. Esse quadro é, pois, constituído por uma situação de 
comunicação, a qual é “como um palco, com suas restrições de espaço, de tempo, 
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de relações, de palavras, no qual se encenam as trocas sociais e aquilo que constitui 
o seu valor simbólico”. (CHARAUDEAU, 2012, p. 67). Os parceiros da comunicação, 
portanto, assumem um acordo prévio (contrato de comunicação) sobre como serão 
realizadas as suas trocas linguageiras a partir do reconhecimento da situação de 
comunicação. Segundo Charaudeau (2012), o contrato de comunicação é resultado 
das características inerentes à situação de troca (dados externos1) e das caracterís-
ticas dos discursos dela decorrentes (dados internos).

Os discursos são produzidos considerando uma dada finalidade, um objetivo 
que sustenta as escolhas discursivas. Charaudeau (2012) denomina de visadas as 
possíveis influências sobre o que se enuncia e como se enuncia, considerando as in-
tenções dos enunciadores. São quatro os tipos de visadas: fazer fazer, fazer saber, fa-
zer crer e fazer sentir. Considerando o objetivo deste artigo, entendemos que o jornal 
popular e a capa de revista analisados priorizam as visadas fazer saber e fazer sentir. 
A visada fazer saber (informativa) consiste em “[...] transmitir um saber a quem se 
presume não possuí-lo”. (p. 69). Já a visada do páthos, fazer sentir, consiste em “[...] 
provocar no outro um estado emocional agradável ou desagradável”. (p. 69). Os jor-
nais populares trabalham com essas duas visadas, todavia o estado emocional dos 
leitores (fazer sentir) ganha prioridade sobre o ato de informar (fazer saber).

No processo de construção da notícia, a instância midiática, aquela que, na 
produção, “[...] integra os diferentes atores que contribuem para determinar a ins-
tância de enunciação discursiva”, pondera valores, crenças, o lugar social da instân-
cia de recepção. (CHARAUDEUAU, 2012, p.73-74). Tal instância pode ser abordada 
pela instância midiática como alvo intelectivo ou alvo afetivo. De acordo com Cha-
raudeau (2012), o alvo intelectivo é capaz de avaliar seu interesse para aquilo que 
lhe é disponível pela instância midiática. Já o alvo afetivo, avalia a notícia movido 
pela emoção, não procede, portanto, a uma avaliação racional. Os jornais popu-
lares, considerando o público a que se dirigem, selecionam recursos que ativam a 
emoção, que comovam os seus leitores.

1. Os dados externos, considerando o tipo de condição de enunciação, podem ser agrupados nas se-
guintes categorias: condição de identidade, condição de finalidade, condição de propósito e condição 
de dispositivo. (CHARAUDEAU, 2012). 
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A multimodalidade no processo de representação da realidade 
a partir da mídia impressa

Em uma visão integradora entre as diferentes linguagens, torna-se imprescin-
dível o conceito de multimodalidade (KRESS, VAN LEEUWEN, 1996; KRESS, 2010; DIO-
NÍSIO, 2005), entendido como coocorrência de vários modos de representação da 
linguagem (semioses), que se integram na construção de significados em interações 
sociais. De acordo com Descardeci,

[...] qualquer que seja o texto escrito, ele é multi-modal, isto é, composto 
por mais de um modo de representação. Em uma página, além do có-
digo escrito, outras formas de representação como a diagramação da 
página (layout), a cor e a qualidade do papel, o formato e a cor (ou cores) 
das letras, a formatação do parágrafo, etc., interferem na mensagem 
a ser comunicada. Decorre desse  postulado teórico que nenhum sinal 
ou código pode ser entendido ou estudado com sucesso em isolamen-
to, uma vez que se complementam na composição da mensagem. (DES-
CARDECI, 2002, p. 20). 

O termo multimodalidade é proposto nos trabalhos de Kress e van Leeuwen 
(1996) e Kress (2010) com o intuito de se levar em consideração os diferentes mo-
dos de representação da linguagem (palavras, sons, cores, imagens, layouts etc.) na 
construção de sentidos, resultante dessa inter-relação. Kress, van Leeuwen (1996) 
orientam, que em um trabalho de análise, 

[...] Procuramos não ver a imagem como uma ilustração do texto verbal, 
e, desse modo, deixamos não só de tratar o texto verbal como prioritá-
rio e mais importante, como também de tratar o texto visual e verbal 
como elementos totalmente discretos. Procuramos ser capazes de olhar 
para toda a página como um texto integrado. (p. 177). 

Os autores propõem, então, uma visão integradora entre diferentes modos de 
linguagem. Assim, é impossível interpretar os textos com a atenção voltada apenas 
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à língua escrita ou oral, pois, para ser lido, um texto deve combinar vários modos 
semióticos. 

Descardeci (2002) e Dionísio (2005), respaldando-se em Kress e van Leeuwen, 
afirmam que toda manifestação de linguagem é inerentemente multimodal. Do 
posto de vista desta pesquisa, isso se constitui num importante pressuposto para 
a análise das estratégias usadas pelas instituições midiáticas no processo de cons-
trução da realidade, haja vista que os gêneros da esfera jornalística selecionam es-
tratégias linguístico-discursivas diversas no processo de manipulação dos enuncia-
tários para a produção de consenso. Essas estratégias precisam ser eleitas pelos 
professores ao discutirem esses gêneros a fim de tornarem nossos alunos menos 
manipuláveis e repetidores de realidades construídas.

Kress (1997) acredita que os signos resultam de interesses de seus constru-
tores, que se expressam por meio da seleção de significantes capazes de exprimir 
o sentido desejado pelo “produtor” do signo, devendo, desse modo, ultrapassar a 
teoria do uso.

Como resultado dessa postura, o poder é um dos relevantes princípios do tex-
to multimodal. Como produtores e leitores possuem poder em relação ao texto, 
produzem-se signos complexos, sustentados pelos interesses dos interlocutores. 

Estratégias linguístico-discursivas eleitas pela mídia impressa 

Guiados pelo objetivo de investigar as estratégias eleitas pelo professor para 
o ensino de alguns gêneros da esfera jornalística, analisaremos como uma profes-
sora de 4º ciclo da modalidade EJA de uma escola pública municipal de Parnaíba-PI 
intermedeia discussões sobre uma notícia divulgada no Jornal Diário de São Paulo 
de 20/10/2013. Nosso corpus é, portanto, constituído por transcrição de uma aula 
gravada em áudio e notas de campo. Esclarecemos que esses dados advêm de pes-
quisa realizada pelos autores a fim de cumprir atividades de seus respectivos dou-
torados.

Nossa análise vai se organizar a fim de seguir as atividades desenvolvidas pela 
professora durante a aula de leitura, ou seja, as estratégias eleitas com o foco na lei-
tura e compreensão do texto. A partir da análise empreendida, será possível perce-
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ber, portanto, se a reflexão sobre as estratégias linguístico-discursivas eleitas pelos 
gêneros midiáticos são priorizadas. E, diante dos resultados dessa análise, encami-
nharemos algumas atividades que podem colaborar com o ensino de estratégias de 
leitura que contemplem os recursos utilizados pelas instituições jornalísticas midiá-
ticas para construir versões da realidade.

Estratégias eleitas pela professora na discussão de matéria em O Diário de 
São Paulo 

A professora elegeu para uma aula de estudo de texto uma notícia divulgada 
no Jornal Diário de São Paulo de 20/10/2013. Tal jornal é de cunho popular, conside-
rando, portanto, o tipo de linguagem e a que classe dos coenunciadores a que visa. 

Procederemos, então, à proposta realizada pela professora para o estudo da 
notícia, cujo assunto tratava das ações de vandalismo realizadas pelos mascarados 
do Black Bloc, durante um protesto de ativistas dos direitos dos animais contra o 
Instituto Royal. O título da manchete do jornal é Cachorrada. 

Para iniciar o estudo do texto, a professora propôs que os alunos fizessem uma 
leitura silenciosa e, posteriormente, analisassem o que estava sendo noticiado, o 
assunto da matéria.
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Vejamos a transcrição da discussão realizada, após a leitura:

Professora: Então, turma. Após terem lido aí o texto, o que vocês conseguiram 
tirar dele? O que o texto informa? Nós temos aí uma notícia, um gênero jor-
nalístico que está presente no nosso dia-a-dia. 
Aluno 1: A notícia fala dos vira-latas das causas justas, professora.
Professora: E quem são eles?
Aluno 2: Pra mim, é esse cara de preto que está mascarado.
Professora: E qual é o nome da notícia?
Aluno 1: Cochorrada.
Professora: CACHORRADA, não é? Pois é, a notícia aí quer nos informar sobre 
alguma coisa que aconteceu na atualidade e apareceu num jornal, pois os 
jornais divulgam coisas atuais. No caso aí, a invasão do Instituto Royal pelos 
ativistas que protestavam contra o uso de animais em pesquisas. Olhem aí as 
imagens que mostrar cenas que aconteceram no movimento!

Percebemos, a partir das orientações propostas pela professora, que ela não 
lança mão de estratégias que possibilitem aos alunos irem além de aspectos, mera-
mente, formais. Não foi permitido aos alunos compreender que todas as estratégias 
utilizadas pelo enunciador de O Diário de São Paulo surgiram de um propósito de 
construir um efeito de sentido determinado por suas tendências e valores, os quais 
ficam marcados por meios das estratégias linguístico-discursivas selecionadas.

Ao iniciarmos a análise de um texto multissemiótico, nos dizeres de Vieira 
(2007), é indispensável que ultrapassemos o aspecto formal. Isso não significa que 
a estrutura seja desconsiderada em benefício da função, mas simplesmente que 
“[...] não devemos nos fixar apenas na análise de aspectos gramaticais e linguísticos. 
Antes, juntamente com o texto, devemos considerar o contexto linguístico, o situa-
cional e, sobretudo, o contexto cultural” (p. 29).

Portanto, quer seja um texto construído em bases somente verbais, quer seja 
um texto alicerçado em outros recursos multimodais, devemos considerar que as 
imagens igualmente comunicam aspectos relevantes das relações sociais, além de 
fatos, estados de coisas e percepções que o comunicador deseja transmitir.
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Novas perspectivas de análise para o texto midiático

Dedicar-nos-emos, agora, à apresentação de alguns encaminhamentos que 
consideramos mais produtivos, ancorados na análise das estratégias linguístico-
discursivas eleitas pela mesma instituição midiática trabalhada pela professora e a 
mesma matéria por ela escolhida. 

Como já dissemos, o Jornal Diário de São Paulo é popular e, como tal, utiliza-se 
de linguagem sensacionalista. O sensacionalismo atual herda matrizes culturais da 
modernidade. Sensacionalista é a publicação que trouxer as seguintes característi-
cas:

1 - a ênfase em temas criminais ou extraordinários, enfocando preferen-
cialmente o corpo em suas dimensões escatológica e sexual;
2 - presença de marcas da oralidade na construção do texto, implicando 
em uma relação de cotidianidade com o leitor;
3 - a percepção de uma série de marcas sensoriais espalhadas pelo texto 
como a utilização de verbos e expressões corporais (arma “fumegante”, 
voz “gélida”, “tremer” de terror etc.), bem como a utilização da prosopo-
peia como figura de linguagem fundamental para dar vida aos objetos 
em cena;
4 - a utilização de estratégias editoriais para evidenciar o apelo sensacio-
nal: manchetes “garrafais”, muitas vezes seguidas por subtítulos jocosos 
ou impactantes; presença constante de ilustrações, como fotos com de-
talhes do crime ou tragédia, imagens lacrimosas, histórias em quadrinho 
reconstruindo a história do acontecimento, etc.;
5 - na construção narrativa, a recorrência de uma estrutura simplificado-
ra e maniqueísta;
6 - relação entre jornal sensacionalista e seu consumo por camadas de 
menor poder aquisitivo, que, por diversas razões, seriam manipuladas e 
acreditariam estar consumindo uma imprensa “popular” (...) quando, no 
fundo, estariam consumindo um jornalismo comercial feito para vender 
e alienar. (ENNE, 2007, p. 2-3 apud SELIGMAN; COZER, 2009, p. 5).
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Como já fora dito, a notícia tratava das ações de vandalismo realizadas pelos 
mascarados do Black Bloc, durante um protesto de ativistas dos direitos dos animais 
contra o Instituto Royal. O título da manchete do jornal é Cachorrada. O termo apa-
rece na parte superior da matéria, escrito em caixa alta e cor branca, o que o deixa-
va em evidência, pois o fundo era colorido. A seleção por esse vocábulo já cumpre 
um propósito, fazer uma avaliação sobre a postura dos black bocs. Ao tempo que a 
manchete apresenta o fato, constrói, também, uma avaliação do fato. Temos, então, 
fato e opinião do fato juntas. Esse tipo de estratégia é típica dos jornais populares. É 
possível dizer, portanto, que o termo cachorrada funciona, na notícia, como um ad-
jetivo injurioso, atribui característica negativa. Vejamos que o enunciador, estrate-
gicamente, construiu um adjetivo que advém do substantivo cachorro, já que toda 
a matéria deveria dar destaque ao movimento dos ativistas que negavam o uso 
dos cachorros da raça beagle em pesquisas. Para originar o adjetivo, foi realizado o 
acréscimo do sufixo –ada, o qual é usado para significar abundância, aglomeração, 
coleção, como no caso de boiada. Todavia, esse sufixo foi tomado, pejorativamente, 
na construção realizada pelo jornal. Mais uma vez, reiteramos a postura avaliativa 
assumida pelo Diário de São Paulo.

A professora, na discussão feita com os alunos, não fez nenhuma alusão à 
escolha desse termo, fato que seria necessário para que despertasse nos alunos o 
entendimento de que, conforme nos ensina Kress (1997), as modalidades escrita, 
oral e visual concedem ao construtor do signo a realização do seu propósito ideo-
lógico. Não foi priorizado, também, nas colocações da docente, o discernimento de 
que o jornal era popular e, esse fato, já marca a opção por determinados recursos 
e, portanto, uma forma particular de construir a realidade.

Acrescentamos, também, que o uso do termo cachorrada constituiria, segundo 
Dias (2008), uma metáfora gíria. O vocábulo, empregado com propósito sensacio-
nalista, cria um traço humorístico, recurso recorrente nos jornais populares. O traço 
desta metáfora “[...] consiste em designar uma coisa por uma de suas qualidades, 
um de seus aspectos conhecidos como permanente e essencial” (GUIRAUD, 1966, p. 
55 apud DIAS, 2008, p. 90). Por essa razão, é facilmente compreensível pelo povo, 
haja vista que a usa diariamente.
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O chapéu da notícia Vira-latas das causas justas também acentua a postura de 
descrédito dada à postura dos mascarados. Vejamos que o referente ativistas foi 
recategorizado como vira-latas, o que sinaliza um propósito argumentativo do jor-
nal. Considerando que esse termo assume, no cotidiano, um tom pejorativo, ou 
seja, uma pessoa sem categoria, sem classe. Na construção da notícia, obviamente, 
atribuiu-se aos mascarados a avalição negativa de vândalos, de desestabilizadores 
da ordem. Mais uma vez, retoma-se, estrategicamente, a ideia de cachorro, pois os 
vândalos teriam desestabilizado um movimento, cujo foco era a defesa de animais 
usados em pesquisas. A expressão vira-lata retoma a ideia daquele cachorro sem 
pedigree, o mais baixo representante da raça canina, que vive na rua revirando lixo 
a procura de comida, sem ter ninguém que se interesse por ele. Daí a razão para a 
referência construída aos mascarados.

Percebemos que, ao fazer uso de cachorrada, vira-lata, foi montada uma rede 
semântica com o foco em animais, em virtude de esses termos pertencerem a um 
mesmo campo de sentido. A ativação desses frames exigia dos leitores recorrerem 
aos seus modelos conceituais a fim de que a interação fosse, satisfatoriamente, 
construída e a intenção comunicativa do anunciador ativada/construída.

Outra marca de popularidade é perceptível na capa do jornal. No destaque, o 
texto: Mascarado bota fogo em viatura policial e sai como se nada tivesse acontecido, 
localizado, ao lado do carro em chamas, salienta outro indício de um jornalismo po-
pular, pois a expressão bota fogo funciona um eufemismo gírio. Obviamente, essa 
escolha linguística está ancorada em um propósito discursivo, já que, mais uma 
vez, o enunciador estabelece um ato de transgressão assumido pelos vândalos de 
preto. Essa é uma forma de emitir opinião, também, marca dos jornais populares. A 
imagem do carro em chamas dialoga com as escolhas lexicais bota fogo, marcando 
um propósito do enunciador. Esse aspecto é reforçado pela posição das imagens, 
pois a autor da ação (botar fogo) aparece em realce, isto é, é dado a ele o destaque 
da ação que aparece ao fundo. Tal fato está de acordo com as colocações de Vieira 
(2007, p.27), 
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Em essência, nenhuma imagem é natural ou semiótica em si mesma. 
Todas são convencionais e resultam de construção cultural e social. Por 
essa razão, em qualquer análise deve-se procurar identificar os valores 
e as regras de organização desses sistemas de significados. Que elemen-
tos não-verbais se relacionam com as imagens? Como as imagens se ar-
ticulam? Que ideologias são veiculadas por elas? Com relação ao texto, 
como ocorre a composição com as imagens? 

É preciso, portanto, considerar que todos os produtos da mídia aparecem ex-
tremamente carregados de valores ideológicos.

Outro aspecto importante a ser considerado nesse processo de construção dos 
discursos da violência, foi o foco dado pelo enunciador na capa do jornal. É possível 
perceber que o Diário de São Paulo priorizou, nos discursos da capa, a consequência 
do movimento, e não o objetivo. O objetivo seria tratar sobre a invasão do Instituto 
Royal pelos ativistas que protestavam contra o uso de animais em pesquisas. No dia 
do movimento, retiraram do local 178 cães da raça beagle. A consequência do mo-
vimento teria sido o protesto realizado pelos mascarados do Black Bloc na Rodovia 
Raposo Tavares. A prova da prioridade dada à consequência está em toda a capa 
do jornal, pois o foco foi a imagem de um mascarado e um carro em chamas. Outra 
prova dessa prioridade é a topicalização da matéria da capa, pois o maior destaque 
foi dado ao protesto dos integrantes do Black Bloc, apenas um tópico tratava espe-
cificamente sobre os ativistas, cuja denominação era resgate. É necessário acrescen-
tar, também, que, na notícia em discussão, o lide, primeiro parágrafo do texto que 
relata o que há de mais importante e essencial no encadeamento de uma sequência 
de fatos, tratava do incêndio realizado pelos mascarados. Constatamos, então, que 
o foco, de fato, era a consequência do movimento. Mais uma vez, um recurso prio-
rizado pelos jornais populares.

A professora, em sua discussão, informou aos alunos que a matéria tratava da 
invasão do instituto Royal. Não chamou atenção dos alunos, considerando as ima-
gens e os termos selecionados, que, na verdade, o que seria consequência, tornou-
se a grande prioridade dos discursos construídos pelo jornal.
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Percebemos, assim, que o jornal em análise utiliza da violência para falar de 
violência. Com apelo ao sensacionalismo, joga com as palavras, utiliza recursos ex-
pressivos para tratar de um evento violento. Ao fazer isso, age com violência, pois 
explora um evento trágico que a banaliza, explora a agressividade. (DIAS, 2001).

Entendemos que falar a respeito da violência, ao passo que se usa de recur-
sos para promovê-la, é uma característica do sensacionalismo criado pelos jornais 
populares. Logo, considerando as contribuições de Charaudeau (2012), a instância 
midiática, ao se reportar à instância de recepção (o público), pondera os valores 
ético-sociais e afetivo-sociais a fim de apresentar uma informação que atenda às 
expectativas do público. Isso faz parte do contrato de informação. Por essa razão, 
os jornais populares, considerando o alvo afetivo, apelam para algumas sensações 
que podem ser despertadas no homem. De forma intersubjetiva, a instância midi-
ática vai construindo suas estratégias para a promoção dos discursos da violência.

Ainda tomando como respaldo os pressupostos de Charaudeau (2012), enten-
demos que o Diário de São Paulo, ao eleger as estratégias elencadas até agora, prio-
riza a visada fazer sentir, pois o estado emocional do público é mais explorado nos 
discursos da violência promovidos pelos jornais populares. Entendemos, contudo, 
que haja um mascaramento entre a visada informativa e a do Páthos. Fazem sentir 
para fazer saber.

Considerações finais

Percebemos que, na condução da aula de leitura, a professora não priorizou as 
estratégias multimodais eleitas pela instituição jornalística, o que impossibilita aos 
alunos um olhar mais crítico diante de textos repletos de posturas, discursivamente, 
marcadas.  

Com a análise, feita por nós, das estratégias linguístico-discursivas eleitas pelo 
jornal O Diário de São Paulo sugerimos ao professor alguns encaminhamentos a fim 
de que, ao discutir textos da esfera jornalística com seus alunos, possam eleger es-
tratégias de ensino que contemplem os recursos utilizados pelas instituições jorna-
lísticas midiáticas para construir versões da realidade e, consequentemente, mani-
pulação dos enunciatários para a produção de consenso. A análise das imagens e de 



87

XXVI Jornada do Gelne

vários elementos de outras semioses (posição da imagem, diagramação da página 
(layout), cor do papel, formato e cor das letras, formatação do parágrafo, disposição 
do texto no papel, etc) foram necessárias em nossa abordagem, uma vez que a lin-
guagem constrói discursivamente a realidade.  

Acreditamos que essa discussão promoverá a formação de leitores críticos, lei-
tores capazes de ativar seus óculos sociais, os quais os possibilitarão perceber como 
a realidade foi construída pelos enunciadores. No âmbito do ensino/aprendizagem 
de língua portuguesa, acreditamos promover uma visão crítica sobre o processo de 
produção das instituições midiáticas. Entendemos que os professores perceberão 
que texto verbal e não verbal selecionados pelos enunciadores são manipulados a 
fim de realizar seus propósitos discursivos.
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ComuniCação individual

“A MORTE DO AUTOR” EM BOUVARD E PÉCUCHET, 
DE GUSTAVE FLAUBERT

ANA CLAUDIA PINHEIRO DIAS NOGUEIRA (UFRN)

Introdução

Guy de Maupassant (1990) registrou certa vez que Gustave Flaubert, em plena 
falência financeira, recluso em sua casa e entregue totalmente à escrita, morreu 
repentinamente em 1880, ao pé de sua mesa de trabalho, deixando em estado de 
roteiro as duas últimas cenas do capítulo X da mais desafiante de suas obras: Bou-
vard e Pécuchet.

Tal projeto desconcertou os seus contemporâneos, definindo-o como uma 
“aberração estranha”, segundo dizeres de Mallarmé (cf. CAMPOS, 1978:13). Essa 
obra inacabada tinha o intento de provocar os burgueses, confrontar a sociedade 
da época. Assim

a escrita é uma realidade ambígua: por uma parte, nasce incontestavel-
mente de um confronto do escritor com a sua sociedade por outra, dessa 
finalidade social, ela remete o escritor, por uma espécie de transferência 
trágica às fontes instrumentais de uma criação (BARTHES, 1974:15). 

Flaubert fez as seguintes confissões sobre tal produção, em carta a Mme. 
Roger Des Genettes, em 1872: “É preciso estar louco e triplamente frenético para 
empreender um livro como esse!”. Além disso, disse também que “nesse tempo 
de avacalhamento universal”, que lhe provocava revolta, “vomitarei sobre os meus 
contemporâneos o desgosto que eles me inspiram, ainda que tenha que romper o 
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meu peito. Bouvard e Pécuchet me obcecam a tal ponto que eu me transformei ne-
les! Sua estupidez é a minha e eu morro dela”.1

Assim, para Flaubert, a escrita era um ato de “fabricação”; uma “cerâmica”; 
uma “joia”; e isso mostra o seu intenso envolvimento com suas produções. Roland 
Barthes não esconde em seus ensaios sua admiração pelas obras do escritor, e dis-
se que “para Flaubert, o estilo é a dor absoluta, a dor infinita, a dor inútil” (BARTHES, 
1974:68).

É esse estilo flaubertiano tão comentado por Barthes que chama atenção. Um 
estilo peculiar, que não tem somente a intenção de proporcionar prazer, mas tam-
bém provocar o desconforto. Atentemo-nos em Bouvard e Pécuchet especificamen-
te. Por que tal obra causa inquietação? O que Flaubert pretendia afinal? Qual é a 
posição do autor na obra? Qual é o limite do autor/leitor/personagens? Como tal 
escrita pode mostrar a retirada do autor e talvez mostrar a sua suposta “morte” 
simbólica como Barthes costumava afirmar?

Discorreremos sobre a posição do autor e a figura do leitor na obra Bouvard e 
Pécuchet, baseado nos conceitos tratados por Roland Barthes em seu ensaio A mor-
te do autor, podendo durante a análise surgir outros conceitos e autores para dar 
maior suporte às idéias barthesianas.

Barthes e Bouvard e Pécuchet

Antoine Compagnon, em O Demônio da Teoria (2006, p. 47) afirma que o ponto 
de maior controvérsia dos estudos literários é o lugar que o autor ocupa diante da 
obra. Antigamente, associava-se o sentido da obra do ponto de vista primordial do 
autor, exposto pela filologia, pelo positivismo, pelo historicismo. Porém, a partir de 
ideias contemporanêas, como o Formalismo Russo e o New Criticism, o texto tor-
nou-se detentor do sentido, independente das intenções do autor. Não tardou para 
que nos meados dos 60, Hans Robert Jauss e outros teóricos trouxessem à tona a 
importância do leitor como agente significante para a obra literária.

1. Essas passagens foram retiradas do ensaio CAMPOS, Augusto de. O Flaubert que faz falta. In: A mar-
gem da margem. São Paulo: Companhia das Letras, 1978, p. 17 e 18.
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A partir dessas vertentes de questionamentos da posição e da importâcia real 
do autor para obra, Roland Barthes formula a tese  ‘A morte do Autor’.  Partindo 
desses conceitos mencionados, a obra não se limita ao autor, e sim, a linguagem; 
é como foi composta e feita, segundo Barthes. Como formar um estilo através do 
trabalho árduo de compor uma linguagem artesanal, podendo assim  esse autor 
ver em sua obra o além de si mesmo? Vale ressaltar, que essa “morte” do autor, é 
uma morte simbólica ; o autor tem sua importância, porém ele não é a mais a figura 
central e o foco de todas as respostas do texto. Assim, não faria sentido mencionar 
a fortuna crítica e o trabalho intelectual de Gustave Flaubert. O que se pretende 
abordar é o esvaziamento do espaço desse autor, valorizando o processo de escrita 
e sua recepção. Sendo assim, “A problemática da autoria surge e ressurge a todo 
instante na obra, tanto no que concerne aos personagens, quanto ao próprio Flau-
bert ”(SANTOS, 2013:137).

Para Barthes, a escritura é esse neutro, esse composto, pelo qual o sujeito 
consegue obter sua fuga e perder sua identidade; seria esse “grau zero da escrita”. 
Logo, começa o corpo que escreve, não mais o indivíduo propriamente em si. Mi-
chel Foucault (2006:295) também teceu pontos de vista (embora sejam por outros 
vieses), sobre a representatividade do autor em uma obra, dizendo que o autor se 
apaga para favorecer seu discurso. Logo, esse desaparecimento de quem compõe a 
escrita, nada mais é que um jogo da função do autor dentro da obra.

Antoine Compagnon menciona Roland Barthes em sua obra O Demônio da teo-
ria dizendo que o escritor:

É aquele para quem a linguagem é problema, que experimenta sua pro-
fundidade, não a instrumentalidade ou a beleza”. A literatura é a partir 
daí plural, irredutível a uma intenção, donde a exclusão do autor. (COM-
PAGNON, 2006:67)

Bouvard e Pécuchet  pretendia mostrar esse jogo; seria a “vingança moral” aos 
seus contemporâneos.  Esses personagens seriam a representação dos burguêses. 
Enquanto Emma Bovary representava uma figura feminina vazia, envolvida com as 
leituras românticas e submersa numa atmosfera burguesa falida como o casamen-
to, os dois copistas representam o individuo burguês do século XIX aspirando co-
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nhecimento e progresso, em busca do desenvolvimento da civilização. “Este homem 
civilizado, por sua vez, deveria não somente usufruir da tecnologia, mas também 
buscar acumular o máximo de conhecimento” (SANTOS, 2013:20).

Para compor a obra, Flaubert leu mais de 1.500 livros com temáticas variadas 
(como agronomia, jardinagem, fabricação de conservas, anatomia, etc.), como prova 
que a humanidade tem a necessidade de compreender e dominar o mundo através 
do saber. Além de autor, Gustave Flaubert era antes de tudo, um leitor. O autor é 
fundido aos personagens da história e a “colagem” e conceitos alheios recorridos às 
leituras feitas. Como prova disso, Julia Kristeva diz que “todo texto se constrói como 
um mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de outro texto 
(apud SAMOYAULT, 2008:16). Dessa forma, existe uma criação? Tudo se resume a 
colagens de ideias? Qual é a função do autor que é também um leitor?

Atentemo-nos ao enredo: Bouvard e Pécuchet são dois copistas, que se conhe-
cem por acaso e tornam-se amigos. Certa vez, em conversa informal, ambos confes-
sam que são insatisfeitos com seus ofícios e se pudessem, se dedicariam à pesqui-
sa, à leitura e fariam grandes coisas em diversas aréas do saber. Em determinado 
momento, Bouvard recebe a herança de um tio e faz a seguinte proposta ao amigo 
Pécuchet : comprar uma chacará e dedicar todo o tempo aos estudos de diversas 
áreas, a pesquisa e a prática. Depois de tanto tentarem e e praticarem, fracassam 
em todos intentos e desistem do sonho. É como se todo conhecimento adquirido 
fosse posto a prova e descobrisse que tudo não passa de uma farsa e grande estu-
pidez.

Vejamos um exemplo a partir de um trecho do romance, que mostra as con-
tradições que o conhecimento pode acarretar, que no caso, é na área da química 
especificamente:

Para estudar química, providenciaram o Curso de Regnault, e aprende-
ram antes de tudo que “os corpos simples talvez sejam compostos”. Divi-
dem-se em metalóides e metais, diferença que “nada tem de absoluto”, 
diz o autor. O mesmo acontece aos ácidos e às bases, “um corpo pode 
comporta-se à maneira dos ácidos ou das bases, dependendo das cir-
cunstâncias.”
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A notação lhe pareceu estapafúrdia. As proporções múltiplas confundi-
ram Pécuchet (FLAUBERT, 2007:93).

Ao final, cansados de fracassarem em seus experimentos e depararem com 
tantas contradições, os dois homens voltam à posição inicial: de copistas que co-
piam tudo que leem! Segundo Guy de Maupassant, Bouvard e Pécuchet

É a história da fraqueza da inteligência humana, um passeio pelo labi-
rinto infinito da erudição com um fio na mão; este fio é a grande ironia 
de um pensador que constata sem cessar em tudo, a estupidez eterna e 
universal (MAUPASSANT,1990:38). 

Para comprovar essa imbecilidade inerente humana e esse estado de frus-
tração intelectual (e de gasto total da tão estimada herança), cria-se um “Tolici-
tário”, um Dicionário de Ideias Prontas que surgiu depois de tanto os personagens 
tentarem e experimentarem as teorias dos livros. Eles apropriam-se de vocabulá-
rios existentes e dão-se novas definições a elas, subvertendo-as. Vejamos alguns 
exemplos dos verbetes do “Tolicitário”: BUDISMO- “Falsa religião da Índia”. ALCOO-
LISMO – “Causa de todos os males modernos”. BANQUEIROS – “Todos ricos, árabes 
e agiotas”. CALOR – “Sempre insuportável! Não beber quando faz calor.” CORTESÃ 
– “Mal necessário. Salvaguarda de nossas filhas e nossas irmãs. São sempre moças 
do povo, levadas à devassidão por burgueses ricos”. DOMINÓ – “Joga-se dominó 
melhor quando se está embriagado”. HOMERO – “Jamais existiu.” No mínimo, tais 
definições provocam certo estranhamento e riso.

Augusto de Campos diz em A margem da margem que:  

Se Bouvard e Pécuchet já desconcerta pela neutralidade da linguagem, 
sem qualquer brilho aparente, pelo anti-heroísmo dos personagens, 
e pela reiteração dos movimentos, sucessos e fracassos, o Dicionário 
atenta definitivamente a ação e os personagens e nos põe em contan-
to direto com o tema da imbecilidade (que ambiguamente confunde 
o leitor, autor e personagens, fictícios colecionadores de verbetes).[...] 
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Nessa obra, “personagens se convertem em despersonagens, heróis 
em anti-heróis, ao passo que o estilo se desistila e se neutraliza, no 
segundo tomo o autor se retira de vez. O escritor desescreve (CAMPOS, 
1978:18-20).

Com essa visão de desconstrução da escrita, Flaubert parece não acreditar 
mais no romance em si, na literatura como algo detentor de todo sentido e comple-
to, considerando o processo de escrita e artificialidade desse gênero, que não pode-
ria representar a vida em sua verossimilhança e totalidade. Oram segundo Barthes 
(1974), em O grau zero da escrita, a escrita pode se reduzir a um tipo de modo nega-
tivo em que dados sociais ou míticas de uma linguagem comprometida em favor de 
um estado neutro e inerte da forma.

A questão de autoria/leitor também entra em discussão. Em Bouvard e Pécuchet, 
quando a cópia se torna o impulso da produção, é possível perceber uma descarac-
terização da ideia dessa autoria, pois o discurso do texto só é construído a partir de 
outros discursos e referências, dando fim ao que seja propriedade tanto no “roubo” 
do que é do outro quanto na construção daquilo que seja próprio. A obra confunde 
a posição autor/leitor, se retroalimenta, tornando-se fragmentada.

Segundo Barthes (2004:62), ao citar a composição de Bouvard e Pécuchet, diz 
que o escritor imitará sempre um gesto já existente, já dito, como se a criação fosse 
algo ilusório, ou seja, jamais original; o poder dessa “entidade” (que é o escritor) é 
de dar novos sentidos ao “já-dito”, mesclar informações, criar contradições. Ou seja, 
um livro nada mais é que um retalho de citações anteriormente feitas. Philippe Sol-
lers reforça essa idéia dizendo que “Todo texto situa-se na junção de vários textos 
dos quais ele é ao mesmo tempo a releitura, a acentuação, a condensação, o deslo-
camento e a profundidade (apud SAMOYAULT, 2008:17).

Antoine Compangnon, em La second main,citado por Tiphaine Samoyault (2008), 
comenta sobre essa escrita que agrega outros discursos e lhe dá continuidade, ou 
um novo conceito e entendimento:
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O trabalho da escritura é uma reescritura, visto que se trata de conver-
ter elementos separados e descontínuos num todo contínuo e coerente 
[...] Reescrever, realizar um texto a partir de seus fragmentos, é arran-
já-los ou associá-los, fazer as ligações ou as transições que se impõem 
entre os elementos presentes. Toda escritura é colagem e glosa, citação 
e comentário (apud SAMOYAULT, 2008:35).

A autoria aqui parece confundir-se com a leitura, pois, para Flaubert, utilizar 
aquilo que é de outro, deve-se colocar no lugar de leitor, e, retomando a noção de 
scriptor, o autor leva este lugar de ação ao extremo ao concretizar este novo texto 
a partir de outros. Para Barthes, “a linguagem conhece um “sujeito”, não uma “pes-
soa”, e esse sujeito, vazio fora da enunciação que o define, basta para “sustentar” a 
linguagem, isto é, para exauri-la” (BARTHES, 2004:60).

A seguir, analisaremos outro trecho da obra Bouvard e Pécuchet, que mostra 
claramente a colagem de idéias de outros autores, sendo confrontadas e ridicu-
larizadas pelas contradições de argumentos, que coloca em questão a seriedade 
científica:

[...] O ideal de ambos era Cornaro, o fidalgo veneziano que, graças a um 
regime rígido, foi muito longevo. Sem chegar a imitá-lo totalmente, po-
deriam tomar as mesmas precauções, e Pécuchet retirou, da sua biblio-
teca, o Manual de higiene do doutor Morin.
Como haviam conseguido viver até então? Os pratos que gostavam eram 
proibidos. Germaine, confusa, não sabia mais o que lhes servir.
Todas as carnes têm inconvenientes. Os chouriços, as salsicharias, o 
arenque defumado, os crustáceos e a caça são “refratários”. Quanto 
maior o peixe, mais contém gelatina e, consequentemente, é mais pesa-
do. Os legumes causam acidez, o macarrão produz pesadelos, os quei-
jos “de um modo geral são difíceis de digerir”, um copo de água pela 
manhã é “perigoso”. Toda bebida ou todo comestível vem acompanhado 
de um aviso dessa espécie, ou então destas palavras: “Nocivo! – Cuidado 
com o abuso! – Não convém a todos!”
Faz mal por quê? Em que consiste o abuso? Como saber se determinada 
coisa nos convém?
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Que problema o almoço! Abandonaram o café com leite devido à sua 
reputação detestável e, em seguida, o chocolate, por ser “um amontoa-
do de substâncias indigestas”. Restava o chá. Mas “as pessoas nervosas 
não devem bebê-lo de forma alguma. No entanto, no século XVII, Decker 
prescrevia vinte decalitros por dia, para limpar as estagnações do pân-
creas. 
Aquela informação abalou a estima deles por Morin. Além do mais, con-
denava todas as coisas que cobriam a cabeça – chapéus, bonés e bar-
retes -, exigência que revoltou Pécuchet. Então compraram o Tratado de 
Becquerel, onde viram que o porco é em si “um bom alimento”, o tabaco, 
perfeitamente inocente e o café, “ indispensável aos militares”. 
Até então tinham acreditado na insalubridade dos lugares úmidos. Nada 
disso! Casper declara que são menos mortíferos que os outros. Não se 
toma banho de mar sem antes refrescar a pele. No entanto, Bégin reco-
menda que se entre nele ainda transpirando. O vinho puro após a sopa 
é considerado excelente para o estômago. Lévy acusa-o de prejudicar 
os dentes. Finalmente, o colete de flanela, esta salvaguarda, este prote-
tor de saúde, este paládio, tão caro a Bouvard e inerente a Pécuchet, é 
desaconselhável pelos autores, sem rodeios, nem medo da opinião, aos 
homens pletóricos e sanguíneos. 
Afinal, o que é a higiene? “Verdade aquém dos Pirineus, erro além”, afir-
ma o senhor Lévy, e Becquerel acrescenta que não é uma ciência (FLAU-
BERT, 2007:108- 109).

Os personagens ao se depararem com tais absurdos, questionam cada concei-
to lido: não entendem, tentam por em prática e fracassam. Mesmo assim, resta-lhe 
esperança, pois eles insistem em outras áreas e leituras, até que concluem que tudo 
não passa de uma ilusão e de uma soma de equívocos intelectuais e científicos que 
se afirmam hoje e se negam amanhã.

Flaubert compôs essa narrativa, através da colagem de idéias, questionando 
cada conceito lido, mostrando que a “forma literária pode doravante provocar os 
sentimentos existenciais que estão atados ao interior vazio de todo objeto, senti-
do de insólito, familiaridade, repugnância, complacência, uso, homicídio” (BARTHES, 
1974:05). Flaubert ao fazer isso, desconstrói a escrita e logo, o papel de escritor no 
romance, tendo que assumir o caráter dessacralizador da linguagem e de autoria, 
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dando essa liberdade de interpretação e leitura da obra.
Contudo, “Dar ao texto um Autor é impor-lhe um travão (...) é fechar a escri-

tura” (BARTHES, 2004:63). Independente dessa fala feita posteriormente, Flaubert 
justificou o pensamento barthesiano anteriormente. Guy de Maupassant disse que 
Flaubert era um “apóstolo da impessoalidade na arte” e que ele não admitia que o 
autor fosse, em momento algum, um ser vislumbrado, iluminado; que por descuido 
deixasse transparecer em uma página ou frase, uma articulação de sua opinião ínti-
ma como forma de intenção (cf. MAUPASSANT, 1990:72).

Para Fernanda Ferreira Santos, Flaubert tinha essa consciência mencionada 
por Maupassant:

Toda a folia enciclopédica de Flaubert, todos os discursos que ele apre-
senta no texto servem pura e simplesmente, segundo Contador Bor-
ges, para denunciar o próprio momento de escrever. Isso nos faz pensar 
acerca da teoria de que o escritor já se preocuparia com a linguagem, 
de que ela, em seu texto, já aparece como um retorno a si (SANTOS, 
2013:32). 

Consciente de seu ofício, Flaubert era altamente disciplinado e comprometido; 
jamais descuidaria em parecer um autor dono de sua obra e de suas verdades. 

Gustave Flaubert, ao contrário, procedendo com inteligência e compre-
ensão profundas, muito mais que por intuição, trazia em uma linguagem 
admirável e nova, precisa, sóbria e sonora, um estudo de vida humana 
profundo, surpreendente, completo (MAUPASSANT, 1990:29).

Julgava que a personalidade do autor deve evaporar na originalidade da cria-
ção de um livro. Esse autor não se “apaga”, mas a escrita “nasce” e é algo aberto, 
inacabado; essa escrita torna-se atração principal onde o leitor se deleita e interage 
com o que lê.
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O leitor/autor

Esse Leitor (já disse uma vez Calvino) é aquele que agrega o “não-dito” dentro 
da obra; que preenche as lacunas, que traz novos entendimentos (cf. CALVINO, 
2003:243). Logo, o Leitor torna-se figura essencial para completude de uma obra.

Poderemos citar Umberto Eco (1994) e seu “bosque narrativo”, onde o lei-
tor é convidado adentrar e explorar cada espaço desse lugar. Usando as palavras 
desse autor, o texto seria uma máquina “preguiçosa”; que não responde a todas 
as perguntas; essa máquina pede ao leitor que faça o seu trabalho na obra, e por 
isso, o “passeio no bosque” torna-se mais interessante. Esse tipo de leitor-modelo, 
definido por Eco, é criado pelo texto em si e dele se torna refém, ou seja, esse lei-
tor-modelo desfruta apenas a liberdade que o texto lhe oferece. Logo, Eco formula 
o entendimento que o autor/leitor-modelo devem andar juntos, pois

Precisam aparecer juntos porque o autor-modelo e leitor-modelo são 
entidades que se tornam claras uma para outra somente no processo 
de leitura, de modo que uma cria a outra. Acho que isso é verdadeiro 
não apenas em relação aos textos narrativos como em relação a qual-
quer tipo de texto (ECO, 1994:30).

Se a obra Bouvard e Pécuchet é múltipla diante de quem escreve, ela triplica na 
mão de quem a lê. Fazer nascer esse leitor é ofuscar o autor (esse “ofuscar” seria 
valorizar o papel do leitor, não excluir completamente o autor); a voz desse leitor 
se torna imperceptível enquanto o império de autor prevalece intacto, segundo 
Barthes. Flaubert era um autor/leitor.

Logo, tanto Flaubert como seus personagens Bouvard e Pécuchet não passam 
de leitores que tentam reproduzir o que leram, o que torna a obra interminável. 
“De todos os seus textos é o que mais aponta para o futuro e para o nosso tempo” 
(CAMPOS, 1978:14). O autor, em carta a Louise Colet, em dezembro de 1852 diz: 
“Seria necessário que, em todo o livro, não houvesse uma só palavra de minha 
autoria e que depois de tê-lo as pessoas não ousassem mais falar com medo de 
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dizer instintivamente uma das frases que lá se encontram”.2 Diante disso, cria-se 
uma liberdade da recepção, nasce uma obra sem procedentes, provocadora e um 
autor disposto a “morrer” para sua criação, ou seja, se tornar um ponto neutro; 
deixa sua obra dizer por si mesma.

Podemos aqui decretar outra “morte” simbólica: a morte do livro. Seria o fim 
da concepção do livro como algo encerrado, dotado de toda significação, sendo 
assim na escritura passível de encontrar a inserção do sujeito na internalidade da 
escrita. Os livros citados e usados em Bouvard e Pécuchet passam por essa morte, 
pois não carregam plena significação, o que é percebido na leitura que não se con-
cretiza dos personagens. Para justificar tal argumento, Derridá diz que “(...) o fim 
da escritura linear é definitivamente o fim do livro (...)” (DERRIDA, 2011:108).

Obra pela obra, autor desconstruído, prosa aberta, fragmentada e inclassifi-
cável, Flaubert desafiou e provocou quem pudesse presenciar seus dois copistas 
em suas labutas e desventuras. A obra não se encaixa em nenhum tempo, mas 
sim, na eternidade. Se as figuras do autor/leitor eram bem demarcadas no ro-
mance tradicional, Flaubert fez questão de desconstruí-las, como Barthes já disse 
posteriormente. Além disso, ele ousou profetizar caso “concluísse” a obra: “Se eu 
conseguir, será falando seriamente, o ápice da Arte”. Pelo visto, ele conseguiu...
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ComuniCação individual

A MULTIMODALIDADE NA CONSTRUÇÃO DO DISCURSO 
DO GÊNERO CHARGE

EDIVâNIA HELENA NUNES (UPE)

O gênero charge

A charge é um gênero textual que tem, cada vez mais, ganhado espaço nos 
meios de comunicação e conquistado leitores. A charge é  predominantemente um 
texto visual e humorístico, geralmente faz crítica a personagens, fatos ou aconte-
cimento político, social. Na maioria das charges são usadas caricaturas de figuras 
existentes no mundo real e figuras conhecidas. Os gêneros textuais apresentam vá-
rias linguagens em sua composição. A charge, quando apresenta linguagem verbal, 
aparece solta ou em balões. As caraterísticas multimodais têm  nesta composição 
papel importante  e exige um novo olhar para todos os elementos que a compõem. 
A charge tem se utilizado  desses recursos semióticos para expor ideias a cerca 
dos mais variados temas. As charges virtuais, divulgadas nos meios eletrônicos, têm 
uma composição multimodal que traz som, cores, imagens, falas e têm conseguido 
alcançar vários interlocutores. O humor crítico também proporciona leveza quando 
o gênero é trabalhado na sala de aula, ainda que, aborde temas polêmicos. Esse gê-
nero textual traz em sua feitura linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal 
está presente no título, legenda e, às vezes, fala dos personagens. A linguagem não-
verbal apresenta a caricatura, quando há fala dos personagens, aparece em balões 
que representam a fala ou pensamento de personagens, cenários e cores. De acor-
do com Dionísio (2013), trazer para o espaço escolar uma diversidade de gêneros 
textuais em que ocorra uma combinação de recursos semióticos significa, portanto, 
promover o desenvolvimento neuropsicológico de nossos aprendizes. Para Barton 
(2015), os textos multimodais são onipresentes em nossa vida cotidiana, especial-
mente aqueles que combinam o verbal e o visual.
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A maneira como o verbal e o não-verbal se complementam, numa semiose, 
criando discurso, sentidos e tornando a charge um texto multimodal repleto de sig-
nificado, favorece a aprendizagem, desenvolve o senso crítico, aprimora o conheci-
mento de mundo e propicia a formação de um leitor criativo, eficiente e, segundo 
Kress (2005), potencializa em nossos estudantes o “poder semiótico”.

Em consonância com essa ideia, Mayer (2009:2003) diz que “estudantes apren-
dem melhor a partir de palavras e imagens que apenas palavras”. Partindo desse 
princípio, temos a necessidade de trabalhar com os nossos estudantes, textos que 
tragam em sua composição as mais diferentes linguagens para que sejam contem-
pladas as várias maneiras de aprender e que, dessa forma, estimule seu desenvol-
vimento cognitivo.

A  charge e a intertextualidade

A palavra “intertextualidade” foi usada pela primeira vez por Júlia Kristeva (1974). 
Intertextualidade, para Kristeva, é um mecanismo segundo o qual o texto social se 
insere em nós. De acordo com Bakthin, o discurso construído na história da língua é 
resultado os discursos anteriores e esse conjunto de discursos constrói a história. A 
partir dessas reflexões percebemos as relações de textos na criação de um novo e, 
consequentemente, a criação de novos sentidos a partir de discursos já existentes.

Charge I

Samuca, Diário de Pernambuco, 22/08/2016.
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A charge de Samuca, publicada no Diário de Pernambuco um dia após o encer-
ramento das Olimpíadas realizadas do Brasil, Rio de Janeiro,  traz um esportista do 
remo,  rumo a Tóquio, cidade que sediará os Jogos Olímpicos em 2020. Fica evidente 
nesse a largada para a cidade cede, pela presença do círculo  vermelho, símbolo da 
bandeira do Japão. Observa-se também, na canoa, a bandeira brasileira, fazendo 
menção ao país que foi a última sede olímpica. Na camisa o atleta da canoagem, 
o nome Brasil, representando nosso atleta olímpico nesta modalidade esportiva.  
Estão presentes elementos verbais e não-verbais na composição  da charge, am-
pliando o sentido da mesma e reforçando os elementos semióticos no seu caráter 
multimodal. No canto superior esquerdo, observa-se escrito “rumo a Tóquio”, re-
forçando o elemento não verbal, circulo vermelho, que faz menção ao símbolo  da 
bandeira do Japão, ao mesmo tempo ao sol, pois o Japão também é conhecido como 
a Terra do Sol Nascente.

Segundo Koch (2004), existem dois tipos de intertextualidade, uma intertextuali-
dade ampla, ao que também chama de polifonia, e uma no sentido estrito. A intertex-
tualidade é explícita, quando, no texto, informa-se a fonte do intertexto e é implícita 
quando o intertexto é exposto sem nenhuma menção à fonte. A charge apresenta, 
pois,  explicitamente  a fonte, sendo, portanto, uma intertextualidade explícita.

Charge II

Samuca, Diário de Pernambuco, 20/08/2016.
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Na charge II, temos um exemplo de intertextualidade explícita, fazendo-se 
menção direta ao conto de Pinóquio, do italiano Carlo Collodi, que conta a histó-
ria de um boneco de madeira que sonhava em se tornar um menino de verdade. 
Pinóquio mentia muito e toda vez que faltava com a verdade seu nariz crescia. Na 
charge o nadador americano Ryan Lochte aparece com o nariz crescido fazendo 
alusão às mentiras contadas por Pinóquio e que, em consequências das mentiras, 
tinha o nariz crescido. O nadador mentiu ao dizer que sofreu assalto durante sua 
estadia no Rio quando estava participando do evento olímpico. Para justificar sua 
saída da Vila Olímpica para participar de uma festa com amigos, o atleta foi até uma 
delegacia e registrou um boletim de ocorrência no qual afirmou ter sido abordado 
por pessoas armadas e que tinha tido seus pertences furtados, no entanto a farsa 
foi descoberta pela polícia, o nadador teve que pedir desculpas e está sendo proces-
sado. Para reconhecer a intertextualidade é necessário que o interlocutor conheça 
o conto ao qual é feita referência na charge, texto este que o autor pressupõe ser 
muito conhecido e que depende do conhecimento de mundo do leitor, como do seu 
repertório de leitura para compreender a relação estabelecida. Esse conhecimento 
é de fundamental importância para a compreensão e produção de sentido. Quando 
apresentamos velhos enunciados em uma nova composição textual, esses enuncia-
dos ganham um novo sentido provocado pelo contexto. Para Koch (2012):

Para o processo de compreensão, além do conhecimento do texto-fon-
te, necessário se faz também considerar que a retomada de texto(s) em 
outro(s) texto(s) propicia a construção de novos sentidos, uma vez que 
são inseridos em uma outra situação de comunicação, com outras con-
figurações e objetivos.

Nesse sentido, a experiência leitora traz possibilidades de reconhecer antigos 
enunciados em uma nova composição textual, compreender seu contexto e as rela-
ções estabelecidas entre ambos.
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Ainda em relação a charge, ela também apresenta a linguagem verbal, em um 
balão escrito “ouro”, referindo-se a conquista olímpica do atleta e, neste contexto, 
“mentira de ouro” por se tratar de uma mentira de um atleta medalhista de ouro 
nas Olimpíadas. Neste aspecto, o sentido discursivo do texto é complementado pe-
los elementos semióticos, pelo contexto, os elementos de intertextualidade e pela 
linguagem verbal e não-verbal.

A multimodalidade

A sociedade está cada vez mais inserida em um ambiente semiótico, onde co-
res, formas, sons, músicas, aromas, imagens, texturas, combinação de variadas lin-
guagens cria a multimodalidade e vem exigindo cada vez mais capacidade de com-
preensão desse universo sistêmico.

De acordo com Dionísio (2013), recursos semióticos é o termo  que tem sido 
utilizado para descrever esses modos e como eles se integram através das moda-
lidades sensoriais (visual, auditiva, olfativa, etc.) na construção de eventos e textos 
multimodais.

Trazer para o espaço escolar gêneros que sejam compostos de aspectos semi-
óticos favorece ao educando o “desenvolvimento neuropsicológico”, como afirma 
Dionísio (2013).

Com o avanço tecnológico os textos tornam-se cada vez mais dinâmicos e mul-
timodais. Em um mesmo texto podemos inserir vídeo, música, animação imagéti-
ca, cores, formatos variados de letras, bem como tamanho da fonte, etc. A essas 
combinações de recursos tem sido empregado o termo “texto multimodal”, Dionísio 
(2013). Vale salientar que  os textos multimodais vão além da apresentação de ima-
gens e textos escritos. Para Barton (2015), as práticas multimodais não são novas e 
têm sido uma estratégia essencial de construção de sentido ao longo da história da 
linguagem escrita. Há muitas charges que não apresentam linguagem verbal e, no 
entanto, não deixam de ser multimodais, pois a imagem, assim como a linguagem 
verbal, é constituída de vários signos.

As múltiplas linguagens articuladas reforçam os argumentos e apresentam 
uma opinião, despertando e chamando a atenção do leitor. 
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Charge III

Miguel, JC, 09/06/2016.

A charge III não apresenta a linguagem verbal, sendo um texto não-verbal, ou 
seja, um texto que se apresenta composto por imagens e cores, não trazendo escri-
ta em sua composição. No entanto, segundo Leeuwen (2004),

multimodalidade se refere a artefatos comunicativos que combinam vá-
rios sistemas de signos (modos) e cuja produção e recepção convocam 
os comunicadores a inter-relacionar semanticamente e formalmente 
todo o repertório de signos presentes.

Sendo constituintes da multimodalidade tais representações e artefatos que 
chamam a atenção do interlocutor e exige que seja lançado mão da memória e  de 
seu repertório de  experiências de mundo para que o texto seja compreendido. A 
figura do rato na imagem requer a relação do roedor com o ato de praticar furtos, 
neste caso a figura do Eduardo  Cunha associada ao roedor. O uso da gravata e ao 
fundo a imagem do Congresso Nacional, reforçando  se tratar de um político. Ainda 
ao fundo, urubus sobrevoando e outros pousados no Congresso. Os urubus são 
aves que se alimentam de carniça e as pessoas acreditam que são aves nojentas, 
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sujas e feias. Porém, na natureza, essas aves são responsáveis por darem destino a 
95% da carniça, mantém seu ambiente limpo e ajudam a prevenir a propagação de 
doenças. Na charge, o autor tanto pode está se referindo ao momento político atu-
almente vivido no país, fazendo uma relação com verdadeiras podridões praticadas 
pelos nossos representantes, como também convidando a fazer uma “limpeza” na 
política, já que, também, vivemos um momento de eleições.

A multimodalidade na composição argumentativa da charge

A argumentação é inerente a linguagem, a capacidade de argumentar se cons-
trói a partir da maneira como as linguagens se combinam, das intenções  e do poder 
de  convencimento a respeito de um determinado modo de pensar e uma tese de-
fendida. Para Koch (2006:29)

Se pode afirmar que o uso da linguagem é essencialmente argumentati-
vo: pretendemos orientar os enunciados que produzimos no sentido de 
determinadas conclusões (com exclusão de outras). Em outras palavras, 
procuram dotar nossos enunciados de determinada força argumenta-
tiva.

De acordo com Koch, os enunciados são carregados de poder argumentativo. 
No gênero charge, é necessário analisar a composição da mesma, pois com o sur-
gimento da tecnologia, mídia imprensa e televisiva é importante  levar em conside-
ração os aspectos não-verbais, pois é parte fundamental para uma compreensão 
do argumento apresentado no texto. Vale salientar que a charge não é apenas um 
texto ingênuo, engraçado, mas carregado de poder argumentativo, que faz críticas 
severas a temas de destaque, em especial, os de grande repercussão. Sua constru-
ção depende da criatividade do chargista e tem o objetivo de persuadir, influenciar 
ideologicamente o seus interlocutores.
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Charge IV

Samuca, Diário de Pernambuco, 02/08/2016.

Na charge IV, há  o uso da linguagem verbal e não-verbal. Na parte não verbal,  
a caricatura se refere a Michel Temer, o, até então, presidente interino do Brasil, fi-
gurado de bruxa, mexendo um caldeirão, tendo como ingrediente principal, dinhei-
ro e ao lado dele, um gato preto, que na superstição popular é a única companhia 
das bruxas. No canto superior esquerdo está escrito “mês de agosto” e no meio do 
caldeirão, “impeachment”. A relação entre o mês de agosto e o impeachment, repre-
sentado na cena por Temer mexendo o caldeirão, expõe o momento político que o 
país vive, tendo um presidente interino acusado de golpista pela presidenta, que en-
frenta um julgamento e que agosto será decisivo para o impasse. A linguagem ver-
bal associa a relação do processo de impeachment a algo tão terrível  quanto a bru-
xaria, neste caso, reforçada pela imagem do interino vestido de bruxa e mexendo 
o caldeirão. A imagem do gato preto também reforça a ideia  de superstição. Essas 
linguagens se complementam, criando sentido e reforçando as ideias ideológicas, 
discursivas presentes no texto. No entanto, para que  faça sentido e o autor consiga 
estabelecer comunicação, é preciso que o interlocutor reconheça os símbolos, que 
esteja acompanhando as notícias referentes à política e ao momento que vivemos. 
Compreender que o presidente em exercício almeja o cargo e quer se efetivar pre-
sidente e, para isso, faz qualquer coisa. A presença  de dinheiro como ingrediente 
principal dá a entender que,  necessariamente, para atingir o que almeja, muito di-
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nheiro entra em jogo, pois, muitos acreditam que, acordos têm sido feitos para que 
o impeachment ocorra e, assim, atinja seus objetivos e favoreça muita gente.

Geralmente, a charge é composta de um único quadro e quando composta 
por mais de um, são expostos graficamente, verticalmente de cima para baixo, ho-
rizontalmente  da esquerda para direita e verticalmente com tiras superiores, vindo 
antes das inferiores. De acordo com Blair (2004:349):

         
Argumentos visuais são entendidos com os argumentos proposicionais 
nos quais  as proposições e sua funções e papéis argumentativos são 
expressos visualmente, por exemplo, por pinturas ou desenhos fotográ-
ficos, esculturas, filmes ou imagens de vídeo, cartuns, animação ou de-
senhos computadorizados.

Sendo assim, os argumentos visuais, são alegações e razões proporcionais, ten-
do como diferencial entre o argumento visual e o verbal, a forma de apresentação e 
compreensão. A charge é, predominantemente, um texto visual. A força argumenta-
tiva da charge emerge da multiplicidade de linguagens que esse gênero utiliza e da 
quantidade de informações que condensa em sua crítica bem-humorada.

A partir da Nova Retórica, obra consagrada à argumentação, vinculada à retó-
rica e à dialética grega, que utiliza a linguagem  para persuadir e convencer, como 
postula  Cavalcanti (2008),

A  nova retórica é uma teoria de enorme importância, pois revisa a no-
ção de retórica com a arte do bem falar e formulou um estudo que privi-
legia os interlocutores dos textos, além de ressaltar a importância da lin-
guagem entre os interlocutores. O Tratado da Argumentação  reavivou 
os estudos da retórica, abrindo o caminho para que diversas tendências 
linguísticas como a Análise do Discurso, a Linguística de Texto e  Semân-
tica Argumentativa utilizassem a argumentação como objeto de estudo.

O texto chárgico apresenta uma linguagem carregada de sentidos e busca, atra-
vés desses sentidos e do uso da multimodalidade, uma aproximação atual com seus 
interlocutores, pois estamos imersos em uma sociedade dominada por imagens 
que assumiram uma importância sem precedentes na vida cotidiana. Vale salien-
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tar que a sociedade sempre valorizou muito mais o escrito, ficando a imagem em 
segundo plano.   Porém, com o surgimento, a partir do século XIX, de uma cultura 
mais imagética, se tem a consciência de que a utilização das múltiplas linguagens 
como facilitadoras da aprendizagem, possibilita uma reflexão sobre a realidade e o 
aparecimento de uma cultura menos verbal capaz, também, de desenvolver o sen-
so crítico e a percepção de mundo. Para Dionísio (2013), há uma representação da 
realidade por uma estrutura construída visualmente (fotografia) e por uma estrutu-
ra construída linguisticamente (oração) e ambas materializam uma ação.

As reflexões aqui expostas, nos coloca diante das múltiplas faces da linguagem, 
em especial, as constitutivas do gênero charge, sua força argumentativa, elementos 
intertextuais e suas relações com os interlocutores. Também as relações verbais e 
não-verbais como diálogos possíveis, diálogos esses que adquirem sentidos a partir 
da leitura do interlocutor. Por essas razões, o gênero charge é relevante para ser 
trabalhado em sala de aula, tornando a atividade prazerosa e capaz de desenvolver 
o senso crítico. 
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A REPRESENTAÇÃO SOCIODISCURSIVA DA BABILôNIA

FELIPE AIALA DE MELLO (UFRN)
RENATO DE MELLO (UFMG)

Cabe informar já no início deste texto, que ele foi confeccionado a quatro mãos: 
duas delas de um analista do discurso e duas de um futuro historiador. Isso explica 
o caráter multidisciplinar presente na análise da representação sociodiscursiva da 
Babilônia.

Conhecer o significado de uma palavra, de um termo é essencial e até mesmo 
indispensável para que possamos compreender seu uso e seu poder na constru-
ção dos sentidos. Como veremos aqui, o termo Babilônia conta com grande riqueza 
polissêmica e tem sido utilizado ao longo de aproximadamente 40 últimos séculos 
pelas mais variadas sociedades e povos espalhados pelo mundo, na maioria das 
vezes, na condição de figura de retórica (ou figura de linguagem), com o propósito 
de criar efeitos emocionais. Ao procedermos à leitura e à interpretação de algumas 
metáforas referentes à Babilônia, acabamos por (re)construir sentidos para ela e, 
concomitantemente, para nós mesmos, em um processo de formação de identida-
des. Isso porque os sujeitos são afetados pelos sentidos sociais, políticos, históricos, 
geográficos, religiosos e psicológicos, que acabam por delinear a forma de ler, ver, 
sentir e explicar o mundo. Nosso objetivo é, desse modo, o de analisar discursi-
vamente as várias representações da Babilônia ao longo do tempo, em diferentes 
manifestações culturais e em textos diversos.

Começamos, não obstante, tratando da significação primeira, do sentido deno-
tativo do termo Babilônia. Isso nos leva, evidentemente, a uma pequena incursão na 
narrativa histórica a respeito dessa cidade e desse reino. Entretanto, por mais fácil 
que isso possa parecer, na verdade, não o é. Falar sobre a Babilônia sob o viés da His-
tória nos leva a esbarrar, por exemplo, em questões de fontes a serem utilizadas. E 
nem sempre os historiadores fazem leituras convergentes, equânimes dos fatos e dos 
dados. Aliás, a História tem muito em comum com a Análise do Discurso, visto que 
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ambas as áreas de conhecimento trabalham recorrentemente com narrativas, com 
discursivizações. E quando se trata de Babilônia, o olhar sobre o passado e a multipli-
cidade de interpretações do termo e das fontes tornam nossa abordagem ainda mais 
complexa. Isso porque cada um de nós, analistas do discurso e historiadores, ao tra-
tarmos da temática, o fazemos a partir de nosso contexto, de nossa situação de pro-
dução discursiva e, daí, corremos o risco de fazer leituras diferentes, leituras outras 
daquelas postas pelas fontes e valemo-nos, muitas vezes, de subjetividades, de ideias 
já pré-concebidas, ao tentarmos (re)construir aquilo que precisa fazer sentido para 
nós. E ao escolhermos certos sentidos para um termo, silenciamos outros tantos.

Apresentada, ainda que de maneira bem superficial e sucinta, visto que não é 
nossa prioridade tratar aqui do sentido denotativo de Babilônia, mas conscientes 
de que é a partir daí que surgem os sentidos conotativos do termo, temos que essa 
cidade foi a capital da Suméria e da Acádia, uma região que se encontra, nos dias 
atuais, no território do Iraque, a cerca de 80 km ao sul da atual capital Bagdá. Hoje 
reduzida a ruinas, ou melhor, a vestígios de ruinas, a Babilônia é tida por muitos historia-
dores como um dos berços de nossa civilização, por seus grandes avanços tecnológicos, sociais, 
econômicos, políticos e culturais. O historiador Jean Bottéro, em seu livro No começo 
eram os Deuses (2011), assevera que as culturas grega e judaica possuem uma forte 
influência dos povos mesopotâmios e que, por conseguinte, a nossa própria socie-
dade ocidental recebeu parte dessa herança. 

Dentre muitos fatores, a Babilônia entrou para a História por causa de algumas 
de suas características peculiares e também por causa de alguns feitos importan-
tes. Para ficarmos com somente alguns exemplos de prosperidade, de avanço e de 
que eles estiveram à frente de seu tempo, temos o zigurate de Babel1, mais conhe-
cida como a Torre de Babel, e os jardins suspensos da Babilônia, um grande feito 
arquitetônico, considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. A Babilônia 
também deixou grandes contribuições na Matemática, através de escritas chama-
das cuneiformes, ou seja, escritas gravadas em tábuas de barro cozido. Eles são os 

1. Zigurate é um monumento em forma de pirâmide, construído em patamares superpostos, caracte-
rístico da arquitetura religiosa mesopotâmica, com acesso por rampas e escadarias ao topo, onde se 
erigia um santuário, tb. us. para a salvaguarda das provisões de cereais e para observação dos astros. 
Cf. http://www.suapesquisa.com/mesopotamia/zigurate.htm. Acessado em 01 de setembro de 2016.

http://www.suapesquisa.com/mesopotamia/zigurate.htm
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responsáveis pelo emprego do ângulo de 360 graus e também pela divisão da hora 
em 60 minutos. A Astronomia deve seu surgimento e seus primeiros passos aos 
estudiosos da Babilônia. Por fim, como contribuição representativa do reino da Ba-
bilônia, temos o código de Hamurabi, implementado justamente pelo Rei Hamurabi 
(1792 a.C. – 1.750 a.C). Trata-se de uma espécie de sentenças-modelo que regiam 
as condutas sociais, o bom comportamento da coletividade. (BOTTÉRO, 2011). Esse 
código chegou aos nossos dias muito bem preservado graças à forma que fora re-
gistrado: em uma pedra chamada de “a pedra de Hamurabi”, uma rocha de diorito 
sobre a qual talhou-se 282 leis, em 3600 linhas, divididas em 46 colunas.

Muito provavelmente pelo progresso, pela riqueza e pelo poder que exercia 
na região, a Babilônia foi alvo de povos rivais e palco de várias invasões, de várias 
guerras. O reino da Babilônia viveu seu esplendor em vários momentos, dentre os 
quais citamos o de Hamurabi, que reinou por 58 anos, entre 1792 e 1750 a.C.; o de 
Nabucodonosor I, considerado o monarca mais proeminente de sua dinastia, que 
reinou por 23 anos, entre 1127 a 1105 a.C.; e Nabucodonosor II, considerado o rei 
mais poderoso que a Babilônia já teve, conhecido por ter conquistado o reino de 
Judah em 587 a.C. Ele reinou por 42 anos, entre 604 e 562 a.C.

O que nos interessa mais particularmente aqui sobre a história da Babilônia, 
devido aos objetivos que buscamos aqui alcançar, são, principalmente, os feitos do 
Rei Nabucodonosor II e suas consequências. Ele conquistou Jerusalém (reino vizinho e 
rival), destruiu o Templo de Salomão e deportou muitos hebreus para a Babilônia. Por 
essas e outras razões, a Babilônia foi tida por muitos como reino rival de Jerusalém, 
aquela que atacou e subjugou o povo judeu por aproximadamente 50 anos. Com do-
minação pelos babilônicos, parte da elite jovem de Jerusalém foi levada para o reino 
mesopotâmio como refém, como forma de impedir/inibir revoltas e conflitos. O fato 
de ser um povo que ameaçou a integridade, a identidade judaica levou esse povo à 
construção e à sustentação de um discurso duro acerca do reino rival, discurso este 
que atravessou os séculos e se perpetuou sobretudo através da Bíblia, mais especifi-
camente do Antigo Testamento, que conta a versão judaico-cristã dessa história.

A Babilônia é recorrentemente mencionada na Bíblia, seja no Antigo ou Novo 
Testamento, quase sempre com conotação negativa. “Babilônia, a grande” é uma 
expressão que aparece algumas vezes no Apocalipse e, de maneira alegórica, é des-
crita como uma prostituta, representada com uma figura feminina que controla os 



114

XXVI Jornada do Gelne

potentes da terra, cavalgando uma besta com sete cabeças. Ainda no Apocalipse, 
um anjo anuncia a queda da Babilônia: “Caiu! Caiu Babilônia, a Grande”.

Ao longo da história bíblica, a Babilônia  tem sido pintada como cidade oposta 
a Jerusalém, em diversos sentidos. Como estratégia doutrinária de ataque a tudo o 
que a Babilônia possa representar para os judeus, a Bíblia propõe uma espécie de 
“divisor de águas”, o mundo dividido em duas partes que se opõem radicalmente: 
de um lado tem-se a positividade e a sacralidade veiculada a Jerusalém, com sua 
fé judaico-cristã, a salvação, a moralidade e os servos de Deus; do outro, no lado 
negativo da história, tem-se a Babilônia, a grande, a prostituta, a mãe de todas as 
meretrizes e abominações da Terra, lugar sem fé, cheia de pecadores. A Babilônia, 
juntamente com Sodoma e Gomorra, se opõem a Jerusalém como símbolos dos 
inimigos de Deus e do seu povo, tornando-se, assim, uma metáfora para definir a 
realidade oposta àquela desejada pelo Deus dos judeus. Daí nasce a oposição, so-
bretudo na literatura apocalíptica, entre Babilônia, lugar do paganismo e dos vícios, 
e Jerusalém, celestial e libertária, morada dos justos e dos escolhidos por Deus.

Propomos aqui um parêntese para apresentar nosso entendimento a respeito 
da  metáfora, conceito caro neste nosso trabalho. Trata-se de uma figura retórica 
que, em linhas gerais, consiste na transferência de um termo para uma esfera de 
significação que não lhe é comum ou próprio, a partir de uma relação de semelhan-
ça (analogia) entre dois termos. Quando empregada em determinados atos de lin-
guagem, a metáfora proporciona à mensagem um poder de duplo sentido, poden-
do vir a influenciar o outro, aquele que será atraído por esse jogo entre o que é dito 
e o que é sugerido ou evocado. Segundo José Luiz Fiorin (2014), a figura da metáfora 
é uma concentração semântica, ou seja, ela leva em conta apenas alguns traços co-
muns a dois significados. Dito de outra maneira, o uso da metáfora dá concretude a 
uma ideia abstrata aumentando a intensidade do sentido.

Retomando nossa análise, temos que as referências a Babilônia podem ser en-
contradas diversas vezes na Bíblia, porém é mais encontrada no Antigo Testamento 
onde é utilizada aproximadamente 365 vezes. Profetas importantes do judaísmo 
como, por exemplo, Jeremias, Ezequiel e Daniel, citam diversas vezes a Babilônia. 
Um dos eventos mais importantes narrados na Bíblia e que está ligado a Babilônia 
é o chamado Cativeiro na Babilônia, momento em que o rei Nabucodonosor invade 
e conquista o reino de Judah. Para alguns, essa invasão é vista como punição divina 
ao povo de Israel, por desrespeitar as ordens de Deus.
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Ainda segundo a Bíblia, a Babilônia é símbolo de guerra, de corrupção, de de-
cadência e degradação moral, razões pelas quais foi destruída por Deus. O Apoca-
lipse faz da Babilônia uma cidade ao mesmo tempo mercantil e poderosa, morada 
de grandes reis, e a representação de um lugar decadente, desumanizado e perver-
tido. Cabe aqui uma curiosidade: dentre os vários significados imputados ao termo 
Babilônia, tem-se o de “porta dos deuses”. Os judeus contestam esse sentido dado 
ao termo e afirmam que Babilônia está mais para “porta do inferno”, visto que em 
hebraico significa “confusão”.

Pelas incursões que fizemos, nos parece que foi justamente todo esse conjunto 
de acontecimentos e quadros narrados pela Bíblia que fez com que a história da Ba-
bilônia e suas representações metafóricas se solidificassem, se perpetuassem e se 
disseminassem pelo mundo, e chegassem até os nossos dias. O que nos leva a crer 
que a negatividade relacionada à imagem estereotipada da Babilônia é uma heran-
ça maldita dessas desavenças com o povo judeu, que não perdoou e não perdoa as 
humilhações que sofreram.

Nesse contexto, a imagem da Babilônia atravessa os séculos e chega até a nós, 
sobretudo através do cristianismo e da consolidação da Bíblia como sua principal 
referência, o que impacta, ainda hoje, nas representações sociodiscursivas as mais 
variadas e ricas em sentidos. Nesse traslado temporal, a Babilônia perdida é recria-
da, presentificada em nossos imaginários, a partir de estereótipos, de clichês e de 
saberes de crença. Assim, a imagem da Babilônia conta, ou melhor, agrega fortes 
valores simbólicos ao longo do tempo, ao longo da história. 

Passemos, a partir de agora, aos usos mais contemporâneos da imagem es-
tereotipada da Babilônia. Antes, porém, cabe um pequeno esclarecimento do que 
estamos entendendo por estereótipos. Valemo-nos desse conceito por acreditarmos 
que ele aciona procedimentos particulares de construção das emoções em função 
de propósitos específicos. Procedimentos que são de responsabilidade dos sujeitos 
envolvidos na interação, que se ancoram nos universos sociais e contextuais, ou 
seja, que se adaptam às liberdades e também às restrições, às possibilidades im-
postas/oferecidas por aqueles textos e por aqueles discursos.

Ruth Amossy (2001) discute semelhanças e especificidades de alguns conceitos 
que se equivalem ou se referem a estereótipos: topos (e seu plural topoï), doxa, lugar-
comum, ideias preconcebidas (idées reçues) e clichês. Vemos que a autora se esforça 
para mostrar que as opiniões, as crenças e os valores socialmente partilhados são 
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fundamentais na linguagem, sobretudo no que diz respeito à influência, intencional 
ou não, sobre o outro, sobre o sujeito destinatário/receptor do discurso. Assim, a 
noção de estereótipo acaba por fundamentar, demarcar a linguagem, os modos de 
pensar e de ver das pessoas. Os estereótipos se articulam na língua, na linguagem 
e também nos modos comuns de agir e sentir das pessoas. Eles tocam os sujeitos, 
ao mesmo tempo, pela razão e pela emoção. (AMOSSY, 2011). A estudiosa recorre 
a Roland Barthes (1975, p. 36) para ajudá-la em seu raciocínio sobre a questão dos 
estereótipos, das ideias pré-concebidas e da doxa. Essas noções, segundo o autor, 
significam “Opinião pública, a Mente majoritária, o Consenso pequeno burguês, a 
Voz do Natural, a Violência do Preconceito.”

Retomando a apresentação e a análise de enunciados que contém o termo 
Babilônia, temos um grande leque de textos e situações atuais que se valem da ima-
gem estereotipada da Babilônia. Não é por acaso que uma favela no Rio de Janeiro 
recebe justamente o nome de Morro da Babilônia, que fica entre os bairros de Bo-
tafogo, Copacabana, Leme e Urca. Ele lembra, graças aos imaginários sociodiscur-
sivos, local desurbanizado, morada de pessoas abandonadas pelo poder público, 
jogadas à própria sorte, à mercê de violências as mais variadas. Essa favela é inclu-
sive tema de um poema da mundialmente reconhecida Elizabeth Bishop intitulado 
“Os bandidos da Babilônia” (1999) e de um livro infantil da mesma autora chamado 
“Balada dos bandidos da Babilônia” (1968).

Ainda no campo literário, temos o romance do moçambicano Adelino Timóteo 
chamado “Yara, a virgem da Babilônia” (2008). A própria sinopse da obra se encarrega 
de nos dar uma imagem da razão pela qual o título conta os termos virgem e Babilônia:

[...] conta-se a história de uma virgem chamada Yara, a qual procede de 
muito longe, da Babilônia, depois de longa peregrinação, a pé. Com 38 
anos ela espera encontrar o amor de sua vida, depois de ter passado por 
sete fortuitos casamentos, entre outros infortúnios, como o sujeitar-se 
a deixar o seu país a nado por causa de uma guerra. [...] O velho é um 
vagabundo, reformado, que em tempos exercera o jornalismo. Ele vive 
na Babilônia local, chamada Grande Hotel, entregue a indigência, num 
pequeno quarto, onde vai escrevendo livros, suas memórias, num am-
biente pútrido, com ratos, água suja e poluição sonora. Ele vai tomando 
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notas dos acontecimentos mais latentes: prostituição, donzelas negocia-
das a marinheiros que tudo dão para usufruir do prazer de desfrutar de 
uma virgem.2

O grupo voltado para a dramaturgia política chamado Folias d’Arte, de São Pau-
lo, encenou, em 2001, uma peça musical chamada “Babilônia”. A temática abordada 
não poderia ser outra senão a decadência e a degradação da sociedade contempo-
rânea. Segundo Kil Abreu, da Folha de São Paulo3, ao comentar a peça, assevera: 
“‘Babilônia’ é o lugar imaginado para onde uma trupe de andarilhos caminha e onde 
será escolhido o líder dos mendigos. Eles descobrem que o lugar é mais próximo 
do que imaginavam e que a utopia é, portanto, pouco ambiciosa, rala, mesquinha.”

Para os componentes da cultura rastafári, tidos como descendentes das “tri-
bos marginais e perdidas”, a Babilônia representa ao mesmo tempo o novo lugar 
construído pelo homem para se proteger da natureza hostil e lugar de poder que 
o homem exerce sobre seu semelhante sob a forma de opressão. Cabe ressaltar 
que o rastafarianismo é tido como uma religião/culto que, em seus primórdios, era 
composto por negros ex-escravos e pessoas de baixa renda que seguiam algumas 
crenças da Igreja Ortodoxa Etíope e do Judaísmo. O movimento de emancipação e 
libertação dos negros possui profundas ligações com essa religião/culto.

O discurso encontrado em diversas músicas ligadas ao movimento negro como 
o Reggae e o Rap se identifica rapidamente com a busca pela libertação que o povo 
judeu enfrentou durante o cativeiro. Para ficarmos somente com alguns exemplos, 
citamos os títulos de algumas dessa músicas e um pequeno trecho que exemplifica 
a temática ligada à imagem estereotipada da Babilônia:

Ruínas da Babilônia
(da Banda Tribo de Jah – compositor: Fauzi Beydon)
Veja a face sofrida dessa gente / tanta gente sofrida / buscando uma vida 
decente / buscando um pouco de paz em suas vidas / Mães que sofrem 

2. Cf.http://macua.blogs.com/moambique_para_todos/2009/09/novo-romance-de-adelino-timóteo.html. 
Acessado em 01 de setembro de 2016.

3.Cf: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/critica/ult569u406.shtml. Acessado em 01 de se-
tembro de 2016.

http://macua.blogs.com/moambique_para_todos/2009/09/novo-romance-de-adelino-tim�teo.html
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/critica/ult569u406.shtml
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sós / por seus filhos pobres e desassistidos / pais que se escravizam sem 
ter sequer / o leite e o pão dos seus garantidos / [...] / eleve ao Mais Alto o 
seu pensamento / é preciso ter fé / é preciso saber dar tempo ao tempo / 
dentro de si você achará a força contida do firmamento / e Jah então lhe 
proverá / nada, nada do que for preciso lhe faltará / [Refrão]: eles herda-
rão as ruínas da Babilônia / Senhores que são miseráveis, senhores de 
tantas e tantas riquezas / Eles herdarão os escombros da Babilônia / até 
o chão fugirá dos seus pés / ruirá com eles a sua grandeza.4

E em mais um exemplo da imagem negativa da Babilônia na música, temos 
“Babilônia em Chamas”, da Tribo de Jah:

Babilônia em chamas / chamas da destruição, chamas da destruição / 
Babilônia em Chamas / chamas da destruição, chamas da destruição / 
Os dias são esses / Dias de hoje / O mundo é confuso / Mundo imundo 
/ Todos têm suas verdades / Todos tem suas mentiras / Os sábios da ini-
quidade / Não temem as chamas da Ira / Da Ira de Jah, ninguém se lem-
bra de Jah / Babilônia em chamas / Olhe pro guetos / E veja a escravidão / 
As vítimas da pátria / Filhos da opressão / Vivendo, sofrendo e morrendo 
/ Pra alimentar os donos da situação / Quem são? Os donos da situação / 
Quem são? Os donos do Poder? / Os cérebros do sistema? / Os donos do 
Capital / Quem são? / Fire, fire, fire, fire / Fire in a Babilon now / Jah-Jah, 
proteja meus filhos das chamas da destruição.5

A Babilônia também é representada de maneira estereotipada no Cinema. Há 
dezenas, talvez centenas de filmes que abordam, direta ou indiretamente, o univer-
so babilônico. Para ficarmos com somente um exemplo, temos o filme hollywoo-
diano “Operação Babilônia”, dirigido por Mathieu Kassovitz, tendo no elenco o ator 
Vin Diesel. Pela sinopse do filme vemos que qualquer semelhança com a Babilônia 
imaginária que aqui tratamos, não é mera coincidência;

4. Cf. https://www.vagalume.com.br/tribo-de-jah/ruinas-da-babilonia.html. Acessado em 01 de setem-
bro de 2016.

5. Cf. https://www.letras.mus.br/tribo-de-jah/83605/. Acessado em 01 de setembro de 2016.

https://www.vagalume.com.br/tribo-de-jah/ruinas-da-babilonia.html
https://www.letras.mus.br/tribo-de-jah/83605/
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Um matador de aluguel é contratado para transportar uma “encomen-
da” – uma garota inocente, criada num mosteiro – dos destroços de uma 
paisagem pós-apocalíptica no Leste Europeu para a agitada metrópole 
Nova York. Mas a tarefa está longe de ser um trabalho típico para esse 
mercenário durão, pois quando ele, a moça e seu temeroso guardião 
iniciam a viagem de 9.600 quilômetros, são ameaçados por uma seita 
religiosa que demonstra um especial interesse na jovem – que pode ter 
o segredo para a salvação da humanidade.6

A Babilônia serve, ainda, de referência simbólica aos militantes ecologistas, que 
atacam o entusiasmo delirante do progresso e do capital e preveem consequências 
negativas para a vida em sociedade. Segundo António Joaquim Ramos dos Santos, 
pesquisador do universo mesopotâmico, “[...] é importante lembrar que não foi so-
mente de chefes de Estado e de representantes oficiais que se constitui a Rio-92 [mo-
mento em que se compôs a Agenda 21, a Declaração do Rio sobre o meio ambiente e 
o desenvolvimento], pois foi a sociedade civil, de organizações não-governamentais 
de centenas de países, que fez do Rio a verdadeira Babilônia”. (RAMOS, 2003, p. 15)

Exílio, abandono, alienação, caos, sofrimento, castigo, decomposição, desola-
ção, degradação, perdição, destruição, desespero, sofrimento, opressão, repressão, 
depressão, são algumas adjetivos utilizados para descrever, nomear a Babilônia. 
Neste texto procuramos verificar a possibilidade de apreender a visão atual que se 
tem da Babilônia através de imagens metafóricas profundamente enraizadas em 
nossa cultura ocidental e também judaico-cristã. Propusemos a apresentação e a 
análise de algumas delas, de forma a problematizar o entendimento da representa-
ção dessa cidade e desse reino e sua transposição no tempo e no espaço.

Não desejamos, de forma alguma, criticar qualquer texto, qualquer discurso, 
por mais estereotipados que eles sejam. Não foi nosso interesse aqui fazer afir-
mações conclusivas a respeito da História da Babilônia e tampouco fazer análise 
discursiva mais detalhada e pontual de um corpus selecionado. Quisemos apenas 
recuperar algumas informações a respeito da imagem da Babilônia no passado e 

6. Cf. http://www.filmesonlinegratis.net/assistir-missao-babilonia-dublado-online.html. Acessado em 01 
de setembro de 2016.

http://www.filmesonlinegratis.net/assistir-missao-babilonia-dublado-online.html
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na atualidade e verificar como o termo é usado hoje em várias manifestações dis-
cursivas. Nosso trabalho foi feito com respeito e com cautela, visto que estivemos o 
tempo todo entre fontes e textos diversos e diversificados, entre documentos his-
tóricos relevantes, reconhecidos e narrativas que espelham justamente os saberes 
de crença dos sujeitos sobre a Babilônia. Nosso objetivo foi simplesmente mostrar 
a possível origem das representações metafóricas da Babilônia na nossa socieda-
de atual. Ao final dessa reflexão ficam ainda várias questões em aberto como, por 
exemplo: como pode um reino tão progressista, tão próspero e tão organizado em 
várias áreas entrar para a História, não pela positividade, por causa de suas contri-
buições tecnológicas, artísticas e sociais deixadas para a posteridade, mas sim pela 
negatividade alimentada por um povo rival e subjugado.
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A REPRESENTATIVIDADE DISCURSIVA DO MOVIMENTO 
PROTESTANTE NO BRASIL ATRAVÉS DA BANCADA 
EVANGÉLICA: FAMíLIA, CONSERVADORISMO E 
TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS

PAULO JOSÉ DA SILVA (UPE)
REBECA LINS SIMÕES DE OLIVEIRA (UFPE)

Introdução

Canais pagos e abertos da TV brasileira e demais mídias (jornais, revistas, blo-
gs, etc.) testemunham, atualmente, um aumento expressivo da difusão de materiais 
de propaganda religiosa de cunho protestante. Tem ocorrido um crescimento da 
representatividade desse grupo que ganha cada vez mais espaço e voz nos setores 
político, comercial, social e que tem sido capaz de influenciar comportamentos e 
também tomadas de decisões significativas para a sociedade; a exemplo dos diver-
sos posicionamentos da Bancada Evangélica 1 no Congresso Nacional em oposição 
às demais lideranças em matérias como aborto, união estável de casais homoafeti-
vos, ou mesmo a abordagem de temas como homossexualidade no ensino básico 
das escolas públicas, entre tantas outras questões que repercutem diretamente nas 
práticas sociais e nos conduzem a repensar questões de ética, liberdade de escolha 
e direitos civis.

Tendo em vista essa crescente representatividade e sua repercussão no âm-
bito social, esse trabalho se propõe a investigar como o discurso desse grupo – a 
‘Bancada’ - se processa em uma sociedade na qual interesses políticos e sociais es-
tão cada vez mais intrinsecamente relacionados às práticas religiosas. Esta pesquisa 
encontra sua relevância na preocupação com questões da ordem dos direitos civis 

1. Doravante BE.
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e sua articulação direta com o discurso conservador de grupos políticos específicos 
em relação ao conceito de família. Põem-se em questão as decisões conservadoras 
tomadas por influência da ‘Bancada ’ e convida-se a uma reflexão sobre direitos indi-
viduais Vs. direitos civis, desigualdade e poder numa perspectiva que lança mão do 
aparato teórico-metodológico da Análise de Discurso Crítica2 para sua construção.

Existem evidências linguístico-discursivas que apontem a presença de um con-
servadorismo implícito no discurso da Bancada Evangélica? E se sim, de que manei-
ra ele se relaciona com as transformações sociais relativas ao conceito de família na 
contemporaneidade? 

Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo explorar o fenômeno do aumen-
to da representatividade da ‘Bancada Evangélica’ no Congresso Nacional e como 
seus posicionamentos quanto ao conceito de família são articulados dentro do Es-
tatuto da Família, utilizando a Análise de Discurso Crítica (ADC).

Um breve histórico do Protestantismo no Brasil

Acepções acerca do Protestantismo brasileiro e das suas ideologias enquan-
to transformadores das relações sociais contemporâneas não poderiam ser feitas 
senão sob uma perspectiva que contemplasse, primeiramente, o desenvolvimento 
histórico desse movimento no Brasil. É nesse sentido que lançamos mão de algumas 
noções históricas que nos auxiliem em nossa investigação a compreender melhor 
como se deu a entrada e instauração do Protestantismo em nosso país, e se nesse 
percurso é possível encontrar indícios ou fatos que justifiquem o conservadorismo 
deste e a consequente hermetização do conceito de família.

A princípio, houve dois momentos em que se percebe o protestantismo no Bra-
sil, ambos durante o período colonial. O primeiro é no ano de 1555 com a expedição 
de Villegaigon que pretendia criar um refúgio para os huguenotes na Guanabara, 
liderados pelos reverendos Pierre Richier e Guillaume Chartier que em 7 de março 
deste mesmo ano realizaram o primeiro culto protestante do Brasil. Mas a tentativa 
de instaurar o protestantismo falhou quando foram expulsos em 1560, voltando o 

2. Doravante ADC.
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território a ser de domínio português. O segundo momento foi durante a invasão 
holandesa, sendo um grupo de holandeses e judeus. A empreitada resultou em 15 
anos de atividade protestante no Brasil de 1630 a 1645, somente no Nordeste do 
país, mas foram ambos também expulsos, seguindo para a América do Norte. 

Somente em 1808, com a chegada da Família Real no Brasil, houve uma aber-
tura para o protestantismo, mas não de bom grado e sim por pressão.  O fato é que 
essa possibilidade se deu por conta do Tratado de Comércio e Navegação firma-
do entre Portugal e Inglaterra em 1810 o qual estipulava que os súditos britânicos 
desfrutariam de liberdade religiosa em território português, o que possibilitou o 
desembarque de clérigos anglicanos no Brasil. Com a independência do Brasil de 
Portugal em 1822 e a primeira Constituição em 1824, abre-se margem para a liber-
dade religiosa no Brasil:

Art. 5º. A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Reli-
gião do Imperio. Todas as outras religiões serão permitidas em seu culto 
domestico ou particular em casas para isso destinadas, sem fórma algu-
ma exterior de Templo. (BRASIL, 1824).

Entretanto, o fato que realmente marcou o crescimento vertiginoso do pro-
testantismo no Brasil só veio acontecer com a lei 1.144 de 11 de setembro de 
1863 que concedia aos ministros de religiões não católicas o direito de celebrar 
casamentos com efeitos legais, a regulamentação do registro civil de filhos de pro-
testantes, assim como os registros de óbitos e sepultamento de protestantes em 
local apropriado.

A partir daí, cresce a presença protestante. Os primeiros protestantes a chegar 
foram os anglicanos e reformadores alemães, em seguida os metodistas. As deno-
minações que chegaram ao Brasil no século XIX foram Anglicana, Luterana, Metodis-
ta, Presbiteriana, Batistas e Adventistas. Cada uma delas a sua maneira mudando o 
cenário religioso do Brasil que, com o passar do tempo e com auxílio das aberturas 
políticas e transformações sociais, prepararam terreno para o movimento pente-
costal do início do século XX, e o neopentecostal a partir dos anos 1970, que tem na 
atualidade as igrejas protestantes de maior publicidade midiática em nosso país em 
rádio e televisão. A exemplo de igrejas Pentecostais, temos as Igrejas Assembleia de 
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Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Pen-
tecostal o Brasil para Cristo e Igreja Deus é Amor. Dentre as neopentecostais, mais 
conhecidas atualmente pela teologia da prosperidade, estão as Igrejas Internacional 
da Graça de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Apostólica Renascer em 
Cristo e Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra.

Família e conservadorismo no discurso da ‘bancada 
evangélica’ – Uma análise do PL 6583/2013

Em concordância com o caráter de pesquisa textualmente orientada propos-
ta pela ADC, principiamos nosso trabalho a partir de uma seleção de referências 
textuais que compõem o corpus de nossa pesquisa e fonte primeira que instigou 
sua elaboração: o PL 6583/2013, Projeto de Lei elaborado pelo Deputado Anderson 
Ferreira Rodrigues (PR/ Pernambuco) cujo objetivo é estabelecer diretrizes gerais 
que passarão a compor o ‘Estatuto da Família’, objeto de nossas análises. A escolha 
deste material se deu por ordem da relevância e inteira correspondência do mesmo 
com o objetivo dessa pesquisa: investigar como tem sido traduzido o conceito de 
família na articulação discursiva da BE. Iremos explorar o PL de acordo com cinco 
(5) categorias de análise textual crítica encontrada em Ramalho e Resende (2011), a 
saber: Estrutura genérica, Intertextualidade, Identificação relacional, Avaliação e Inter-
discursividade, mapeando conexões causais entre problemas sociais e discurso.

Lembramos que toda a análise é seletiva e parcial e que não há ‘receita’ para 
pesquisas em ADC, portanto selecionamos apenas cinco das nove categorias pro-
postas pelas autoras para nossa explanação, as quais serão dispostas em um qua-
dro síntese ao final das análises.  Logo abaixo iniciamos a análise do texto proposto 
pelo Deputado Anderson Ferreira publicado e disponível na íntegra no site da Câ-
mara dos Deputados e também em nossos anexos.
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Família na visão da BE – Análise textual crítica do PL 6583/2013

“O Congresso nacional decreta.”

O texto já inicia com um verbo nocional de forte valor significativo: decretar. 
Com ele já se pode ter uma primeira noção semântica da proposta que o Projeto de 
Lei procura estabelecer, proposta que tende a uma relação impositiva/ regulatória 
entre o autor do texto e aqueles que serão afetados por ele. Outro verbo que abre 
o texto do Deputado tem também grande valor expressivo, dessa vez imprimindo 
denotação restritiva, como visto no artigo 2º do Projeto:

“define-se a entidade familiar”

O verbo destacado denota o caráter regulatório do ‘Estatuto’ e, ao mesmo tem-
po, ressalta seu caráter excludente, afinal definir algo implica ao mesmo tempo em 
determinar o que este algo não é, ou seja, rejeita todas as outras possibilidades de 
manifestação daquilo que está sendo definido. Chegamos ao cerne da questão, vis-
ta até aqui apenas em nível semântico pelo que se interpreta das noções das ações 
expressas pelos verbos. Como essa rejeição pode ser interpretada numa perspecti-
va mais crítica e contextualizada? Vejamos.

Estrutura genérica

A primeira consideração a ser feita é quanto ao tipo de texto usado. Fairclough 
(2003, p. 70) propõe que sejam investigados em análise textual e social, “a atividade 
em que o gênero é produzido e circula; as relações sociais implicadas na atividade e 
as tecnologias de comunicação da atividade.”

No texto em análise temos a atividade legislatória; relações entre deputados 
articuladores do projeto, os líderes das bancadas de apoio e oposição e a sociedade 
que pode acompanhar a tramitação de forma indireta; as tecnologias de difusão 
se dão pelo site da Câmara dos deputados até ganhar maior repercussão pela TV, 
rádio, e redes sociais pela internet – a exemplo da ‘Carta Capital’. Pela definição de 
Fairclough, a estrutura genérica que encontramos no Projeto de Lei em questão é a 
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materialização de propósitos que são operados discursivamente, nesse caso, o de 
fazer valer uma lei que sirva de Estatuto uno a ser compartilhado por todos, visto o 
princípio de igualdade de todos perante a lei. Contudo, esse princípio de igualdade 
da lei é anulado quando indivíduos, ou grupos de indivíduos, são categoricamente 
excluídos através da maneira como esse discurso se articula e é legitimado. Vejamos 
na íntegra o artigo 2º do ‘Estatuto’:

Art.2º Para os fins desta Lei define-se entidade familiar [família] como o 
núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, 
por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade for-
mada por qualquer dos pais e seus descendentes. (BRASIL, 2015).

Em se tratando de Estrutura Genérica, existem considerações a se fazer quan-
to ao tipo de texto que temos aqui. Um Projeto de Lei como este - por sinal já apro-
vado - tem por função básica implementar leis que intervenham favoravelmente na 
sociedade, garantindo seus direitos por meio da ação legítima da Lei; está em sua 
natureza o regulamentar para o bem de todos, sem exceção. Em nossa interpreta-
ção, a criação e aprovação de um projeto de lei é algo restrito a um grupo exclusivo 
de indivíduos e por essa razão extremamente suscetível a ser usado a favor de pro-
pósitos particulares de manipulação.

Apresentar tais propostas e definições sob a forma de um projeto de Lei sig-
nifica dissimular a situação de exclusão dos que não serão amparados por ela. Isso 
contribui para legitimar relações de dominação por meio de pressupostos ideológi-
cos comuns inerentes à ideia de Lei e Justiça do tipo: ‘Se está na Lei, é porque é para 
todos e bom para todos’ quando na verdade não o é.

Intertextualidade

Notamos em nossas análises que este texto oficial foi planejado para se articu-
lar com outras instâncias além da política onde teve origem. Surge no artigo 10º do 
projeto de Lei a seguinte proposta:
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Art. 10º Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter em 
sua base nacional comum, como componente curricular obrigatório, a 
disciplina “Educação para a família”, a ser especificada, em cada sistema 
de ensino e estabelecimento escolar, de acordo com as características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 
(BRASIL, 2015). 

No artigo décimo é onde começamos a ver a intenção de o projeto de Lei ser 
articulado com a Instituição Escolar, o que nos leva a crer que o autor do texto julga 
ser necessária a difusão das ideias através do ensino. A voz da escola surge enquan-
to auxiliadora direta desse projeto. Vejamos o que Fairclough nos diz a respeito da 
Intertextualidade em análise discursiva:

Em textos específicos, a ausência, a presença, assim como a natureza da 
articulação desses outros textos, que constituem “vozes particulares”, 
permitem explorar práticas discursivas existentes na sociedade e a rela-
ção entre elas. A presença de uma voz específica, articulada de maneira 
também específica [...] sinaliza o posicionamento do texto em lutas he-
gemônicas. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 29).

Ou seja, a voz da escola enquanto instituição que serve para ensinar aquilo 
que é consensualmente ‘certo’ surge como aliada de um projeto particular de quem 
produziu o texto e busca dar a ele a validade necessária para que essa difusão acon-
teça. Essa noção ganha mais força se lembrarmos da retirada e inserção de discipli-
nas durante o Regime Militar ocorrido no Brasil entre os anos de 1964 a 1985: em 
ambos os casos, salvas as diferenças históricas pertinentes a cada período, nota-se 
a relevância dada à instituição escolar que é reconhecida como grande responsável 
pela formação de opinião e difusora de modos de pensar e agir dos indivíduos nas 
práticas sociais.

Outro aspecto que nos intriga é o uso do termo ‘obrigatório’ destacado em 
negrito no artigo 10º, que reforça a noção de imposição no discurso da BE. Note-se 
ainda a falta de especificidade que é dada à disciplina “Educação para a família” que 
está “a ser especificada”, ou seja, ainda não são claros os propósitos do autor do 
texto em relação ao conteúdo das aulas dessa disciplina, representando uma lacuna 
obscura em seu discurso e nos propósitos reais de seu autor.
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Lembramos que não estamos fazendo julgamento das propostas do PL en-
quanto certo ou errado, mas apenas da maneira como ele se manifesta e se articula 
com outros discursos em sua materialização.

Identificação relacional

Não poderíamos deixar esta categoria fora de nossa análise. Isso porque o que 
se destaca dentre as inúmeras controvérsias envolvendo o PL 6583/2013 é a não 
identificação de uma parcela da sociedade com o que ele propõe enquanto verda-
des definidas, mais ainda, é a não representação de inúmeras famílias pertencentes 
a outras configurações. Esta categoria diz respeito à identificação de atores sociais 
em textos em termos das relações pessoais, de parentesco ou de trabalho que têm 
entre si. Depende das relações sociais estabelecidas e das posições que os atores 
sociais ocupam, como visto em Resende (2009a apud RAMALHO e RESENDE, 2011).

Portanto, quando encontramos no PL o seguinte: 

Para os fins desta Lei, define-se entidade familiar como o núcleo social 
formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio 
de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes. (BRASIL, 2015).

Estamos contemplando aqui um problema de representatividade, melhor di-
zendo, de falta de representatividade. Segundo a avaliação do deputado, a contem-
poraneidade trouxe consigo a “desconstrução do conceito de família”, algo ruim em 
sua concepção, pois desfez aquilo que ele acredita ser o modelo base da sociedade. 

Mas afinal, o que na verdade é tido como família pela BE?
Pelo que o estatuto aprovado majoritariamente pelos seus membros diz, famí-

lia é apenas uma entidade de realização meramente biológica, pois se não houver 
um homem e uma mulher para conceber, não há família, algo impossível de se con-
testar. Contudo, o texto diz também que pode ser composta por um dos pais e seus 
descendentes. Ora, descendência mais uma vez está ligada à concepção, algo que 
um casal (homem e mulher) se estéreis, não podem fazer, o que exclui pais adotivos, 
por exemplo, da categoria de entidade familiar. É aqui que o texto se contradiz. Mes-
mo sendo homem e mulher, este tipo de configuração familiar não é representada. 
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É como se os termos homem e mulher pudessem sem substituídos facilmente por 
‘macho e fêmea férteis’ sem causar dano algum ao sentido do texto. Daí, podemos 
mencionar também os casais homoafetivos, excluídos do amparo da Lei e os mais 
relutantes quanto ao referido estatuto.

Avaliação

Essa categoria nos ajudará a compreender como o autor do projeto se posi-
ciona diante das questões abordadas em seu Estatuto. Segundo Fairclough (2003, 
p. 172) “a avaliação é uma categoria moldada por estilos e que diz respeito às apre-
ciações e pontos de vista do/a locutor/a sobre aspectos do mundo, sobre o que ele 
considera bom ou ruim.”

Nesse sentido, destacamos algumas palavras-chave de três trechos da parte 
reservada à justificativa da elaboração do projeto de Lei em que o Deputado diz:

A - “[...] devemos conferir grande importância à família e às mudanças 
que têm alterado a sua estrutura no decorrer do tempo.”
B - “A família vem sofrendo com as rápidas mudanças ocorridas em so-
ciedade, cabendo ao Poder Público enfrentar essa realidade.”
C - “São diversas as questões [“para enfrentamento”] [...] até mesmo a 
desconstrução do conceito de família, aspecto que aflige as famílias e 
repercute na dinâmica psicossocial do indivíduo.” 

Nos trechos A e B, referindo-se às mudanças, o autor as aprecia como algo 
ruim uma vez que elas aparecem apenas como um fenômeno que gera alteração de 
uma estrutura tida como estável – a família – o que pode ser entendido como um re-
gistro claro do conservadorismo no discurso do autor do PL e de quem o aprovou. 

Ainda nos trechos B e C a mudança é caracterizada como ‘causadora de sofri-
mento’ uma vez que a família “vêm sofrendo” por conta da “desconstrução”  não de si 
própria, mas do seu conceito. Isso leva a discussão a um nível totalmente diferente, 
ideológico, pois a partir daqui deixa-se de ter como foco o bem-estar da família para 
preocupar-se com a maneira como ela é definida por um grupo em particular.  Note-
se que o autor assevera que essa realidade precisa ser “enfrentada”. Não existe refe-
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rência a sequer um aspecto positivo que as mudanças possam ter oferecido à família.
Ora, em uma realidade contemporânea em que as transformações sociais se 

tornaram algo tão natural, quem “enfrenta” as mudanças não poderia ser designa-
do de outra forma senão como conservador, igualmente ao seu discurso. 

Interdiscursividade

Existe uma forte discussão quanto à influência da crença religiosa de determi-
nados políticos sob suas decisões no Planalto. Pensando nisso, consideramos inte-
ressante fazer uma rápida avaliação e tentar descobrir se existe ou não afluência de 
um Discurso religioso dentro do Discurso político da BE. Em se tratando de Interdis-
cursividade, seria negligência de nossa parte deixar de lado uma análise da relação 
entre os seguintes textos: 

Texto A:
“[...] define-se a entidade familiar como o núcleo social formado a partir da 

união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento [...]” 
(Art. 2º do PL 6583/2013)

Texto B:
“Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso dei-

xará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma 
só carne” (MARCOS 10. 6-8).

A semelhança entre os dois textos causa admiração pela correspondência ide-
ológica que existe entre ambos; uma relação que extrapola o nível da intertextu-
alidade bíblica e parte para uma Interdiscursividade religiosa. Ambos prescrevem 
em número, gênero e modo os sujeitos capazes de constituir a entidade familiar. 
Vejamos como:

Em número, pois é apenas um homem e uma mulher envolvidos, o que deixa 
bem clara a rejeição de estruturas familiares poligâmicas, por exemplo.

Em gênero, pois apenas macho e fêmea (homem e mulher) podem constituí
-la, o que reforça e corrobora a nossa ideia de que a BE reconhece a família como 
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uma entidade meramente biológica que se resume aos princípios de descendência 
e concepção vistos anteriormente no tópico 3.1.3 (Identificação Relacional).

E em modo, pois em ambos os textos fica clara a prescrição da maneira histo-
ricamente tida como “normal” de constituir uma família: “por meio do casamento” 
segundo o PL, ou ‘deixando pai e mãe e unindo-se à sua mulher’, o seu correspon-
dente simétrico bíblico de uma tradição cultural e historicamente definida nas so-
ciedades ocidentais em que, ao nos casarmos, é comum deixar a casa de nossos 
pais para, só então, começarmos uma família. Essas seriam mais evidências de um 
conservadorismo que se perpetua nas práticas sociais e que é situado aqui de uma 
perspectiva histórica.

Mediante isso, é interessante observarmos Ramalho e Resende (2011) quando 
nos dizem que:

Embora a interdiscursividade envolva hibridizações não só de discursos, 
mas também de gêneros e estilos, frequentemente pela análise da in-
terdiscursividade investigamos discursos articulados em textos e suas 
conexões com lutas hegemônicas mais amplas. (RAMALHO; RESENDE, 
2011, p. 142).

Ou seja, o fato de que o PL 6583/2013 possui evidências linguístico-discursivas 
de que existe uma afloração de um Discurso religioso Cristão dentro de um Projeto 
de Lei criado para ser implantado em um Estado declaradamente laico traz à tona 
inúmeros questionamentos quanto à validade dessa classificação. O crescimento 
da representatividade da BE aqui, em nosso parecer, não constitui nenhum proble-
ma a não ser pelo fato de ela tem sido usada como suporte para fazer com que o 
Discurso político - que deveria ser comum a todos e para a inclusão democrática 
de todos - passe a ser interpelado subliminarmente por pressupostos ideológicos 
que comprometem a laicidade do Estado e prioriza uma parcela da sociedade em 
detrimento de outra.

Quadro síntese dos resultados da análise

No quadro abaixo sintetizamos as principais conclusões resultantes de nossa 
observação utilizando as 5 (cinco) categorias de análise textual crítica:
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CATEGORIAS RESULTADOS ANALÍTICOS (SÍNTESE)

Estrutura 
genérica

A retórica do texto contribui para legitimar relações de manipulação e do-
minação dado seu caráter regulatório legal enquanto Projeto de Lei, que 
pressupõe princípios de igualdade e democracia, quando na verdade dissi-
mula a exclusão das famílias desamparadas por ele.

O uso de verbos como definir e decretar, próprios de documentos regula-
tórios como o PL 6583/2013, reforçam a imposição de definições conceitu-
ais do grupo específico que o formulou, o que fere diretamente princípios 
de liberdade e diversidade, categorizando o diferente como não-natural e 
incompatível.

Intertextuali-
dade

A voz da escola surge como elemento que anuncia o caráter didático da 
disciplina ‘Educação para a família’ com intenção de validá-la e difundir a 
ideologia pregada através do Projeto de Lei.

Toma-se como dada a suposta verdade de que o conteúdo do referido PL 
constitui matéria a ser inserida no currículo escolar das escolas de nível 
fundamental e médio.

Identificação 
Relacional

A identificação da família se constrói como uma entidade de natureza me-
ramente biológica, presa ao fenômeno da concepção e descendência. É tida 
como uma instituição defasada, subvertida pelas mudanças trazidas pela 
contemporaneidade.

Por conta de sua conceituação hermética, passa a excluir todas as demais 
configurações existentes na sociedade que não se encaixem no modelo-ba-
se utópico, desassistindo as demais.

Avaliação

O texto está repleto de avaliações negativas quanto às mudanças, à con-
temporaneidade e às transformações sociais. De fato, não há menção se-
quer de uma única avaliação positiva sobre a realidade atual da sociedade.

As mudanças (em geral) são as responsáveis pelo sofrimento da família e 
precisam ser enfrentadas.

A preocupação do autor não está sobre a desconstrução da família, e sim 
do seu conceito.

As avaliações negativas no texto quanto às transformações sociais revelam 
o caráter conservador da BE, preocupada com a rápida alteração da estru-
tura supostamente estável da família.

Interdiscursi-
vidade

O texto filia-se a um discurso que desnaturaliza a diversidade das formata-
ções familiares da atualidade, ratificando uma visão única de contemplação 
da realidade social.

É perceptível a articulação de um discurso religioso com o texto, o qual se 
mostra moldado a partir de pressupostos religiosos bíblicos de natureza 
Cristã, os quais dispõem sobre o casamento e seu modus operandi, o que 
põe em jogo a condição de laicidade da Justiça do Estado Brasileiro.
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Considerações finais

A partir das análises de categorias textuais realizadas nesse artigo pudemos 
compreender melhor como se processa a articulação discursiva da ‘Bancada Evan-
gélica’ em seus pareceres sobre a Família. De acordo com as evidências que surgi-
ram, a também chamada ‘bancada da família’ se mostra bastante seletiva quanto 
às famílias a serem amparadas, uma vez que as definições dadas se restringem 
a aspectos de natureza biológica para essa definição. As relações de afeição, por 
exemplo, não constituem uma família na visão da BE, o que tira pais adotivos, ca-
sais homossexuais que adotam crianças, casais estéreis, entre tantas outras con-
figurações possíveis do rol dos que poderão chamar-se ‘família’. A diversidade de 
configurações familiares é avaliada pelo autor do Projeto de Lei como resultado de 
transformações que “afligem” a estabilidade da família, desnaturalizando de forma 
discriminatória tudo o que se caracteriza de forma alheia ao que é tido como mo-
delo-base.

Nossa avaliação é que os pressupostos contidos no Estatuto da família não cor-
respondem a uma política de proteção, e sim de marginalização da variação. O fato 
de ser interpelado por um discurso notadamente religioso fere o princípio da laici-
dade da Justiça, o que dá margem a mais discussões sobre manipulação das políti-
cas das minorias, proselitismo religioso e preconceitos de toda espécie. Em suma, as 
inúmeras avaliações negativas sobre a modernidade e como ela tem reconfigurado 
a entidade familiar revelam uma visão extremamente pessimista da sociedade. Ao 
querer “enfrentar” mudanças não plenamente especificadas, a Banca defensora do 
texto se autocaracteriza conservadora em meio a um cenário de intensas transfor-
mações sociais. O ideal seria crermos em uma reconfiguração do conceito de família 
em vez da sua desconstrução. 

Não discordamos do fato de que há inúmeras razões para criação de um Es-
tatuto próprio para proteger a entidade familiar. Contudo, tão importante quanto 
isso é assegurar que essas políticas não firam princípios de liberdade de grupos que 
não se encaixem nos padrões previstos por alguns poucos em prejuízo de outros. 
Pelo contrário! Que haja a inclusão. A discussão sobre o negro no século XXI evoluiu, 
assim como a mulher em seus novos espaços e papéis. Porque razão com a família 
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haveria de ser diferente? Até agora, as mudanças e transformações nas práticas so-
ciais têm se mostrado algo tão natural e incontrolável que tentar impedir isso seria 
o mesmo que tentar nadar contra a corrente.
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A REVISTA VEJA E AS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DE 
CATEGORIzAÇÃO DO NORDESTINO EM PERíODOS 
ELEITORAIS

JOSEFA MARIA DOS SANTOS (UFAL)

Introdução

Este trabalho realiza uma reflexão sobre os mecanismos linguístico-discur-
sivos e ideológicos utilizados pela revista Veja digital para categorizar o Nordeste 
e o nordestino, tomando como acontecimento histórico e social as eleições pre-
sidenciais ocorridas no Brasil em 2014. O presente artigo é apenas uma parte da 
pesquisa que atualmente desenvolvemos, cujo foco de análise reside no discurso 
midiático sobre o povo nordestino, a natureza das representações e suas ações 
discursivas, buscando perceber se determinados modos de dizer, sustentados por 
determinadas formas de apreensão da realidade, são capazes de (des)legitimar 
sujeitos, interferindo em suas práticas sociais.

Assim, algumas questões guiam esse trabalho: a primeira consiste em desco-
brir quais as representações que os jornalistas têm ou (re)produzem sobre o Nor-
deste e sobre o nordestino? E a segunda: quais estratégias discursivas atuam no 
processo de representação do nordestino na mídia digital? Para responder a essas 
questões, elegemos como materialidade discursiva para análise, o gênero coluna 
de opinião na revista Veja digital e, dada a complexidade do tema, tomamos como 
aporte os pressupostos teóricos da Análise do Discurso (AD), de linha francesa. 
Nossa hipótese é de que os processos de representação da identidade nordestina, 
construídos pelos colunistas da Veja digital, são pautados em estereótipos e silen-
ciamentos com vistas a produzir segregação e alimentar ainda mais o discurso de 
separatismo existente no Brasil.
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Posto isso, apresentamos, a seguir, algumas considerações sobre o campo 
teórico da Análise do Discurso, na sequência discorremos sobre o Ser nordestino 
e sobre a própria região e o contexto político no qual (re)surgem muitos discursos 
sobre esses sujeitos sociais e, por fim, analisamos à luz da AD, os discursos vin-
culados pela revista Veja digital sobre o nordestino, tomando os resultados das 
eleições presidenciais de 2014 como acontecimento social e discursivo.

Considerações sobre o campo teórico da Análise do Discurso

A análise do discurso, como nos diz Gregolin (2007), é um campo de pesquisa 
que busca analisar a produção social de sentidos, realizada por sujeitos históricos 
e sociais, por meio da materialidade das linguagens. Sendo assim, embasamos 
nossa proposta na teoria discursiva de Pêcheux, por entendermos que a lingua-
gem, em suas formas heterogêneas, é lugar de significação e sentido, e que o sen-
tido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição não existe em si mes-
mo, mas é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo 
sócio-histórico no qual as palavras, expressões e proposições são produzidas ou 
reproduzidas (PÊCHEUX, 2009). Nesse sentido, Orlandi (1999) explica que a Análise 
do Discurso de linha francesa, doravante AD, não trabalha com a língua enquanto 
um sistema abstrato, mas com a língua no mundo, com maneiras de significar, 
com homens falando, considerando a produção de sentidos enquanto parte de 
suas vidas, seja enquanto sujeito, seja enquanto membro de uma determinada 
forma da sociedade.

Quanto a uma visão de língua indissociável dos contextos de interação, Bakh-
tin (1992) afirma ser a língua social e inseparável de seu conteúdo ideológico, e a 
linguagem, uma forma de interação entre o homem e a realidade natural e social, 
não sendo, dessa forma, algo transparente. E é por não ser transparente que cada 
vez mais o discurso da mídia tem-se tornado objeto privilegiado dos analistas de 
discurso, que buscam compreender o papel dos discursos na produção das iden-
tidades. Nesse viés, Gregolin (2007, p. 13) comenta que: 
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A análise do discurso (AD) é um campo de estudo que oferece ferra-
mentas conceituais para a análise de acontecimentos discursivos, na 
medida em que toma como objeto de estudo a produção de efeitos de 
sentido, realizada por sujeitos sociais, que usam a materialidade da lin-
guagem e estão inseridos na história. Por isso, os campos da AD e dos 
estudos da mídia podem estabelecer um diálogo extremamente rico, 
a fim de entender o papel dos discursos na produção das identidades 
sociais. 

Sobre os efeitos de sentido é importante pontuar que, para a AD, eles não 
estão somente nas palavras, nos textos ou dependem apenas das intenções do 
sujeito, mas também das condições em que eles são produzidos, em sua relação 
com a exterioridade, pois, como explica Orlandi (1999), “os dizeres não são apenas 
mensagens a serem decodificadas. São efeitos e sentidos que são produzidos em 
condições determinadas e que estão de alguma forma presentes no modo como 
se diz”. 

Para Pêcheux (2009), não pode existir prática discursiva sem sujeito, nem su-
jeito sem ideologia, uma vez que, ao produzir o dizer, o sujeito é movido por uma 
ideologia que tende a colocar em movimento sentidos vários, dependendo da po-
sição de classe desse sujeito e do lugar de produção desse discurso. Na concepção 
pecheutiana, o sujeito é social e histórico, por conseguinte, ideológico e dotado de 
inconsciente, fruto das relações de classe, marcado ideologicamente pela classe 
que representa e com a qual se identifica.

Conforme Pêcheux, existem três tomadas de posições do sujeito frente às 
formações discursivas: a identificação, a contraidentificação e a desidentificação. 
Para o filósofo, a primeira “posição-sujeito” revela consenso total do sujeito dis-
cursivo com a FD na qual ele se inscreve, o que possibilita o assujeitamento “li-
vremente consentido”. Já a segunda “posição-sujeito” é marcada pela separação, 
distanciamento, revolta, visto que o sujeito discursivo se volta contra a formação 
discursiva que lhe é imposta. Por fim, a terceira posição-sujeito é caracterizada 
pela transformação-deslocamento do sujeito discursivo de uma FD dada para ou-
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tra FD adversa, sendo importante ressaltar que essa tomada de posição do sujeito 
está intrinsecamente ligada ao lugar social que o sujeito ocupa em uma dada for-
mação social e ideológica.

Na verdade, percebemos que a noção de Formação Discursiva assume um 
papel determinante na Análise do Discurso, visto que ela está atrelada diretamen-
te à noção de ideologia, sujeito e discurso, sendo que, para Pêcheux (2009, p. 147), 
a formação discursiva pode ser compreendida como:

[...] aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma 
posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado de luta 
de classes, determina o que pode e deve ser dito (articulado sob forma 
de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de 
um programa etc.). (grifos do autor).

Isto significa dizer que os sentidos são construídos a partir da formação dis-
cursiva da qual os sujeitos fazem parte e da posição social desses sujeitos em 
uma dada conjuntura social, por esse motivo uma mesma palavra pode significar 
coisas distintas para sujeitos que se encontram em posições socioideológicas tam-
bém distintas, o que reforça a ideia do filósofo francês de que “os indivíduos são 
‘interpelados’ em sujeitos-falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas formações 
discursivas que ‘representam na linguagem’ as formações ideológicas que lhes são 
correspondentes (grifos do autor)” (PÊCHEUX, 2009, p. 147).

É visível o quanto as reflexões acerca da noção de assujeitamento dos su-
jeitos do discurso às formações discursivas que os constituem permeiam as três 
fases da produção do autor e têm suscitado muitas discussões sobre a (in)capa-
cidade do sujeito em produzir algo novo. Pesquisadores brasileiros, como Maga-
lhães, têm manifestado inquietação quanto à questão do assujeitamento total e 
definitivo que impede o estabelecimento do sujeito/autor, isto é, o sujeito capaz 
de criar o novo. Inquietação essa que também compartilhamos e que considera-
mos importante colocar aqui, uma vez que amplia o olhar para uma questão tão 
cara aos analistas do discurso e esclarece alguns posicionamentos assumidos por 
nós nesse trabalho, posicionamentos esses que, embora ancorados nos pressu-
postos teóricos metodológicos da AD de linha francesa, não se aliam plenamente 
às concepções de ideologia e inconsciente defendidas por Althusser e Lacan.
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Concordamos, assim, com o que afirma Magalhães (2003, p. 74), quando diz 
que:

 
[...] as determinações sociais e os condicionamentos do inconsciente 
não impedem a criação do novo, que necessariamente terá as marcas 
desses dois condicionantes, mas trará, também necessariamente, o 
peso da mão que elabora o poema, sua intencionalidade e suas esco-
lhas que marcarão a autoria. 

Ao afirmar que as determinações sociais e os acontecimentos do inconscien-
te não impedem a criação do novo, Magalhães coloca em suspenso a questão do 
assujeitamento definitivo do sujeito defendido por Althusser. Para a autora essa 
concepção cria problemas insolúveis por impedir o estabelecimento do sujeito/
autor. Vemos, assim, que a concepção de sujeito defendida por Magalhães se afas-
ta da concepção defendida pelos analistas do discurso de cunho estruturalista, o 
próprio Pêcheux, em esquecimento nº 2, abre espaço para pensarmos, como diz 
Magalhaes (2003), em um sujeito que exerce as potencialidades da consciência 
para fazer as escolhas necessárias ao projeto de tornar o seu discurso o mais claro 
possível.

Todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações históri-
cas de identificação, na medida em que ele constitui ao mesmo tempo 
um efeito dessas filiações e um trabalho (mais ou menos consciente, 
deliberado, construído ou não, mas de todo modo atravessado pelas 
determinações inconscientes) de deslocamento no seu espaço. (PÊ-
CHEUX, 1990, p. 56)

Percebemos, a partir do que reflete Pêcheux, que, ao buscar o controle de 
seu dizer, o sujeito possibilita a criação do novo, de não-aprisionamento total à 
ideologia e ao inconsciente. Contudo, cumpre pontuar que, como diz Cavalcante 
(1999), a constituição do indivíduo enquanto sujeito não se dá da mesma forma de 
sujeito para sujeito, varia quantitativa e qualitativamente em função do momen-
to histórico, referências culturais e posição do indivíduo no interior das relações 
sociais. Assim, a intervenção da subjetividade na objetividade pode ser mais ou 
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menos consciente, ou seja, o processo de constituição do sujeito se dá de forma 
heterogênea, mediante diferentes tipos de mediações e diferentes níveis de cons-
ciência.

Nesse sentido, cumpre questionar sobre o que significa ser nordestino, e, 
principalmente, ser nordestino em oposição a ser sulista durante períodos eleito-
rais. O que, afinal, significa a região Nordeste para o cenário sócio-político do Bra-
sil? Para melhor esclarecer esses questionamentos, refletimos, no próximo tópico, 
sobre os discursos (pré)construídos sobre esses sujeitos e sobre a própria região 
na qual esses sujeitos estão inseridos. 

Discursos nordestinizantes de um nordeste inventado

Para Albuquerque (2011), até meados da década de 1910, o Nordeste não 
existia, e por isso “Ninguém pensava em Nordeste, os nordestinos não eram per-
cebidos, nem criticados como uma gente de baixa estatura, diferente e mal adap-
tada”. É importante colocar aqui que não é nosso interesse culpabilizar as regiões 
Sul e Sudeste, que, por meio de práticas discursivas, reproduzem um dispositivo 
de poder colocando o Nordeste na condição de derrotado e improdutivo, muito 
menos vitimizar o Nordeste corroborando com os discursos de estereotipização 
tão “bem” (re)produzidos pela mídia. Mas, refletir sobre o caráter de representa-
ções grosseiras que (re)surgem fortemente em períodos eleitorais, apagando-se 
as multiplicidades em nome de semelhanças superficiais de grupos ou regiões do 
país.

Corroborando com Albuquerque (2011), acreditamos que uma região não é 
apenas uma delimitação natural fornecida pela geografia física, nem uma essência 
cultural definida pela geografia humana, mas uma construção, resultado de inte-
resses diversos que disputam e tecem alianças entre si para conquistar o poder de 
divisão de um espaço atribuindo-lhe identidades. Assim, é preciso compreender 
as identidades como produzidas em locais históricos e institucionais específicos, 
no interior de formações e práticas discursivas específicas, por estratégias e ini-
ciativas específicas (HALL, 2003). Dessa forma, o processo identitário se constrói 
vinculado a redes de filiação histórica que organizam o dizível, dando lugar aos 
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processos de identificação a partir dos quais o sujeito encontra as evidências que 
sustentam/permitem seu dizer (PÊCHEUX, 1990). Vemos assim, que para o autor, 
memória não é algo puramente individual, mas deriva-se de um intercruzamento 
da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e da memória constru-
ída do historiador.

Essa costura de discursos e imagens “nordestinizantes”, influenciada pelas 
circunstâncias históricas e econômicas do país, mostra apenas que o Nordeste e 
nordestino miserável, seja na mídia ou fora dela, não são, como diz Albuquerque 
(2011, p. 31) “produto de um desvio de olhar ou fala, de um desvio de funciona-
mento do sistema de poder, mas inerentes a este sistema de forças e dele cons-
titutivo”. O próprio Nordeste e os nordestinos são, na visão do autor, invenções 
destas determinadas relações de poder e do saber a elas correspondentes.

Por isso, quando a candidata que representava a esquerda no país, Dilma 
Rousseff, venceu as eleições presidenciais em 2014 com uma votação significati-
va no Nordeste, muitos discursos de ódio, preconceito e intolerância (re)surgiram 
contra o povo nordestino e foram maciçamente propagados pela mídia, em espe-
cial, pela revista Veja digital. Rodrigo Constantino, um de seus colunistas na época, 
escreveu dois artigos, nos quais observa a necessidade de separar o Brasil. Trata-
mos os enunciados produzidos pelo jornalista e polêmica que ele ocasionou como 
um acontecimento discursivo que atualiza e desloca sentidos em uma rede de me-
mórias, funcionando como ponto de encontro de uma realidade e uma memória 
(PÊCHEUX, 1983). No primeiro, “Não é hora de união, e sim de oposição!, publicado 
no dia 27 de outubro de 2014, entre outras coisas, o jornalista escreve:

[...] O país está dividido, e não é hora de união. Que união é essa em que 
um lado entra com o bolso e o outro com o populismo? O povo brasileiro 
está rachado porque o PT rachou o povo brasileiro. E nunca ficou tão ní-
tida a divisão, entre aqueles que não ligam a mínima para a corrupção, e 
aqueles que trabalham para pagar a conta dessa corrupção; entre aque-
les que não se importam com o autoritarismo, e aqueles que querem 
preservar a democracia sólida. [...]

http://veja.abril.com.br/blog/rodrigo-constantino/democracia/nao-e-hora-de-uniao-e-sim-de-oposicao/
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Já no segundo, “A culpa não é do nordeste, e sim do PT!”, publicado no dia se-
guinte, o autor assevera:

O Brasil está dividido sim. Alguns tentam negar, mas é um fato. Só que 
não é entre nordeste e sul, e sim entre brasileiros mais produtivos e 
aqueles que vivem das benesses estatais, ou seja, pagadores e consumi-
dores de impostos. Eis a grande segregação hoje. O nordeste é apenas 
mais pobre e, por isso, conta com mais brasileiros na segunda categoria. 
[...] Vejo a maioria nordestina que votou em Dilma como uma massa de 
manobra. [...] O Bolsa Família tem grandes problemas. O maior deles é 
justamente esse: fomenta a dependência e serve como voto de cabresto

Evidenciam-se no texto do jornalista dois grupos de brasileiros, os quais sin-
tetizamos no quadro abaixo:

BRASILEIROS OUTROS BRASILEIROS DO NORDESTE

Aqueles que trabalham para pagar a 
corrupção;
Os que querem preservar a demo-
cracia sólida;
Os mais produtivos;
Pagadores de impostos;
Brasileiros de 1ª categoria;
Brasileiro livre;
Voto consciente.

Aqueles que não ligam a mínima 
para a corrupção;
Os que não se importam com o au-
toritarismo;
Os que vivem das benesses estatais;
Consumidores de impostos;
Brasileiros de 2ª categoria;
Massa de manobra;
Voto de cabresto.

A publicação desses dois textos gerou polêmica entre Nordestinos e não nor-
destinos, pois, ao afirmar que existem dois tipos de brasileiros, o jornalista busca 
justificar sua posição ideológica de separatismo a partir de um complexo de atitu-
des e representações que nem são individuais nem universais, mas dizem respeito 
às posições de classe em conflito, vemos, assim, que cada Formação Ideológica es-
tabelece um conjunto de valores, atitudes e representações historicamente defini-

http://veja.abril.com.br/blog/rodrigo-constantino/democracia/a-culpa-nao-e-do-nordeste-e-sim-do-pt/
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do em relação às classes em confronto, nesse sentido, o sujeito, em suas relações 
mais amplas, resgata, pela memória sócio-histórica e ideológica, discursos ligados 
diretamente às condições materiais de produção, confirmando, dessa forma, as 
palavras de Bakthin/Volochinov (1981, p. 22), “a situação social mais imediata e o 
meio social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do 
seu próprio interior, a estrutura da enunciação”.

Para Barros (2015), os discursos intolerantes, como os vistos acima, são forte-
mente passionais, seus sujeitos são sempre sujeitos apaixonados e que predomi-
nam, nesses discursos, dois tipos de paixões: as paixões malevolentes (antipatia, 
raiva, ódio, xenofobia) em que o sujeito se torna malevolente em relação ao outro 
que, “diferente”, não cumpriu o contrato de identidade; e benevolentes em relação 
à pátria, aos iguais, aos idênticos, nesse sentido as paixões complementam-se: 
ódio aos diferentes e amor aos idênticos. A pesquisadora, retomando os estudos 
de Landowski, reflete ainda que nos discursos intolerantes, há uma oposição se-
mântica fundamental entre a igualdade ou identidade e a diferença ou alteridade 
e, a partir daí, esses discursos constroem alguns percursos temáticos e figurativos 
como: a animalização do “outro”, a quem são atribuídos traços físicos e caracterís-
ticos comportamentais de animais, desumanizando:

1. A anormalidade do diferente, que é e age contra a “natureza”;
2. O caráter doentio da diferença, tanto do ponto de vista físico, quanto men-

tal, em que o diferente é considerado doente e louco, em oposição aos sa-
dios de corpo e mente, e enquanto doente, também é feio, esteticamente 
condenável;

3. A imoralidade do outro, a sua falta de ética.

Vemos, dessa maneira, que o discurso midiático excludente busca deslegiti-
mar a voz daquele que, considerado “diferente”, rompe pactos e acordos sociais 
por não ser humano (“massa de manobra”; “voto de cabresto”); por ser contrário à 
natureza (“brasileiros de 2ª categoria”); por não ter ética (“Aqueles que não ligam a 
mínima para a corrupção”; “os que vivem das benesses estatais”; “consumidores de 
impostos”). 
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Vale lembrar que, naquele ano, não foram apenas os nordestinos que deram 
a vitória à esquerda, estados importantes como Minas Gerais e Rio de Janeiro vo-
taram expressivamente na candidata do PT, contudo, o que fica nos comentários 
discriminatórios é a vitória proporcionada pelo Nordeste, o que nos leva mais uma 
vez a questionar de que lugar discursivo falam os sujeitos dos discursos acima e 
a partir de que posição de classe. Levando em consideração a condição social, 
econômica, ideológica, política e cultural do jornalista, vemos que ele se apropria 
de discursos vários para, através da interdiscursividade, (re)produzir construções 
discursivas por meio das quais forjam-se representações que orientam a criação 
simbólica da identidade social do nordestino como um ser ignorante e, por isso, 
serve como massa de manobra, ou como derrotado, que aceita viver das benes-
ses estatais por não ser capaz de mudar sua situação de derrotado.

É importante perceber que estes estereótipos imagéticos e discursivos acerca 
do Nordeste passam pela procura das relações de poder e de saber que estas ima-
gens produzem “excelentes” resultados ideológicos por sua capacidade de anular 
a reflexão crítica acerca de um outro Nordeste, aquele que a duras penas conse-
guiu também estar no poder, assumindo sua posição de sujeito nas decisões polí-
ticas do país, por isso não podemos concordar com a mídia, quando afirma que o 
resultado eleitoral deveu-se à ignorância, pobreza e falta de ética do nordestino, 
porque isso seria aceitar a existência de um Nordeste atrasado, rural, bárbaro, 
assolado permanentemente pela seca, servil e ignorante em contraposição às re-
giões do progresso, da cultura e de uma geografia humana e física generosa.

Considerações finais

Ao realizar uma reflexão sobre a construção da identidade do nordestino em 
períodos eleitorais, tomamos como materialidade discursiva artigos publicados 
na revista Veja no período de outubro de 2014. A análise das materialidades nos 
permitiu compreender que as representações elaboradas pela mídia acabam sen-
do incorporadas pelos discursos que pleiteiam a nordestinidade. Isso porque, ao 
construir negativamente a identidade do nordestino, a mídia acaba por elevar a 
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identidade do Sul e Sudeste, identidade essa que também é a sua. Com o apro-
fundamento da análise, foi possível compreender que o discurso, como práxis só-
cio-histórica, contribuiu para moldar uma imagem estereotipada do nordestino, 
evidenciada de forma preconceituosa com o intuito de deslegitimar a opção polí-
tica do Nordeste e assim explicar o resultado das eleições presidenciais ocorridas 
em 2014.

Nesse sentido, defendemos que, sendo a mídia o principal dispositivo dis-
cursivo por meio do qual é construída uma “história do presente” como um acon-
tecimento que tenciona a memória e o esquecimento, ela, em grande medida, 
formata a historicidade que nos atravessa e nos constitui, modelando a existência 
de uma verdade para o Nordeste, que direciona comportamentos e atitudes que 
cada vez se afastam mais do conhecimento de sua essência enquanto região e 
enquanto povo.
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ANÁLISE DISCURSIVA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
NA MíDIA

RENATA AIALA DE MELLO (UFBA)
RENATO DE MELLO (UFMG)

Introdução

Acreditamos ser possível estudar o universo midiático sob o viés de diversas 
disciplinas das Ciências Humanas, Sociais e da Linguagem. A Sociologia, por exemplo, 
conta com instrumental teórico capaz de dar conta do impacto das mídias sobre a 
opinião pública, explicar os efeitos de significância que os objetos midiáticos produ-
zem em determinadas trocas sociais através de um recorte de um objeto empírico. 
Com a Antropologia e a Filosofia, é perfeitamente plausível investigar a constituição 
dos vínculos sociais sob a influência das mídias, comparar as semelhanças e as dife-
renças dessas mídias ao se inscreverem em determinados espaços culturais e suas 
transformações ao longo do tempo. A Psicologia e a Psicolinguística contribuem so-
bremaneira para que se possa estudar, por exemplo, operações cognitivas necessá-
rias para que os sujeitos não só produzam, mas também consumam informação. É 
legítimo que a Semiologia pesquise os signos e os jogos da encenação (mise en scène) 
da informação. Vale assinalar, no entanto, que nenhuma dessas abordagens exclui 
as demais, ao contrário, elas podem e devem se completar e complementar.

A importância dada aos estudos discursivos na mídia se dá por razões óbvias: 
a presença e o lugar que ocupa a mídia no cotidiano de nossa sociedade, sua influ-
ência diária na vida das pessoas e as informações que circulam entre elas; tudo isso 
refletindo o espaço social (e é também refletido por ele), num jogo de espelhos, que 
justifica, assim, sua observação e análise. Percebemos, dessa forma, que analisar o 
funcionamento dos signos, do simbólico e dos sentidos não é uma tarefa fácil. Há 
vários componentes, fatores, esferas, que precisam ser levados em consideração. 
Buscando dar conta de algumas questões pontuais nesse complexo universo midi-
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ático, optamos por trabalhar nas interfaces dessas disciplinas supracitadas, ou seja, 
nos assentamos na interdisciplinaridade, tendo em vista que uma única disciplina 
não consegue, sozinha, dar conta de refletir e interpretar tamanha complexidade, 
pluralidade e riqueza.

Nossa tarefa, no presente trabalho, é descrever os mecanismos que estrutu-
ram o mundo simbólico e as diferentes configurações que o tornam visível através 
da análise de uma reportagem que aborda o tema da violência contra a mulher. Es-
colhemos, para esse fim, um caso único, atual e representativo da visão que se tem 
da mulher na sociedade brasileira. Apresentamos aqui o caso da violência domésti-
ca contra a atriz e modelo Luísa Brunet. Dessa forma, trazemos para discussão ape-
nas uma das várias formas de violência contra a mulher, com o objetivo de subsidiar 
nossa reflexão sobre a imagem da mulher vítima de violência (seu ethos) construída 
na e pela mídia e sobre as emoções (o pathos) passíveis de serem desencadeadas a 
partir dessa imagem construída na reportagem.

Infelizmente, constatamos que há um grande volume diário de publicações so-
bre a violência contra a mulher no Brasil. Isso porque a quantidade de reportagens 
e artigos demonstra ser proporcional aos casos reais de violência e reflete a situa-
ção social brasileira na atualidade. Segundo dados oficiais, há uma média de uma 
agressão a cada cinco minutos, um estupro a cada onze minutos e sete assassinatos 
de mulheres por dia no Brasil. Em 2013, por exemplo, – último dado da pesquisa –, 
4.762 mulheres foram assassinadas em território nacional.1 Assim, lemos e assisti-
mos diariamente reportagens que abordam esse tema. A necessidade e a urgência 
de tratar do assunto é pungente, não apenas em reportagens de grandes circulação 
que narram e descrevem os atos violentos contra mulheres, mas também de arti-
gos específicos e/ou científicos que refletem sobre a problemática social, analisam e 
propõem soluções para uma questão social de tamanha gravidade. Este trabalho é 
uma mostra dessa necessidade e dessa urgência.

Percebemos, entretanto, que muitas dessas reportagens, ao narrarem o ato 
de violência contra a mulher, tendem a responsabilizar, a culpar e/ou até mesmo 
a condenar as próprias vítimas pelas ações sofridas. É comum vermos a mídia, ou 

1. Cf. http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf (Site acessado 
em 27 de julho de 2016).

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
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melhor, aqueles que compõem essa instância enunciativa, se posicionarem, aberta 
e explicitamente ou veladamente, nas entrelinhas, colocando as mulheres como as 
corresponsáveis pelos crimes cometidos contra elas. Em uma posição claramente 
machista, logo, desrespeitosa, afirmam ou sugerem que os crimes acontecem mui-
to provavelmente porque elas estariam embriagadas ou estariam vestindo roupas 
curtas, sendo excessivamente sensuais, andando sozinhas, desacompanhadas e de 
noite, ou que, de forma imprudente, reagem à cantadas, enfrentando os homens de 
igual para igual, dentre muitas outras “explicações”. Esse posicionamento precon-
ceituoso de parte da mídia, é, para nós, sintomático, pois representa uma (peque-
na?) amostra de como nossa sociedade enxerga a mulher e qual o seu papel dentro 
dessa sociedade.

Por não caber aqui um estudo longo e aprofundado que o tema exigiria, opta-
mos por um corpus composto de apenas uma reportagem, mas que é representati-
vo da questão a ser discutida. Acreditamos que ele seja suficiente, visto representar 
uma recorrência, para conseguirmos delinear os ethé e os pathé presentes no caso 
analisado. Detemo-nos em expressões, imagens, disposição tipográfica, enfim, na 
reportagem em seu conjunto no qual percebemos a atribuição de parte da culpa à 
mulher pela violência sofrida.

A mídia e o discurso

É sabido que a mídia tem como alvo um grande número de consumidores. 
Para consegui-lo, é necessário despertar o interesse e tocar a afetividade do sujeito 
destinatário final da informação. E uma das estratégias para alcançar seus fins, é 
justamente o de simplificar o texto para que a informação, o relato dos fatos fluam 
melhor e mais rapidamente. Como não poderia ser diferente, a mídia, ao discursi-
vizar os fatos, os acontecimentos, se vê sob a égide dos dos lugares-comuns, dos 
imaginários sociodiscursivos e dos saberes de crença que circulam na sociedade. 
Dito de outra maneira, a mídia, assim como todos nós, captura a suposta realidade 
através desses elementos que moldam nossas formas de pensar, de agir, enfim, de 
ler o mundo e a nós mesmos. E isso acaba por regular as trocas sociais, as trocas 
linguageiras, e cristalizar certos preconceitos.
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Entretanto, no caso da mídia, seu discurso adquire grande responsabilidade 
social, visto que ele informa, mas também forma as mentes; e sabemos dos riscos 
que esse discurso poder trazer. A mídia não é, como ela mesma, às vezes, apregoa, 
isenta e imparcial, ou seja, uma simples divulgadora dos fatos, tais como eles se 
apresentam. Ela é composta de instituições que visam o lucro, que têm poder po-
lítico e social e, dependendo de seus interesses, ela (a mídia) pode ser uma arma 
muito perigosa. Charaudeau afirma, sob esse viés, que é necessário ter em mente 
que “[...] as mídias não transmitem o que ocorre na realidade social, elas impõem o que 
constroem do espaço público.” (CHARAUDEAU, 2006a, p. 19 – grifos do autor).

A circulação da informação, a transmissão de um conhecimento pela mídia não 
se dá de maneira benevolente e sincera, como pensam alguns. Vários fatores preci-
sam ser considerados nessa prestação de serviços, tais como o tipo de informação 
que está sendo divulgada, de onde ela vêm, para quem está sendo passada, com 
que finalidade, qual o interesse em divulga-la e, por fim, mas não menos importan-
te, qual o resultado social, pragmático e psicológico, ou seja, qual o efeito coletivo e 
individual desse saber repassado naqueles que consomem a informação. Conforme 
assevera Charaudeau, “[...] todo discurso, antes de representar o mundo, represen-
ta uma relação, ou, mais exatamente, representa o mundo ao representar uma re-
lação.” (CHARAUDEAU, 2006a, p. 42)

Se por um lado, a instância produtora midiática é compósita, ou seja, o sujeito 
comunicante é múltiplo e complexo, o jornalista, por sua vez, tido ao mesmo tempo 
como scripteur e sujeito enunciador, tem seu discurso, seu texto moldado pelas exi-
gências da própria instituição e também depende de fatores externos tais como a 
audiência, os meios utilizados, a ideologia imposta por aquele que o contratou, den-
tre outros fatores. Charaudeau (2009) salienta que o posicionamento político-ide-
ológico corresponde à posição que um locutor ocupa em um campo de discussão, 
aos valores que ele defende (consciente ou inconscientemente) e que caracterizam 
reciprocamente sua identidade social e ideológica. Na relação entre a instância de 
produção (mídia) e a instância de recepção (consumidores de mídia) constrói-se a 
opinião pública, alicerçada sobre o universo de crenças, ou seja, ligada aos imaginá-
rios sociais. A instância de recepção, a partir daí, precisa ficar atenta, ao consumir 
informações veiculadas pela mídia, e deve exercer seu julgamento, com consciência, 
com clareza, diante daquilo que se lhe apresenta, levando em conta que o que ela 
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(a mídia) disser pode trazer benefícios mas também malefícios para seus consumi-
dores. Exercer essa consciência é dever de todos e é o que faremos na sequência.

O caso Luiza Brunet e o ethos da mulher vítima de violência 
doméstica

Entre os meses de maio e junho de 2016, Luiza Brunet, mais uma vez, virou 
manchete. A diferença nesse caso é que, ao invés de ter sua imagem estampada 
nos cadernos ou nas seções de arte, de moda, em capas de revista e de eventos 
sociais importantes, como é de costume, sua imagem foi estampada e explorada 
nas páginas policiais, quando ela se viu envolvida, enquanto vítima, em um caso vio-
lência doméstica. Milhões de brasileiros viram pela televisão, nos jornais, revistas e 
também nas redes sociais, uma série de reportagens sobre a agressão sofrida pela 
atriz e modelo, crime “supostamente” cometido por seu então companheiro Lírio 
Albino Parisotto.

Até então, sustentado pelo público em geral e também pela mídia, Luiza Bru-
net contava com um ethos bastante positivo e privilegiado. Começando pelos aspec-
tos, ou melhor pelos atributos físicos, Luiza Brunet sempre foi, no nosso imaginário 
sociodiscursivos e graças à mídia, tida como uma mulher muito bonita, sensual, 
elegante, sofisticada, educada, culta, uma atriz e modelo internacionalmente conhe-
cida, capa de revistas nacionais e internacionais, símbolo sexual nos anos de 1980, 
profissional séria, inteligente, rainha de bateria de carnaval, esposa dedicada, mãe 
zelosa, ou, resumindo, uma referência de mulher, uma “mulher-modelo”.

Evidentemente, a construção desse ethos de Luiza Brunet é, fundamentalmen-
te, um processo interativo, sustentado por imagens veiculadas pela mídia, por situ-
ações comunicativas públicas e específicas vividas pela atriz, não correspondendo, 
necessariamente, à imagem daquilo que ela realmente é ou possa vir a ser. O ethos 
de Brunet não é, desse modo, uma representação estática e tampouco (de)limitada, 
mas, sim, uma imagem dinâmica de si, sustentada, sobretudo, pela exploração de 
sua imagem enquanto pessoa pública. Nesse caso, a imagem ethótica de Luiza Bru-
net, é uma co-construção, de responsabilidade dela, da mídia e também do público 
em geral, consumidor dessa mídia. Dito de outra maneira, a construção do ethos de 
Luiza Brunet se faz, assim, em uma relação que Charaudeau chama de triangular 
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entre o si, o outro, e um terceiro ausente, portador de uma imagem ideal de referên-
cia. O si procura endossar essa imagem ideal, o outro se deixa levar por um com-
portamento de adesão à pessoas que a ele se dirige por intermédio dessa mesma 
imagem ideal de referência. (CHARAUDEAU, 2006b).

Maingueneau também nos ajuda a entender melhor a construção da imagem 
de Luiza Brunet, ao mostrar que o ethos se liga não só ao material propriamente 
verbal, ou seja, ao que Brunet diz ou ao que dizem sobre ela, mas também aos 
elementos extra-verbais que formam o conjunto geral de qualquer ato de comu-
nicação: “[...] o problema é por demais delicado, posto que o ethos, por natureza, 
é um comportamento que, como tal, articula verbal e não–verbal, provocando nos 
destinatários efeitos multissensoriais.” (MAINGUENEAU, 2008, p. 16). Como elemen-
tos extra-verbais que ajudam a compor o ethos de Brunet, temos seu jeito de ser, de 
vestir, de falar, de andar, além, evidentemente, de sua imagem exposta e explorada 
pela mídia.

Antes de abordarmos a matéria propriamente dita, cabe ressaltar que a ma-
téria escolhida para reflexão consta na página de entretenimento da Revista Veja.
com. Passando à análise da reportagem temos como título: “Luiza Brunet diz ter 
sido espancada pelo ex, Lírio Parisotto”.2 Nos chama a atenção nesse título o verbo 
“dizer”; ele parece diminuir a força do ato em si, ou até mesmo colocar sob suspeita 
a existência do ato. Vemos, aqui, uma construção cujo sentido perpassado é de que 
a vítima poderia ter inventado a agressão. Fica a impressão que pode não ser ver-
dade, que talvez não tenha havido violência. Sabemos que há uma grande diferença 
entre “diz ter sido” e “foi”. O primeiro leva a uma suposição, o segundo a um fato 
consumado e comprovado. O título da reportagem recebe, assim, um tratamento 
discursivo, uma modalização. Se o título fosse, por exemplo, “Luiza Brunet foi es-
pancada pelo ex Lírio Parisotto”, o impacto da notícia seria, evidentemente, maior 
e, com isso, causaria um efeito pathêmico sobre o leitor mais forte e contundente. 

Na narrativa sobre a “suposta” agressão, o verbo “dizer” volta novamente à 
cena, transmitindo a mesma ideia de atenuação ou suspeição da agressão: “Luiza 

2. Para melhor visualização, colocamos a reportagem ao final deste texto, como anexo. A reportagem 
também pode ser visualizada no endereço http://veja.abril.com.br/entretenimento/luiza-brunet-diz-
ter-sido-espancada-pelo-ex-lirio-parisotto.

http://veja.abril.com.br/entretenimento/luiza-brunet-diz-ter-sido-espancada-pelo-ex-lirio-parisotto
http://veja.abril.com.br/entretenimento/luiza-brunet-diz-ter-sido-espancada-pelo-ex-lirio-parisotto
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diz que ele a derrubou no sofá e a imobilizou violentamente até quebrar quatro 
costelas dela.” Para complementar ou suplementar a reportagem, a Revista Veja.
com anexou à matéria, entre o título da matéria e o corpo do texto, um conjunto de 
imagens que absolutamente não dizem respeito ao fato noticiado. Acreditamos, por 
razões óbvias, que tais imagens servem para, mais uma vez, chamar a atenção do 
leitor e também para reforçar e atualizar o ethos da atriz.

São, no total, dezenove fotos, incluindo-se aí algumas atuais e outras mais an-
tigas, que mostram Luiza Brunet em situações diversas ao logo da sua vida. Há fo-
tos dela com os filhos, dela pousando nua, desfilando no carnaval, fazendo topless, 
atuando na novela, dentre outras. Curiosamente, registramos que não há nenhuma 
foto dela com o então companheiro, o “suposto” agressor, ou seja, das dezenove 
fotos expostas, nenhuma é/está relacionada diretamente ao caso de violência do-
méstica. Também cabe notar que, na maioria das imagens, a Luiza aparece nua ou 
seminua e também fazendo poses sensuais. Evidentemente a escolha dessas deze-
nove fotos para a matéria sobre agressão doméstica não foi aleatória. Há uma razão 
para isso; o que nos parece ser uma estratégia deliberada de afastar, distanciar ou 
amortecer seu ethos de vítima e aproximá-lo daquele ethos já anteriormente conhe-
cido, de mulher bonita, sensual e famosa, dentre outros.

Outro detalhe que não se pode relevar é que é comum em artigos de jornais e 
revistas online como este escolhido por nós, o espaço “leia também”, com links para 
acesso a outras reportagens de temas semelhantes ao abordado. No caso da repor-
tagem sobre Luiza Brunet veiculada pela Veja.com, verificamos que os links são:

LEIA TAMBÉM:
- Luiza Brunet se esconde com peruca e maquiagem em ‘Velho Chico’
- Luiza Brunet vai viver prostituta em ‘Velho Chico’
- Com topless, Luiza Brunet entra para o grupo das maduras sensuais

Assim, mais uma vez, temos os ethé da atriz distanciado do fato de ter sido 
agredida e aproximado de circunstâncias outras e mais uma vez afirmamos que 
essa atitude da revista não foi e não é aleatória. Com esses links ao alcance de um 
clique, vemos que há uma intenção deliberada de ligar a atriz a termos e expressões 
tais como “se esconder”, “prostituta”, “topless” e “sensuais”, com o intuito de levar o 
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leitor reatualizar as imagens de Brunet, agora pelo viés da negatividade, justifican-
do, ainda que parcialmente, talvez, o fato de ter sido agredida.

Percebemos, no entanto, que nessa reportagem, não apenas o ethos da Brunet 
é delineado, mas também o de seu agressor. Na matéria consta a seguinte frase 
para justificar que não houve agressão: “Parisotto teria perdido o equilíbrio durante 
o jantar [...]”. O tempo verbal utilizado nesta frase – futuro do pretérito composto 
–, passa a ideia de que não há certeza da ação e de que foi um acidente doméstico 
e não uma violência doméstica. Essa frase soa, assim, como uma espécie de justi-
ficativa, uma explicação aceitável para o ato agressivo do empresário. Dito de ou-
tra maneira, Parisotto não é mostrado como um agressor, visto que a situação na 
qual ele se encontrava, de perder o equilíbrio, é perfeitamente normal e razoável. 
Além dessa, outras tantas frases presentes na reportagem com verbos no futuro do 
pretérito composto parecem reforçar a “suposta inocência” do agressor como, por 
exemplo: “Parisotto teria perdido a cabeça por ciúmes [...]”

Fazemos, aqui, um parênteses para refletir sobre a construção verbal da ex-
pressão “teria perdido a cabeça”. A ideia que esse tempo verbal passa na frase é a de 
que a violência perde sua força sentidural e a torna menos grave do que realmente 
é, visto que diz respeito a uma suposição. O uso desse tempo indica também a pos-
sibilidade de uma ação passada, sendo esta condicionada ou não e pode transmitir 
incerteza, surpresa e/ou indignação. Assim, o uso desse tempo verbal faz com que o 
leitor não tenha certeza se o fato ocorreu ou não e coloque sob suspeita as palavras 
da vítima. Mais adiante, ainda na mesma reportagem, temos a seguinte frase: “Luiza 
sairia com o olho roxo e quatro costelas quebradas.” O tempo verbal no futuro do 
pretérito faz com que se levante dúvidas sobre o estado da vítima. Parece-nos que 
um olho roxo e quatro costelas quebradas são motivo de incerteza ou de surpresa 
por parte da mídia ou, pelo menos, da Veja.com. Nos chama a atenção o fato de que 
o uso desses tempos verbais serem recorrentes não só na reportagem aqui analisa-
da, mas em grande parte das reportagens sobre casos de violência contra a mulher.

Voltando à construção do ethos do agressor temos, ao final da reportagem, um 
parágrafo inteiro dedicado à narrativa de vida de Lírio Parisotto. Transcrevemos so-
mente uma parte: “[ele] é presidente da Videolar Innova, empresa que atua na área 
de derivados de petróleo. Ele é um dos homens mais ricos do mundo, com fortuna 
estimada pela Forbes em cerca de 4 bilhões de reais.” Acreditamos que a construção 
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de um ethos positivo do agressor também faz parte da estratégia argumentativa de-
liberada do autor dessa matéria. O fato de ser presidente de uma grande empresa, 
trabalhar com um dos maiores recursos naturais brasileiros e ainda ser um dos ho-
mens mais ricos do mundo constrói uma imagem positiva no imaginário brasileiro. 
De um homem tão importante e rico, reconhecido não apenas nacionalmente como 
mundialmente, não se pode imaginar que ele seja capaz de agredir uma mulher. 
Isso leva o consumidor da mídia a se surpreender ou até mesmo a questionar, des-
confiar da veracidade do ocorrido.

Ainda no que tange a construção do ethos de Luíza Brunet, temos, no início de 
do artigo, uma fala da vítima, transcrita/copiada de uma entrevista dada ao jornal 
O Globo:

Eu sempre tive uma família estruturada e sempre fui discreta em minha 
vida pessoal. É doloroso aos 54 anos ter que me expor dessa maneira. 
Mas eu criei coragem, perdi o medo e a vergonha por causa da situação 
que nós, mulheres, vivemos no Brasil. É um desrespeito em relação à 
gente. O que mais nos inibe é a vergonha. Há mulheres com necessida-
de de ficar ao lado do agressor por questões econômicas, porque está 
acostumada ou mesmo por achar que a relação vai melhorar.

No discurso testemunho da atriz, vemos a recorrência de muitos adjetivos po-
sitivos – estruturada, discreta, coragem –, para qualificar sua família e sua vida pesso-
al. Com isso, Brunet busca construir uma imagem favorável de si, com o intuito de 
pathemizar positivamente o leitor de forma que ele se solidarize com ela e acredite 
no que ela diz e em seu sofrimento. A vítima também elenca alguns adjetivos ne-
gativos – doloroso, medo, vergonha, desrespeito –, para tratar da situação na qual se 
encontra. Assim como milhares de mulheres brasileiras, Luiza Brunet diz que sentiu 
vergonha de apanhar. 

O caso Luiza Brunet e a pathemização do consumidor da mídia

Tendo resolvido denunciar o parceiro na polícia e na justiça, Luiza Brunet bus-
ca, na entrevista, a simpatia, a solidariedade de um grupo de mulheres que, as-
sim como ela, já foram vítimas de violência doméstica. Em seguida, ela lembra que 
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as agressões acontecem, muitas vezes, em lares cujas mulheres são dependentes 
financeiramente dos companheiros. Essa afirmação nos faz acreditar que, nesse 
momento, ela é que possui empatia pelas mulheres vítimas de seus parceiros. Po-
demos interpretar também, na fala da atriz, que esse não é o seu caso; que, apesar 
de Parisotto ser um dos homens mais ricos do mundo, ela não precisa dele finan-
ceiramente e pode, dessa forma, denuncia-lo e romper o relacionamento depois de 
ter sido agredida.

Tratar discursivamente da pathemização nessa matéria selecionada nos leva 
aos acontecimentos discursivos nos quais a instância midiática se apropria da lín-
gua, se instaura como enunciadora e, por conseguinte (e concomitantemente), ins-
taura o outro como enunciatário, lhe apresentando suas posições morais e éticas, 
enfim, suas leituras do mundo. Para tanto, tal instância seleciona palavras, organiza 
temas a serem debatidos, observa seus encadeamentos, agencia os modos discur-
sivos, entrelaçando-os, tudo isso para convencer o enunciatário de seus pontos de 
vista, buscando adesão e provocando, conscientemente ou não, intencionalmente 
ou não, emoções em seus interlocutores.

Nessa perspectiva, a Revista Veja.com engendra, ao mesmo tempo, ethos, pa-
thos e logos, uma vez que ela constrói imagens de si, provoca efeitos emocionais, 
tudo isso valendo-se da palavra, da língua, da linguagem, do texto e do discurso. 
Ao enunciar, a instância midiática também apresenta uma série de estados emo-
cionais, geralmente motivados/prescritos pelas normas sociais nas quais os sujeitos 
envolvidos na comunicação estão inseridos, entendidas como convenções de com-
portamentos partilhadas entre eles. Para manter a captação, a instância midiática, 
através do sujeito enunciador, precisa mostrar suas emoções. Tais emoções (fingi-
das ou sinceras) servem para dramatizar a notícia e incitar o sujeito interpretante a 
compartilha-las.

Estudamos, aqui, o processo discursivo no qual as emoções emergem, ou seja, 
tratá-las como um efeito visado (ou suposto), ainda que não haja garantias sobre o 
efeito produzido. A emoção deve ser, assim, “[...] considerada fora do vivenciado e 
apenas como um possível surgimento de seu sentido em um sujeito específico em 
situação particular” (CHARAUDEAU, 2010, p. 34). No que diz respeito ao efeito pathê-
mico, o autor assevera que ele se dá através tanto da expressão quanto da descrição 
dos estados emocionais. Na expressão pathêmica, a enunciação pode ser, ao mes-
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mo tempo, elocutiva e alocutiva, pois visa produzir um efeito no interlocutor. Já na 
descrição pathêmica, a enunciação propõe ao interlocutor uma cena dramatizante 
suscetível de produzir tal efeito.

Considerações finais

Vimos, ao longo desta reflexão, que a violência sofrida por Luiza Brunet é a mes-
ma sofrida por milhares de mulheres brasileiras. A veiculação das notícias sobre essas 
violências leva a população a interiorizar o fato, o que faz dessa violência um saber de 
conhecimento. Além da mídia, há pesquisas, cálculos, raciocínios, dados, estimativas, 
ou seja, todo um aparato, um instrumento intelectual que leva a população a um co-
nhecimento considerado eficiente sobre a situação atual da violência de gênero.

Mas, ainda assim, no que diz respeito à divulgação de matérias sobre violência 
contra mulher nos jornais, muitas vezes, elas se baseiam em saberes de crença, 
em preconceitos, em estereótipos e em idées reçus. A partir de uma avaliação sub-
jetiva dos acontecimentos, chega-se a apreciações, conclusões, sobre o comporta-
mento das mulheres questionando seu modo de vida, hábitos, comportamentos, 
vestimenta etc. Dessa maneira, há uma (re)produção, uma perpetuação de normas 
de comportamento que consolidam, perpetuam e divulgam, ao mesmo tempo, os 
imaginários sociais daquela sociedade. A violência contra a mulher corre o risco de 
ser tida como corriqueira, inclusive pela mídia, que ajuda a disseminar o estigma 
envolto no gênero feminino e no tipo de atividade ou trabalho exercido pela vítima.

As notícias a respeito de casos de violência contra a mulher, de uma manei-
ra geral, resultam de uma escolha temática ao mesmo tempo objetiva, incluindo 
esses acontecimentos na rubrica dos fatos de sociedade, e simbólica. Tais notícias 
podem ser relatadas de maneira descritiva, produzindo um efeito de objetividade, 
mas também de maneira dramatizante, produzindo efeitos emocionais diversos na-
queles que as leem.

Temos aqui um combo: além de ser mulher, ela subverte os estereótipos de 
moralidade impostos. Dentro de uma sociedades como a brasileira, isso significa 
que há justificativa para qualquer tipo de violência contra ela, já que Luíza Brunet, 
por ser modelo e atriz e constantemente pousando nua e seminua, não faz parte do 
seleto grupo das “mulheres que se dão ao respeito”.
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Introdução

O objetivo da educação, segundo Freire (1996) é a consciência da realidade e 
de sua própria capacidade de transformá-la. O educador concebe a prática docente 
como movimento dinâmico entre o fazer e o pensar sobre o fazer: “saber ensinar 
não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria pro-
dução ou a sua construção.” (FREIRE, 1996, p. 52). A aprendizagem ocorre, portanto, 
de forma construtiva, de dentro para fora, onde o sujeito reconstrói ideias, experi-
ências, interações e argumentos.

Sendo assim, ao trazermos a literatura para a sala de aula, “despertamos” no 
aluno o sabor de ler, a partir daí, é preciso também, propiciar condições para o pra-
zer como satisfação de necessidade e para a consciência social da literatura. Nesse 
contexto, ítalo Calvino (2007), categoricamente, assim afirma: “minha confiança no 
futuro da literatura consiste em saber que há coisas que só a literatura com seus 
meios específicos nos pode dar” (CALVINO, 2007,p.43). É importante ressaltar que 
através da leitura se atribui a possibilidade para a formação da consciência de mun-
do do indivíduo; não há outra maneira mais eficaz de ler o mundo senão por meio 
da leitura. Por intermédio dela, herdamos tradições que nos cabem ou não transfor-
mar, como nossos antepassados já o fizeram; tem-se acesso à história das culturas 
e ao meio em que foram disseminados. Ou seja, o ato de ler nos permite observar, 
refletir, compreender, transformar o espaço em que se vive; permite-nos estar em 
constante aprendizagem cultural, entender que toda a literatura resulta de uma 
experiência cultural, social, política, ideológica, existencial; permite-nos valorizar as 
conexões entre história e cultura, permite-nos a relação dialógica entre texto e lei-
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tor, e esta relação são essenciais, uma vez que estimula o leitor em sua totalidade 
(sentimentos, sensações, intelecto, imaginário) (COSTA, 2010).

Logo, o texto tem um significado especial em nossa cultura. O surgimento da 
linguagem e seu posterior desdobramento em múltiplas formas, entre elas a escri-
ta, marca uma transição plena de significado para a atual civilização (Soares, 1999). 
Decorrente de tal processo histórico, a leitura está entre as práticas que, ao longo 
da história, permitiram ao ser humano expressar-se, estabelecer relações e conhe-
cer o mundo. Por meio da palavra escrita podem-se imortalizar as ideias, auxiliar 
na transformação da sociedade, educar, politizar e influenciar as pessoas (MOLINA, 
1992; FREIRE, 1996; TAKAHASHI, 2000; KLEIMAN, 2002).

Nessa perspectiva, o poema é um gênero textual que traz uma linguagem for-
temente entrelaçada com um imaginário em todas as dimensões da palavra.  Nele, 
estão presentes o jogo sonoro, a beleza estética e o lúdico apresentado em versos 
livres ou não, e em rimas. É um gênero especialmente adequado para promover a 
criatividade infantil, a beleza estética, o lúdico, o prazer com a leitura e com a escri-
ta, fato importante a ser considerado na formação do leitor (PAZ, 1976).

A poesia, por sua vez, sempre esteve presente nos primórdios das sociedades 
testemunhando os seus fatos sociais dos mais comuns aos mais vultosos, desde as 
rezas de curas, os cantos sacros, as cantigas de ninar. Segundo Paz (1976), “Não há 
povos sem poesia, mas existem os que não têm prosas”. Essa observação só fortale-
ce o entendimento de que a poesia, notadamente a lírica, encontra-se presente em 
todos os momentos da história de um homem, sendo o seu testemunho individual 
para, também, ser testemunha e expressão dos fatos sociais.

Para este trabalho, visa analisar discursivamente dois poemas de Carlos Drum-
mond de Andrade “A Folha” e “Evocação”, baseando-se nas teorias de Análise do 
Discurso de linha francesa (AD) propostas por Pêcheux, Orlandi e seguidores, auto-
res que compartilham da fundamentação da AD na França e no Brasil.

A Análise do Discurso de Linha Francesa (AD) e a poesia de 
Drummond

A Análise do Discurso de Linha Francesa (AD) surge em 1960, com o objetivo de 
compreender os efeitos de sentido provocados pelos discursos. Por meio do estudo 
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do sujeito e dos elementos que compõem o discurso, se entenderá o funcionamen-
to do mesmo, bem como os efeitos dos sentidos que nele estão contidos.

Carlos Drummond de Andrade foi um grande nome da literatura no século XX 
e ainda é considerado, por alguns críticos, como um dos mais expressivos poetas. 
Suas obras são marcadas pelos momentos vividos da época e por ele conseguir re-
fletir poeticamente as inquietudes do momento social do século XX. 

Drummond em poucas palavras...

Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902, na cidade de Itabira, Minas Ge-
rais. Faleceu em 1987 e é considerado por alguns críticos o principal poeta brasileiro 
do século XX. A família do poeta era ligada às tradições do local, isto é, composta 
por fazendeiros e mineradores. Foi jornalista e funcionário público. No ano de 1925, 
fundou “A Revista”, com outros colegas, sendo uma mídia modernista de Minas Ge-
rais. Influenciado pelo movimento modernista1.

De acordo com o próprio Drummond (1988), foi integrante do Partido Comu-
nista na década de 1940 e simpatizante das causas socialistas e ambientalistas. Fez 
parte de um jornal comunista. Entretanto, logo depois, decepcionou-se, desligando-
se completamente do jornal e do partido, sendo marcado por um ceticismo político. 
Carlos Drummond de Andrade escreveu, aproximadamente, 55 obras (poesias, pro-
sas, antologias, literatura infantil, charge) entre 1930 a 1986. Foi poeta e prosador 
com os contos e crônicas.

A Análise do Discurso de Linha Francesa (AD)

Na década de 60 abriu um largo território das ciências sociais. Nesse período 
entra em cena Michel Pêcheux e a teoria do Discurso. A Análise do Discurso (AD) é 
uma corrente de estudos da linguagem que tem como objeto de estudo “o discurso”, 
isto é, “os efeitos de sentido” materializados em textos diversos. Desse modo, o ana-
lista do discurso se debruça sobre os textos para perceber o modo como esses se 
inserem dentro da atividade discursiva para compreendê-los e não interpretá-los.  

1. Movimento literário que buscava romper com os padrões estéticos vigentes. Pregava-se o verso livre, 
sem rima e uma linguagem mais brasileira.
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Na AD, o texto é visto como materialização do discurso e como elemento que 
se apresenta tal qual uma peça dentro do conjunto de enunciados que constituem a 
atividade discursiva. É uma peça que permite o jogo da interpretação, o deslizamen-
to dos sentidos, portanto sob o viés da Análise de Discurso não há sentidos fixos 
que devem ser extraídos dos textos no momento da leitura. Se o discurso é efeito 
de sentido, esses últimos são construídos a partir da atividade do sujeito leitor que 
é sempre histórico e marcado pela ideologia (ORLANDI, 2012).

O conceito de memória discursiva também é um dos aspectos centrais analisa-
dos por Pêcheux (2010, p. 52), destacando que:

A memória discursiva seria aquilo que face a um texto que surge como 
acontecimento a ser lido, vem estabelecer os implícitos (quer dizer, mais 
tecnicamente, os pré-construídos elementos citados e relatados, discur-
sos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível 
em relação ao próprio legível (PÊCHEUX, 2010,p. 52).

Para Pêcheux (2010), todo discurso se constitui a partir de uma memória e de 
um esquecimento do outro. Os sentidos vão se construindo no embate com ou-
tros sentidos. Assim, quando não conseguimos recuperar a memória que sustenta 
aquele sentido, temos o nonsense. Ainda que o falante não tome consciência desse 
movimento discursivo, ele flui naturalmente.  A memória discursiva também enfa-
tizada por Pêcheux como interdiscurso, de outro modo, é um saber que possibilita 
que nossas palavras façam sentido. Esse saber corresponde a algo falado anterior-
mente, em outro lugar, a algo “já dito”, entretanto continua alinhavando os nossos 
discursos.

Nesse sentido, Orlandi (2011) explica que o conceito de interdiscurso de Pê-
cheux, nos mobiliza a compreender que as pessoas estão ligadas a esse saber dis-
cursivo que não se aprende, mas que produz seus efeitos através da ideologia e 
do inconsciente. Para Orlandi, o interdiscurso está articulado ao complexo de for-
mações ideológicas. O “sentido”, tão explorado por Pêcheux, não é dado a priori e 
é efeito no dizer do sujeito e de quem ouve/lê. Os enunciados de cada sujeito que 
fala estabelecem relações com tudo o que já foi dito com o interdiscurso, com sua 
memória discursiva.
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Sendo assim, Orlandi (2011) propõe três noções de memória: Memória discur-
siva; memória institucional e memória metálica. Interessa-nos abordar neste es-
tudo a memória discursiva que se apresenta no momento em que os enunciados 
produzidos em outro momento da história podem ser atualizados no novo discurso 
ou rejeitados, mais tarde, em novos contextos discursivos. Com a memória discursi-
va, os enunciados pré-construídos podem ser operados na formação discursiva de 
cada sujeito que ao produzir novos discursos estabelece relações com tudo o que já 
foi dito, com o interdiscurso e com sua memória discursiva (PÊCHEUX, 2010).

Salientamos que o próprio Pêcheux (2010), reporta-nos; quando se refere ao 
interdiscurso, às formulações anteriores, àquilo que todo mundo sabe, isto é, aos 
conteúdos de pensamento de um sujeito universal, base da identificação e aquilo 
que todo sujeito em situações específicas, pode ser e entender sob a forma das 
evidências do contexto situacional. Nesse cenário, é importante afirmarmos que o 
discurso é uma prática social de produzir textos. Isto significa que todo discurso é 
uma construção social, não individual, e que só pode ser analisado considerando 
seu contexto histórico – social, suas condições de produção, significa ainda que o 
discurso busca refletir uma visão de mundo determinada, necessariamente, vincu-
lada à do seu autor e a da sociedade em que se vive (INDURSKY, 2011).

Já a memória discursiva, conforme Indursky (2011) está ligada a existência his-
tórica do enunciado enquanto prática discursiva inserta por aparelhos ideológicos, 
ou seja, os enunciados estão dentro das formações discursivas, em que recebem 
seus sentidos. Para Indursky (2011), se a memória discursiva se refere aos enuncia-
dos que se inscrevem em uma FD, isto significa que ela diz respeito não a todos os 
sentidos, como é o caso do interdiscurso, mas aos sentidos autorizados pela Forma-
Sujeito no âmbito de uma formação discursiva. Mas não é só: a memória discursiva 
também diz respeito aos sentidos que devem ser refutados. Ou seja: “ao ser refu-
tado um sentido, ele o é também a partir da memória discursiva que aponta para o 
que não pode ser dito na referida FD” (INDURSKY, 2011, p. 87). Portanto, a memória 
discursiva, além de consolidar e mover sentidos, também provoca o esquecimento 
dos mesmos. Por exemplo, alguns sentidos que em uma determinada época po-
diam ser produzidos em uma formação discursiva, não podem mais ser menciona-
dos, lembrados, por conta das mudanças sociais e ideológicas.
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Por fim, afirmamos que o interdiscurso é fundamental para compreender o 
discurso, pois o fato de haver um já-dito vai dar a base de todo o dizer, facilitando 
o entendimento da relação entre discurso, sujeito e ideologia.  Para que as pala-
vras façam sentido, é necessário que já tenham feito antes. Ainda segundo Orlandi 
(2001, p. 33), “o interdiscurso é o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que 
determinam o que dizemos” (ORLANDI, 2001, p.33).

Construindo o artigo

O presente artigo configura-se como uma pesquisa qualitativa, ou seja, que 
não se preocupa com a representatividade numérica, mas sim com o aprofunda-
mento da compreensão a respeito dos textos em estudo.

Para que toda a análise seja possível, nos utilizaremos da AD fundada por Pê-
cheux na França e reterritorializada por Orlandi no Brasil porque, enquanto ins-
trumento teórico-metodológico, a Análise de Discurso visa compreender como um 
objeto simbólico produz sentidos e, logo iniciamos o trabalho de análise pela confi-
guração do corpus, delineando-se seus limites, fazendo recortes, na medida mesma 
em que se vai incidindo um primeiro trabalho de análise, retomando-se conceitos e 
noções, pois a AD tem um procedimento que demanda um ir-e-vir constante entre 
teoria, consulta ao corpus e análise. Esse procedimento dá-se ao longo de todo o 
trabalho (ORLANDI, 2013).

A leitura aqui proposta foi desenvolvida a partir de um estudo biográfico do 
autor em questão, que consiste no supracitado procedimento de AD que permite 
descobrir as condições de produção do discurso em estudo, no que se refere aos 
poemas analisados: “A folha” e “Evocação” produções essas, que fazem parte da co-
letânea de poemas do livro “A Paixão Medida”, publicado no ano de 1980.
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Análise discursiva dos poemas “a folha” e “evocação” à luz da 
AD francesa

A folha 
 
A natureza são duas. 
Uma, 
tal qual se sabe a si mesma. 
Outra, a que vemos. Mas vemos? 
Ou é a ilusão das coisas? 
 
Quem sou eu para sentir 
o leque de uma palmeira? 
Quem sou, para ser senhor de uma fechada, sagrada 
arca de vidas autônomas? 
 
A pretensão de ser homem
e não coisa ou caracol 
esfacela-me em frente à folha 
que cai, depois de viver 
intensa, caladamente, 
e por ordem do Prefeito 
vai sumir na varredura 
mas continua em outra folha 
alheia a meu privilégio 
de ser mais forte que as folhas.

Evocação
 
À sombra da usina, teu jardim 
Era mínimo, sem flores. 
Plantas nasciam, renasciam 
para não serem olhadas. 
 
Meros projetos de existência, 
desligavam-se de sol e água, 
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mesmo daquela secreção 
que em teus olhos se represava. 
 
Ninguém te viu quando, curvada, 
removias o caracol 
da via estreita das formigas, 
nem sequer se ouviu teu chamado. 
 
Pois chamaste (já era tarde) 
e a voz da usina amorteceu 
tua fuga para o sem país 
e o sem tempo. Mas te recordo
e te alcanço viva, menina, 
a planejar tão cedo o jardim 
onde estás, eu sei, clausurada, 
sem que ninguém, ninguém te adivinhe.

A poesia, de acordo com Costa (2010) é o componente maior para sensibiliza-
ção e identidade do sujeito. A poesia e a informação se aliam num momento pri-
vilegiado para despertar o sentimento e o afeto de cuidado com o meio. É forma 
indispensável de uma linguagem que busca o diálogo, a introspecção e a reflexão do 
sujeito no mundo e do mundo que os sujeitos constroem (COSTA, 2010).

Nesse sentido, Orlandi (2013), afirma que as palavras não são dos enunciado-
res, por meio da língua e da história elas vão significando, perpassando os discur-
sos, fazendo pensar que o sujeito sabe o que diz. No entanto, o que ele discursa já 
foi dito antes, em outra época, porém ele não tem a consciência disso. Ainda, de 
acordo com Orlandi (2007), as palavras são prenhes de sentidos a não dizer e, colo-
camos no silêncio muitas delas. O silêncio mesmo sem ser diretamente observável, 
não é vazio, não se configura apenas como um acidente que intervém ocasional-
mente: o silêncio é necessário à significação, a produção de sentidos. Estes migram 
para qualquer espaço simbólico, que no nosso corpus são os poemas. No primeiro 
poema percebemos o implícito e o silêncio. No implícito percebemos o não dito que 
remete ao dito, a um resíduo.

No poema, este leva-nos a ação devastadora do homem que por sua preten-
sa condição ontológica não poderia ser comparado à natureza. Como diz Orlandi 
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(2007), no silêncio não temos marcas formais, mas traços, pistas. No silêncio há um 
clamor sentidos de maior preservação da natureza, da racionalidade e sensibilidade 
que constituem o homem que deveriam fazer dele um ser mais preocupado com o 
meio ambiente, o constitui como apenas depredador, consumidor. O silêncio como 
condição de possibilidade do dizer a vir a ser outro mobiliza vários sentidos ecoan-
do no sujeito.

De acordo com Charaudeau (2008), o sentido constrói representações sobre 
o mundo, se constitui no encontro entre o dito e o não dito. Há sob a aparente 
transparência das palavras uma agitação de significações implícitas. É o que se per-
cebe no primeiro poema. Nele, o implícito nos leva a ação devastadora do homem 
que por sua pretensa condição ontológica não poderia ser comparado à natureza. 
Os sentidos pulsam ecoando que a racionalidade e sensibilidade constitutivas do 
homem que deveriam fazer dele um ser mais preocupado com o meio ambiente o 
constituem como apenas depredador, consumidor.

No segundo poema também percebemos o implícito e o silêncio com suas for-
mas de significar. No implícito existe uma subordinação ao dizer para significar. E o 
que se percebe logo no início do poema quando se manifesta a forte presença do 
sujeito prefeito que pela posição que ocupa o que fala tem um grande valor que deve 
ser obedecido. O silenciado permite significar que o sujeito que ocupa cargos impor-
tantes na formação social também constrói usinas que são construções que pre-
ponderam sobre a natureza representada pelo jardim. Percebemos num batimento 
incessante entre descrição e interpretação do poema a disjunção existente entre o 
mundo da natureza expressa pelo jardim e o mundo do homem contemporâneo 
aprisionado pela cultura, pela artificialidade, pela produção e consumo. Como nos 
versos: “[...] que cai, depois de viver intensa, caladamente, e por ordem do Prefeito 
vai sumir na varredura [...]. À sombra da usina, teu jardim era mínimo, sem flores [...]”.

Observando que o sentido de meio ambiente tem uma relação direta com o 
estado ou qualidade da natureza, estando ela numa condição ideal, saudável.  Mos-
trando que a ação do homem sobre a natureza e que esta ação sempre produz um 
efeito de degradação. Tendo o homem como exemplo de agente que retira a con-
dição de normalidade na natureza temos como exemplos nos poemas “prefeito” o 
que passa nas formações imaginárias (FI) do sujeito em relação a ação depredadora 
do homem como algo natural. As FI apoiam-se nas condições de produção sendo 
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essa última relativa em seu sentido lato ao contexto sócio-histórico e ideológico. 
Constituem as FI as relações de sentido, as relações de força e a antecipação. As 
relações de sentido pontuam que todo discurso se relaciona com outros já ditos, 
imaginados; as relações de força dizem respeito ao lugar do qual o sujeito fala é 
constitutivo do que ele diz (ORLANDI, 2013).

Na situação do poema existe um não dito em que o prefeito enquanto lide-
rança política fala de um lugar em que suas palavras devem ser obedecidas. A an-
tecipação refere-se à imagem que o locutor tem de si assim como a imagem que 
acredita que o seu interlocutor tem dele. A imagem que se tem do homem apoia-se 
num interdiscurso que confere a este o estatuto de quem destrói a natureza para 
edificar algo. Existe um contraponto entre o mundo da natureza em que alguém, 
pode sentir-se mais feliz, e o mundo do trabalho, movido pelo compromisso, pela 
satisfação de necessidades.

Considerações finais

A partir dos poemas “A folha” e “Evocação”, Drummond sustenta-os a partir de 
um discurso que é proferido historicamente na temática rotineira discutida sobre o 
meio ambiente. Os dizeres se repetem e se deslocam (ORLANDI, 2013). Os sentidos 
pulsam ecoando que a racionalidade e sensibilidade constitutivas do homem que 
deveriam fazer dele um ser mais preocupado com o meio ambiente, o constituem 
como apenas depredador, consumidor.  Os dois poemas produzem um efeito de 
evidência que o meio ambiente sofre com as ações humanas.

A AD não se interessa por enunciados empíricos, mas se preocupa como as 
imagens enunciativas funcionam. Os poemas são lugares de memória em que se 
percebe o entrecruzamento dos traços cultural, histórico e simbólico, produzindo 
nos versos analisados entre os efeitos de sentido, a ação depredadora do homem 
sobre a natureza.

O que é silenciado no poema permite significar, pois o silêncio não é o vazio, é 
a condição possível do dizer vir a ser outro. O silêncio é uma das formas de compre-
ender a incompletude, fundamenta o movimento interpretativo (ORLANDI, 2007).

Diante das questões, postas, até então, é preciso destacar, ainda, ancorados 
sobre os dizeres de Silva (1986, p. 21) que a leitura do texto literário “pode se cons-
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tituir num fator de liberdade e transformação dos homens” (SILVA, 1986, p. 21). Em 
consequência, pode-se dizer que a leitura de textos ficcionais ou realistas cumpre 
o papel social de transformar a infância, na medida em que fazem a criança pensar 
criticamente.

Na sociedade contemporânea urge a necessidade de uma conscientização 
ecológica visto que a qualidade de vida e o bem estar do planeta é uma questão 
prioritária, necessitando de instrumentos de grande alcance para efetivação de in-
tervenções eficientes, e deste contexto destaca-se o poder do ensino formal e seus 
diversos recursos didáticos, a exemplo da literatura.

Pode-se afirmar que a literatura faz parte da construção do saber, desde a in-
fância, pois é na infância que se forma o gosto pela leitura. Para Lajolo e Zilberman 
(2002), a literatura tem, para crianças, a função formadora, é a mola mestra que 
transforma a leitura em prática social, quando constitui atividade privada nos lares, 
tendo o livro como instrumento ideal para a formação da cidadania; como as auto-
ras ressaltam no livro “A formação da leitura no Brasil: histórias & histórias”.

A literatura desempenha, conforme destaca Candido (2006), o papel de insti-
tuição social, pois utiliza a linguagem, fruto da criação social, como meio específico 
da comunicação. Observa, também, que o conteúdo social das obras e a influência 
que a literatura exerce no interlocutor fazem da literatura um instrumento pode-
roso de mobilização. Ao considerar que “a arte e a literatura são atividades perma-
nentes, correspondendo às necessidades imperiosas do homem e da sociedade”, 
(CANDIDO, 1995, p.16) também confirma a função social da literatura.
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ANÁLISE DO DISCURSO EM “MAPAS DE COMUNICAÇÃO”:
UMA POSSIBILIDADE DE VER E OUVIR A SURDOCEGUEIRA

SUELI FERNANDES DA SILVA RACHED (UNICAP)

Introdução

Este artigo reflete sobre nova perspectiva para compreender a surdocegueira. 
Atuando como pedagoga na cidade do Recife, tive a oportunidade de avaliar as in-
terações entre o surdocego e seus familiares para compreender os discursos que 
auxiliam no planejamento da intervenção a ser feita. 

Ver a surdocegueira: caminho metodológico

O objetivo do estudo busca compreender os diferentes discursos sobre a sur-
docegueira, presentes nos Mapas de Comunicação de dois surdocegos pré-linguís-
ticos. Para tal selecionamos de um grupo com dez (10) surdocegos, apenas duas 
(2) crianças para fazer parte deste estudo. Tivemos em conta o seguinte critério de 
eleição dos sujeitos: (i) crianças surdocegas pré-linguísticas na faixa etária entre três 
a seis anos; (ii) estar em atendimento sistemático na instituição.

Segundo Amaral (2002) a avaliação do surdocego é um processo em que se 
obtém a informação para tomada de decisões, permitindo planificar a interven-
ção, considerando o seu funcionamento hoje e para o futuro. Uma das avaliações 
informais realizadas nos programas com surdocegos é o Mapa de Comunicação, 
processo pelo qual buscamos informações a seu respeito quanto às preferências 
(características), necessidades (o que gosta, não gosta, medos) e expectativas dos 
pais (desejos e sonhos).  O contexto da avaliação se dá através do envolvimento da 
família do surdocego para conversa informal. Utilizam-se desenhos, papéis varia-
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dos, cola, tesoura, canetas, lápis coloridos, escrita e figuras como meio de expres-
são para a confecção do Mapa de Comunicação.1

Lembramos que, para a AD, o corpus vai se constituindo, à medida que se pro-
cede a análise. Portanto, não o temos pronto, completo, nem a análise acontece em 
etapas estanques (Orlandi, 2009). Diante desta incompletude, é necessário fazer 
recortes2 nos quais encontram pontos que possibilitam compreender os processos 
discursivos que estão em jogo. Nos recortes observamos as sequências que apon-
tam para os diferentes processos discursivos que serão nosso objeto.

Nesse sentido, buscaremos enunciados que: (i) representam a discursividade 
com a surdocegueira nas famílias de surdocegos; (ii) constituem os textos com o 
contexto sócio histórico e ideológico em que são produzidos.  Assim, sustentada por 
essa teoria, interpretamos os enunciados que constituem o material observando as 
diferentes formações discursivas das pessoas envolvidas nessa reflexão.

Ouvir a surdocegueira: fundamentação teórica

Para compreender a surdocegueira consideramos importante apresentar sua 
classificação, fundamentando a importância da funcionalidade enquanto possibili-
dade de fortalecimento para compreensão e intervenção com surdocegos. Inicie-
mos com Vygotsky (1997) que define as deficiências através de um olhar sobre o 
potencial humano ao referir que não devemos considerar apena o “defeito”, mas 
sim as possibilidades de capacidade e força de cada um.

A Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) traz também o termo fun-
cionalidade em substituição aos termos deficiências, dando lugar à ampliação do 
significado, incluindo experiências positivas e enfatizando a potencialidade do indi-
víduo com deficiência. Desta forma ele é avaliado em termos de estrutura, como ele 
é, o que sabe fazer e como participa nas interações sociais.

Diante do exposto a surdocegueira, que parece ser a impossibilidade total de 
ver e ouvir, não levando em consideração a existência resíduos visuais e/ou auditi-

1. Essa forma de avaliar foi desenvolvida por Maria Bove, disponível por Cormedi (2005).

2. Segundo Orlandi (2009), o recorte é uma unidade discursiva que relaciona a linguagem e a situação. 
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vos. Na realidade é uma condição que se combinam perdas visuais e auditivas em 
diversos níveis (SERPA, 2002). A criança surdocega tem uma das deficiências menos 
entendidas, pois não é uma criança cega que não pode ouvir, ou uma surda que não 
consegue ver, mas sim uma criança com privações multissensoriais. Para nós que 
podemos ver e ouvir, o mundo se estende tão longe alcançam os nossos olhos e 
ouvidos. Na criança surdocega, suas experiências de mundo se estendem até onde 
podem alcançar seus dedos.

Segundo Finger & Quadros (2008), o marco fundamental do desenvolvimento 
de uma criança é o surgimento das primeiras palavras, iniciando sua trajetória como 
um membro ativo na sociedade, que atribui à linguagem enorme valor como instru-
mento de expressão do pensamento e de comunicação.

Procuramos inicialmente estabelecer aspectos da surdocegueira para compre-
ender quem é o sujeito de nossa pesquisa, para buscarmos os fundamentos teóri-
co-metodológicos da AD de linha francesa, que teoriza como a linguagem é materia-
lizada na ideologia e como esta se manifesta na linguagem.

O que interessa para a AD é a língua funcionando para a produção de sentidos 
e permitindo analisar unidades além da frase, o texto. Ela considera que a lingua-
gem não é transparente, não procura atravessar o texto para encontrar um sentido 
do outro lado. Produz conhecimento a partir do próprio texto, porque o vê como 
tendo materialidade simbólica própria e significativa - espessura semântica: ela o 
concebe em sua discursividade, na opacidade, como efeito de sentidos (Pêcheux, 
1997).  E trata o discurso como a palavra em movimento - observa o homem falando 
(ORLANDI, 2009).

Pêcheux (1997) define o discurso como efeito de sentidos entre os locutores, 
um objeto sócio histórico em que o linguístico está pressuposto; considera lingua-
gem sistema capaz de ambiguidade e define discursividade como inserção dos efei-
tos materiais da língua na história, incluindo análise do imaginário na relação dos 
sujeitos /linguagem.

O suporte teórico é baseado na análise de formas materiais, não separa cate-
goricamente estrutura e acontecimento, relacionando a linguagem à exterioridade 
- o interdiscurso. Definindo a memória discursiva, o já-dito que torna possível todo 
o dizer. Neste conceito, as pessoas são filiadas a um saber discursivo que não se 
aprende, mas que produz seus efeitos por intermédio da ideologia e do inconscien-
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te. O interdiscurso é articulado ao complexo de formações ideológicas representa-
das no discurso pelas formações discursivas: algo significa antes, em outro lugar e 
independentemente. (Pêcheux, 1997).

As palavras não têm um sentido ligado à literalidade é sempre uma palavra por 
outra, ele existe nas relações de metáfora (transferência) acontecendo nas forma-
ções discursivas que são lugar histórico provisório. Consequentemente toda descri-
ção está exposta ao equívoco da língua, ou seja, todo enunciado é linguisticamente 
descritível como uma série de pontos possíveis, oferecendo lugar à interpretação. 
(Pêcheux, 1997).

A proposta da AD expõe o olhar à opacidade (materialidade) do texto, objeti-
vando a compreensão do que o sujeito diz em relação a outros dizeres, ao que ele 
não diz. Nesse sentido, Pêcheux (1997) reflete sobre a linguagem que aceita o des-
conforto de não se ajeitar nas evidências e no lugar já-feito, ou seja, nos entremeios. 
Os princípios teóricos se alojam não em regiões já categorizadas do conhecimento, 
mas em interstícios disciplinares, nos vãos que as disciplinas deixam ver nas articu-
lações contraditórias.

A discursividade não tem o limite do texto e a AD articula o linguístico ao só-
cio histórico e ideológico, porque a linguagem, enquanto discurso, é compreendida 
como modo de produção social, um estado discursivo de um processo mais amplo, 
o discurso não tem início nem fim - é palavra em movimento. (ORLANDI, 2009, p. 
83). Há várias noções que sustentam esse campo da AD, algumas delas auxiliam a 
compreensão dos diferentes discursos sobre a surdocegueira em suas famílias.

O contexto imediato é o campus no qual os “Mapas de Comunicação” são re-
alizados, os sujeitos que o “assinam”, o momento da execução e o fato do texto ser 
escrito em folhas brancas com desenhos, colagens de figuras coloridas e não em 
outro suporte material qualquer. Já o contexto amplo considera os efeitos de senti-
dos, elementos que derivam da forma como a sociedade e suas Instituições de Re-
abilitação organizam o poder distribuindo posições de mando e obediência, deste 
modo elegem seus melhores representantes de qualidade de atendimento. Entra 
na história, a produção de acontecimentos que significam na maneira como cores 
e desenhos estão relacionados segundo imaginário que afeta os sujeitos em suas 
posições sociais e familiares.
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O desenho é anterior à linguagem escrita, é considerado a mais antiga forma 
de comunicação do ser humano; são meio privilegiado para a descoberta do mundo 
interno, constituem ainda modo natural de expressão e comunicação, revelando 
muito do inconsciente de quem o desenha. É interpretação da realidade, maneira 
de ver as coisas e de se colocar diante delas. (Redonto, 2000). A psicanálise desven-
da o inconsciente através de imagens simbólicas (desenho), está impregnada de 
determinismo.

A memória quando pensada em relação ao discurso é tratada como interdis-
curso - aquilo que fala antes, em outro lugar; é memória discursiva. Ela torna pos-
sível todo dizer e retorna sob a forma de pré-construído, o já dito que está na base 
do dizível. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito 
significa uma dada situação discursiva (ORLANDI, 2009, p.31). Portanto, o dizer não 
é propriedade particular, eles se significam pela história e pela língua.

O esquecimento é outra noção importante para este trabalho. Pêcheux (1997) 
distingue duas formas de esquecimento no discurso: (i) uma é da ordem da enuncia-
ção – ao falarmos, o fazemos de uma maneira e não de outra, e, ao longo de nosso 
dizer, formam-se famílias parafrásticas que indicam que o dizer podia ser outro; (ii) 
a segunda é o esquecimento chamado de ideológico - é da instância do inconsciente 
e resulta do modo pelo qual somos afetados pela ideologia.

A luz do exposto interpretaremos os Mapas de Comunicação para ver e ouvir a 
surdocegueira em suas formações discursivas.

Ver e ouvir a surdocegueira

Neste momento vamos ver e ouvir a surdocegueira através da análise de pala-
vras, frases, desenhos e cores que determinam a especificidade do texto ao exami-
ná-los através da análise das propriedades discursivas.

Quanto aos desenhos Hammer (1981) amplia o conceito de projeção freudia-
nos, no qual o que é projetado é sempre recalcado, e a define como sendo a colo-
cação de uma experiência interna ou de uma imagem interna, no mundo exterior, 
ressaltando que a projeção é o processo psicológico de se atribuir qualidades, sen-
timentos, atitudes e anseios próprios, aos objetos do ambiente (pessoas, outros 
organismos ou coisas).
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Serão analisados aqui os discursos presentes nos “Mapas de Comunicação”. 
Segue no Quadro 1 a legenda dos símbolos utilizados nos Mapas de Comunicação.

Quadro 1: Legenda dos Mapas de Comunicação.

 

O Mapa 1 refere-se à família que denominaremos: Família A, sendo a criança 
MVLFS, sexo feminino, 5 anos, surdacega com surdez bilateral e resíduo visual em 
ambos os olhos; estiveram presentes a mãe e pai adotivos, e a babá. A avaliação 
se deu através de sete folhas, sendo escolhido o papel tipo A4. A folha 1 continha 
os dados de um desenho que representava a criança e as folhas de dois a sete, os 
dados que foram transcritos literalmente no Quadro 2:

Folha nº 1 – Apresentado o material, foi proposto que desenhassem a criança, 
a mãe aproximou-se da mesa, pegou a folha de papel, uma caneta azul e iniciou o 
desenho, sendo que o pai e a babá permaneceram calados.

A mãe disse: 
“Acho que MV é assim” Olhou para o pai e babá, e ambos permaneceram calados.
Ao terminar o desenho a mãe diz:
“Ela é assim, não é?!” Olhou novamente para o pai e a babá, estes permaneceram 

calados.
A mãe ao dizer: “Acho que MV é assim” e” Ela é assim, não é?!” e por ter olhado 

para o pai e a babá, sendo que estes permaneceram calados, apresenta a censura 
com seu dizer, pai e babá têm um sentido proibido, sendo que este sentido não 
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para, apenas mudou de caminho. O silêncio atravessa as palavras indicando que o 
sentido é outro, aquilo que é mais importante não se diz. O silêncio produz aqui o 
não-sentido que mostra a ameaça.

A simbologia da cor como suporte do pensamento simbólico na criação dos 
conceitos e na associação dos elementos é muito antiga e universal, embora as 
diferentes cores tenham simbologias diversas consoantes às culturas. As principais 
cores simbolizam o todo e o universo.

Observamos a ausência de cores, mesmo diante do material disponibilizado, o 
desenho foi realizado em monocromia, sendo escolhida a cor azul. Segundo Reton-
do (2000), a cor usada como contorno significa timidez emocional, como também 
o azul determina profundidade, sentimento de penetração no infinito. Ressaltamos 
que o desenho estava com detalhes como laços na cabeça, sapato e vestido carac-
terizando que se tratava de uma pessoa do sexo feminino. O desenho em monocro-
mia azul sugere uma criança como uma única “coisa”, sendo cada detalhe incorpo-
rado na mesma cor do seu corpo, mesmo os detalhes do desenho, não modificam o 
fato de MVLFS ser surdocega. A monocromia azul pode ser vista em contraposição 
aos detalhes de laços, vestido, sapatos, estes não mudam ou escondem a situação 
social de uma deficiência.

A monocromia e o fato de não usar todo o material colorido disponível, “fala” 
de uma posição que a mãe se coloca, talvez de uma censura, no seu silêncio para 
significar fazendo sentido para a adoção de uma criança que ela não sabia ser defi-
ciente. Um discurso que não é fechado em si mesmo, observamos com o desenho 
que representa MVLFS, o que a mãe diz significa o que não diz. A cor azul nos reme-
te a uma punição pela deficiência, à vivência de uma família que está de luto pela 
filha deficiente e a contradição da “menina idealizada” e a “menina deficiente”. A 
fantasia e a realidade que dá sentido para a mãe.
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Quadro 2: Mapa de Comunicação da Família A, folhas de nº 2 a nº 7.

Família A

 Características

Insegura Voluntariosa Linda Comilona Irritada 
quando 
contrariada

Dependente

Chorona 
(Comuni-
cação?)

Enfiar o 
dedo no olho 
quando que 
a presença 
ou algo

Se morder 
quando 
contrariada

Necessidades

Comentário 
da família

Comentário 
da família

Comentário 
da família

Dançar no 
colo do pai

(a mãe diz: 
“Ela adora 
dançar no 
colo do pai”

fazer cocô a mãe diz: 
“Ela tem 
intestino 
muito preso, 
por isso não 
gosta de 
fazer cocô

ficar só

Musica 
(ouvir)

andar a mãe diz: 
“Andar! Ela 
não gosta, 
quer sempre 
colo

Andar

lanterna 
com luz e 
música

Contrariada dormir só A mãe diz: 
“Por isso 
ela dorme 
comigo na 
minha cama 
e o pai dorme 
no colchão 
no quarto do 
meu filho”

Pai a mãe diz: 
“Ela adora o 
pai”

Barulho a mãe diz: 
“Ela tampa 
os ouvidos 
assim”, levou 
uma mão em 
cada ouvido

medo de 
fazer cocô

Balanço 
no parque 
e Rede

ficar só

Brinque-
dos com 
música
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Banho no 
colo

a mãe diz: 
“Ela adora 
tomar banho 
no colo do 
pai”

Piseina/
Praia

Brincadei-
ras corpo-
rais fortes 
com o pai 
e outros 
(girar, 
jogar)

a mãe diz: 
“Eu não sei 
como ela 
gosta dessas 
brincadeiras, 
chega a irrita, 
ela é uma 
menina!”

Expectativas

Comentário da família Comentário da família

Andar Ser indepen-
dente pes-
soal e finan-
ceira

a mãe diz: “gostaria que ela 
tivesse um emprego, sua 
casa própria e que compras-
se suas coisas”

Falar muito feliz

Regula-
rizar o 
intestino

Resolvida

Indepen-
dente

escolha seus 
próprios 
caminhos e 
time

a mãe diz: “Acho que ela tem 
que escolher o que quer fa-
zer e o time que quer torcer, 
e não o pai influenciar, quan-
do ela crescer ela escolhe!”

Interagir 
com ou-
tros

a mãe diz: Eu gostaria que ela 
brincasse junto com as outras 
crianças!

Alegre

Desen-
volver o 
raciocínio

a mãe diz: “Sabe? Que ela 
fosse inteligente

comer 
sozinha

Formado-
ra (ter) de 
opinião

a mãe diz: “ela tem que parar 
de aceitar o que o pai quer 
fazer, ela tem que escolher 
por ela, não é?... o pai é que 
escolhe!



180

XXVI Jornada do Gelne

As características se apresentam em letras maiúsculas e minúsculas, apesar 
de estarem no início da frase. As com letra minúscula são as que demonstram os 
comportamentos não aceitos e mais difíceis de lidar socialmente e parece ser enca-
rado pela mãe como uma dificuldade de adaptação da filha aos diversos ambientes 
e pessoas.

Foram solicitadas as “características” da criança, mas nas duas últimas frases: 
“enfiar o dedo no olho quando quer a presença ou algo” e “Se morder quando contraria-
da”, a mãe descreve comportamentos que a criança tem e que ela (mãe) não conse-
gue modificar. A mãe repete duas vezes a palavra “contrariada” nas frases: “Irritada 
quando contrariada” e “Se morder quando contrariada”. Quem é o sujeito da frase? A 
mãe. Quem está “contrariada” neste contexto? A criança? Ou seria a mãe?

O funcionamento da linguagem se assenta aqui, na tensão entre processos 
parafrásticos e polissêmicos. O parafrástico está no se dizer algo que se mantém o 
dizível, a memória. Apresenta diferentes formulações do dizer sedimentado. A po-
lissemia é o deslocado, a ruptura de processos de significação, joga com o equívoco 
(ORLANDI, 2009).

No item o que a criança gosta o discurso da mãe se mostra no gostar de mú-
sica, citada três vezes, porém a mesma apresenta surdez bilateral. Uma repetição 
histórica, que é a que desloca, que permite o movimento porque historiciza o dizer 
e o sujeito, fazendo fluir o discurso, nos seus percursos, trabalhando o equívoco, a 
falha, atravessando as evidências do imaginário e fazendo o irrealizado irromper no 
já estabelecido.

Novamente, algumas frases e/ou palavras são escritas com letras maiúsculas e 
outras com letra minúscula, sendo estas últimas menos executadas com a criança. 
A mãe cita por quatro vezes atividades que a criança gosta de fazer com o pai, são 
ditas por ela, pois o pai não falou. Em três frases a mãe diz: “Dançar no colo do pai 
(Ela adora dançar no colo do pai), “Ela adora o pai” e “Ela adora tomar banho no colo 
do pai”. Nas três frases, a mãe diz que ela “adora” e no final diz: “Eu não sei como ela 
gosta dessas brincadeiras, chega a irrita, ela é uma menina!” 

A contradição se faz presente, pois estas são atividades que a criança gosta, 
foram descritas como “adora” pela mãe, e finalmente a mãe diz: “...não sei como ela 
gosta...”. A criança gosta, quem parece não gostar é a mãe, por achar que esta não 
é uma brincadeira para “menina”. Aqui há uma censura, um silenciamento. No in-
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terdiscurso, meninas não gostam de brincadeiras corporais com o pai, como girar e 
jogar. Meninas gostam de bonecas e brincadeiras calmas. Nesse sentido, há um dis-
curso autoritário e silenciador, em que não há reversibilidade possível. Brincadeiras 
agitadas são de menino e irritam a mãe. O sentido resulta de relações: um discurso 
aponta para outros que o sustentam, assim como para dizeres futuros. Um dizer 
tem relação com outros dizeres realizados, imaginados ou possíveis. 

 No item o que não gosta a maioria das descrições foi em letra minúscula, so-
mente ao se referir ao “Barulho” usou letra maiúscula, lembrando novamente que 
a criança é surda profunda bilateral, a escrita de “Barulho” aqui se demarca para 
maior. O incômodo é com a vibração sinestésica que a criança sente em seu corpo, 
desorganizando os sentidos remanescentes, sendo característico da surdocegueira, 
Serpa (2006).

Quanto às frases: “fazer cocô” e “ficar só”, a criança não fala para expressar o 
que não gosta, esta é uma inferência da mãe. Na primeira, deve sentir o incômodo 
e na, segunda a busca por estimulação multisensorial comum aos surdocegos.

No item medos observa-se que foram descritos em letra minúscula. Os itens 
descritos parecem estar inscritos no que a mãe tem medo e não MVLFS. A mãe 
repete alguns itens que a criança “diz não gostar”, o que é diferente de ter medo. 
Poderia ser um deslize, o efeito metafórico do funcionamento discursivo, aponta 
para o discurso duplo e uno. Faz refletir um discurso a um discurso outro para que 
ele faça sentido.

No item desejos observamos que alguns são possíveis, como “Andar”, “Regula-
rizar o intestino” e “Interagir com outros”. Os demais passam a ser uma superação 
da própria deficiência.

Novamente, a mãe traz “o pai” que faz algo que a mãe não aceita “... ela tem que 
parar de aceitar o que o pai quer fazer... o pai que escolhe!” O pai neste contexto do en-
contro, permaneceu calado, quem escolheu, escreveu, disse, etc. foi sempre a mãe.

Antes de finalizar a atividade o pai diz: “Desculpa, mas tenho que trabalhar” deu 
um beijo na testa de MVLFS e saiu da sala sem falar com a mãe. Vemos aqui a ausên-
cia que fala que em seu dizer traz o pai que foi silenciado pela mãe desde o inicio do 
encontro.

No item sonho, novamente observamos que os sonhos são de uma total su-
peração da deficiência. Aqui, surge pela primeira vez “ser muito feliz” e “alegre” como 
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se estes discursos estivessem vinculados à independência e autonomia da criança 
pessoal e financeira, bem como a “escolha seus próprios caminhos e time” e “Forma-
dora (ter) de opinião” e “desenvolver o raciocínio”.

Mais uma vez, a mãe traz as “escolhas” do pai como algo que não pode aconte-
cer. O pai, ao “sair para trabalhar”, pela primeira vez diz, em seu silêncio: [...] é nessa 
dimensão do significar, como jogo de palavras, em que importa mais a remissão das 
palavras para as palavras, que o silêncio faz sua entrada (ORLANDI, 2007).

O Mapa 2 traz a Família B, sendo a criança ESC, sexo masculino, 6 anos, surdo-
cego total; estiveram presentes na confecção do “Mapa de Comunicação”: a mãe, a 
avó, sendo que o pai foi impedido de entrar pela avó. A avaliação se deu através de 
sete folhas, sendo escolhido o papel tipo A4. A folha 1 com os dados de um desenho 
que representava a criança e as folhas de dois a sete foi transcrita literalmente no 
Quadro 3:

Ressaltamos que ao iniciar o encontro aconteceu o seguinte episódio:
A terapeuta perguntou:
“O pai vai entrar?”
A avó rapidamente respondeu:
“Não porque ele é um vagabundo e canalha, nem devia ter vindo!”
A terapeuta explica:
“Nesta atividade devem estar presentes todas as pessoas que tem contato com a 

criança”
A avó responde:
“Ele não sabe de nada, quando ele trabalhar com carteira, ele pode falar, agora ele 

não sabe de nada”
A avó, neste contexto, silencia o pai (e a mãe) através da censura: “Ele não sabe 

de nada, quando ele trabalhar de carteira, ele pode falar, agora ele não sabe nada”. 
Vemos aqui a força corrosiva do silêncio (pai), que faz significar em outros lugares 
(dizer da avó). O pai é silenciado pela avó, corresponde a um modo de estar no sen-
tido do poder que a avó exerce em todo o contexto familiar.

Folha nº 1 – Desenho realizado pela mãe feito com lápis. Com a ausência de co-
res, pois o desenho foi em monocromia. A mãe apresenta um discurso semelhante 
ao da Família A, no qual o desenho de ESC foi confeccionado apesar dos detalhes na 
forma a cor utilizada é única. Segundo Retondo (2000), o preto é a ausência de todas 
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as cores, transmite a sensação de renúncia, abandono e introspecção. Em algumas 
culturas é a cor do luto por expressar a eternidade em seu sentido mais profundo: 
a não existência. Seria ESC o filho inexistente, por não ter sido o filho idealizado? O 
preto também demonstra tristeza e repressão. Seria esta a forma inconsciente de 
expressar a dificuldade do filho e o conflito familiar (avó/pai da criança)?

Família B

 Características

Preguiçoso Sorridente Chora 
muito

Dormir muito 
durante o dia 
e a noite fica 
acordado

Bate muito no 
rosto quando 
está com raiva

nem sempre 
ele é carinho 
só quando 
mama
a mãe diz: “Ele 
só faz carinho 
em mim quan-
do mama” a 
terapeuta per-
gunta: “é por 
isso que ele 
ta sempre no 
peito” a mãe 
responde: 
“É...,” e inclina 
a cabeça para 
o lado

gosta muito 
de mama
a mãe olhan-
do para o 
que escreveu 
diz: “Isto é o 
que ele mais 
gosta”
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Necessidades

Comentário 
da família

Comentário da 
família

Comentário 
da família

tomar banho olhando 
para o pa-
pel a mãe 
diz: “ele 
adora água” 
e a avó diz: 
“meu filho... 
parece um 
peixinho”
A terapeuta 
questiona: 
“Ele é seu 
filho?”
A avó res-
ponde: “A 
mãe traba-
lha, quem 
cuida dele 
da hora do 
almoço até 
a noite, sou 
eu. ele é 
meu filho 
sim!”

não gosta 
de estar 
sentado

medo de fica 
muito tempo 
só então ele 
começa bate a 
mão no rosto 
e começa a 
chorar para 
poder chamar 
a atenção de 
quem estiver 
do lado dele, 
nada crespo

a mãe diz: 
“ele se arrepia 
todo

De passear no 
carinho

Não gosta 
de ficar 
muito tem-
po em pé

Brincar com 
o irmão de 
cosquinha

não gosta 
das coisas 
que ele não 
sabe o que 
é

tomar suco de 
mamão havaii, 
danone de 
morango

não gosta 
que pegue 
ele rápido

este item foi 
dito pela avó

Gosta de estar 
na rede balan-
çando

não gosta 
de nada 
sólido

gosta muito 
de mama
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Expectativas

Comentário da família Comentário da família

De que ele 
sente

De que ele 
enchegue

De que ele 
comece a se 
comunicar

De que fale 
mamãe eu te 
amo

neste momento tanto a mãe 
como a avó choram

De que ele co-
mece a dar os 
seus primeiros 
passos e aos 
poucos sua 
independência

Quadro 3: Mapa de Comunicação da Família B, folhas de nº 2 a nº 7

 
As características tem letras maiúsculas e minúsculas, apesar de estarem no 

início da frase. As com letra minúscula são as que demonstram para a mãe os com-
portamentos não aceitos socialmente e mais difíceis de lidar, pois denunciam a de-
ficiência e a dificuldade de adaptação do filho, porém as duas falas aqui se referem 
ao ato de mamar. A mãe em seu discurso demonstra que o carinho recíproco ocorre 
quando a criança “mama”, porém diminui o tamanho da palavra e ao mesmo tempo 
usa a repetição ao dizer que “Gosta de mama”, a palavra mama já foi dita, ela repete 
como enfatizando que é nesta situação que ocorre a interação entre mãe/filho. As 
características são descritas como condutas da criança e não as características.

No item o que gosta invés de escrever “carrinho”, a mãe escreve “carinho”. Mais 
uma vez a relação de afetividade recíproca é salientada pela mãe, pois a interação 
com ESC é dificultada pela ausência total de audição e visão. O equívoco entre as 
palavras que dão sentido e significam a fantasia e a realidade. 

Para quatro itens do que a criança gosta, a mãe escreve com letra minúsculas: 
“tomar banho”, “tomar suco de mamão havaii, danone de morango”, “gosta muito de 
mama”, porém estas são as coisas que a criança gosta e executadas pela mãe que 
trabalha fora.
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Quando a avó diz: “meu filho.” traz um dizer já dito, primeiro pela proibição 
que fez ao pai para entrar no encontro e agora toma a criança como seu filho. 

No item não gosta traz uma realidade que as crianças surdocegas vivenciam 
e das quais não gostam. As crianças surdocegas com ausência total de audição e 
visão permanecem muito tempo deitadas por ser menos arriscado que se machu-
quem. Ao dizer: “Não gosta que peguem ele rápido” e “não gosta de nada sólido”, são 
condutas que crianças surdocegas totais não aceitam, sendo a primeira por não ter 
uma antecipação visual e/ou auditiva dos eventos ao seu redor e na segunda pela 
sensibilidade de trato oral.

No item medos fica caracterizado o que ESC não gosta diante de sua privação 
total de audição e visão, sendo condutas comportamentais da surdocegueira, para 
uma auto estimulação e sugestivo da alta sensibilidade tátil. As condutas descritas 
não são medos e sim o que não gosta, neste contexto, os dados nos remetem as 
dificuldades da família em expor os medos da criança ou não saberem expor os 
medos da criança.

Os desejos apresentam-se como possíveis de acontecer, demonstrando no 
discurso que a mãe e a avó reconhecem as dificuldades, habilidades e potenciali-
dades de ESC. No item, o sonho, o discurso da mãe é claro, pois ela parece saber 
o que ele conseguirá, mas o seu desejo pela reciprocidade da afetividade se apre-
senta na frase “De que fale mamãe eu te amo”. A fantasia e a realidade se fazem 
presente para dar significado e sentido ao dizer da sua dor.

O discurso é o ponto de articulação dos processos ideológicos e dos fenôme-
nos linguísticos. Para compreender o funcionamento do discurso das famílias de 
surdocegos é fundamental o fato de que há um já-dito que sustenta todo dizer, a 
sua relação com os sujeitos e com a ideologia. 

O interdiscurso das famílias remete a uma filiação de dizeres, a uma memó-
ria e a identificá-los em sua historicidade, em sua significância, mostrando seus 
compromissos ideológicos. As formações discursivas podem ser vistas como as 
regionalizações do interdiscurso, e nos diferentes sentidos, onde palavras iguais 
podem significar diferentemente porque se inscrevem em formações discursivas 
diferentes.

Na Família A, a mãe toma a frente de toda a família e começa a fazer a ativi-
dade, silenciando o pai e a babá e também com a saída do pai da sala. O mesmo 
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ocorre na Família B, em que a avó proíbe a entrada do pai para a atividade porque 
não tem “carteira assinada”, ou seja, um emprego fixo, sendo que com isto também 
silencia a mãe. Nas duas famílias uma figura feminina (mãe/ avó) toma a frente no 
início da atividade, marcando seu “poder” diante da família e da criança surdacega. 
Silenciam os outros falantes diante do contexto.

No item Características, a Família A apresenta a palavra “linda” e na Família B 
apresenta a palavra “sorridente”. Vemos que existe um sentido positivo dado aos 
filhos diante de sua deficiência, o uso de uma metáfora que não dá a informação 
sobre a criança, mas o que ela representa para a família, colocando um item posi-
tivo para apagar os negativos.

No item Gosta, a Família A, tem a mãe citando o pai por três vezes, sendo que 
em duas delas para atividades de interação no brincar. “Dançar no colo do pai”, “pai” 
e “Brincadeiras corporais fortes com o pai e outros (girar, jogar)”. O discurso da mãe 
mostra uma presença interativa na relação pai/criança e ela não se coloca neste 
tipo de interação; nem tão pouco em outras atividades, o que vem se associar a di-
ficuldade de aceitar a deficiência de um filho idealizado de acordo com as “normas” 
sociais.

No item Não Gosta, a Família B apresenta a repetição das palavras “não gos-
ta” antes de dizer o que é que a criança não gosta. Temos aqui a repetição formal 
(paráfrase), que é outro modo de dizer o mesmo, porém parece dar ênfase para as 
coisas que não gosta.

No item Medos, apresentam os medos que não são da criança e sim da famí-
lia ao dizer: “medo de fica muito tempo só...” e “ficar só”. Primeiro encontramos uma 
contradição na fala, pois como estas crianças se percebem sozinhas diante da au-
sência ou resíduo visual. Outro aspecto importante é a dificuldade do surdocego 
com relação à orientação temporal, o que é muito tempo para a criança, pode não 
ser para a mãe. 

Na fala:”. ele bate a mão no rosto” , da Família B e “enfiar o dedo no olho...” da Fa-
mília A, parece ser este o medo da autoagressão sendo um comportamento este-
reotipado característico da surdocegueira, como uma estimulação tátil sinestésica 
e visual, na ausência de estímulos.

Na Família B, a mãe fala nos itens desejos e sonhos: “De que enchergue” e “De 
que fale mamãe eu te amo”. Enxergar e falar são as duas maiores dificuldades de 
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ESC, que a mãe conscientemente sabe que não irá acontecer, mas que pode dese-
jar e sonhar. Em seus discursos apresenta sua dificuldade de compreender e inte-
ragir com ESC quando diz: “nem sempre ele é carinho só quando mama”, “gosta muito 
de mama”, “De passear de carinho”, “De que ele comece a se comunicar”, “De que ele 
enchergue” e “De que fale mamãe eu te amo”

Na família B encontramos no discurso da mãe a dificuldade de interação com 
a criança surdocega, por se tratar de uma criança com perda total de visão e au-
dição, diferentemente da Família A que consegue interação e algumas formas de 
comunicação.

Conclusão

Ver e ouvir a surdocegueira por meio da AD de linha francesa através dos “Ma-
pas de Comunicação”, mostra uma nova visão dos discursos apresentados pelas 
famílias e, permite uma apreensão da visão ideológica do mesmo, conjugando com 
os construtores teóricos.

Nas duas Famílias analisadas, os usos de letras minúsculas em inicio de frases 
se mesclaram com letras maiúsculas, sendo que as minúsculas foram usadas para 
itens que demarcam dificuldades de interação social, comportamentos e comunica-
ção com os filhos surdocegos. As palavras por se mesclarem em início de frase com 
letra minúscula e maiúscula demonstram a tensão entre os processos parafrásticos 
e polissêmicos, ou seja, entre algo que se mantém, o dizível da realidade e o des-
locado na ruptura dos processos de significação, ou seja, aquilo que é difícil para a 
família compreender e dar significado.

Os desenhos das crianças foram em monocromia, apesar de todo o material 
colorido disponível, o que provavelmente denuncia uma timidez emocional diante 
da punição social pela deficiência de seus filhos, a dificuldade de vê-los como os 
“outros”, o luto pela deficiência e a contradição vinda do inconsciente entre a cons-
tituição dos sujeitos perante a “criança idealizada” e a “criança deficiente”. A censura 
imposta por um membro da família em detrimento aos demais silenciados por uma 
voz feminina.
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Ao apresentar os medos estes se referem a um discurso duplo e uno. Os me-
dos são da família ou da criança? Faz refletir um discurso a um discurso outro para 
que ele faça sentido, os medos que deveriam ser a criança são os medos da família 
ou a dificuldade em significar os medos no contexto da surdocegueira.

A consciência do que a deficiência representa na sociedade atual trazendo seus 
conceitos baseados na incapacidade e não numa visão de funcionalidade, estão pre-
sentes nos discursos que demonstram dificuldades e fortalezas apontadas por cada 
família.

O choro diante da realidade que se constitui nos “Mapas de Comunicação”, 
remete a fantasia e a realidade que se faz presente para dar significado ao dizer da 
sua dor na ausência de palavras do outro (filho).

A análise dos dados permeia entre o mundo do surdocego com suas dificulda-
des e o mundo das famílias que não compreendem a situação que vivenciam, por 
não  conseguir ver e ouvir as possibilidades de diálogo e de um mútuo universo de 
aprendizagem. Os dados analisados abrem caminhos para a elaboração de progra-
mas que atendam o surdocego e suas famílias, nas suas necessidades e dificulda-
des, tendo em conta suas fortalezas e habilidades. As histórias de cada família, suas 
relações e descobertas é um início e apontam para o momento de refletir sobre os 
possíveis caminhos e o momento em que devemos parar de apenas ver ou ouvir, 
devemos com estas famílias ver e ouvir as possibilidades da surdocegueira.
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ComuniCação individual

ANÁLISE DO PAPEL DO PRODUTOR TEXTUAL EM  
POEMAS: UMA CONTRIBUIÇÃO AO ENSINO DE LíNGUA E 
DE LITERATURA ESTRANGEIRAS

LENA LúCIA ESPíNDOLA RODRIGUES FIGUEIRÊDO (UECE)

Introdução

A preocupação fundamental deste trabalho é a de contribuir com atividades 
que envolvam a compreensão e produção de textos em sala de aula de língua e li-
teratura estrangeiras, tomando como suporte para as análises poemas da literatura 
francesa.

Assim, a partir dessa preocupação, que tem também natureza didático-peda-
gógica, o objetivo geral do trabalho é:

• apresentar proposta de análise de poema para aulas de língua e litera-
tura estrangeiras (no caso, francesa).

São nossos objetivos específicos:

• mostrar como o exame do contexto de produção contribui para a re-
constituição da história do poema;

• analisar, na arquitetura textual, os mecanismos enunciativos, as vozes 
e modalizações, reveladoras do papel e da presença dos actantes no 
texto; 

• examinar o papel dos protagonistas, através de análises sintático- se-
mânticas, configurando a relevância de cada protagonista no poema. 

Para desenvolver nossos objetivos, adotamos o quadro teórico do Interacionis-
mo Sociodiscursivo (ISD), que fornece um método de análise linguístico-discursivo, 
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permitindo orientar quanto à compreensão dos textos estudados.
Dividimos nossas análises em três momentos:

• verificamos o contexto de produção, para detectar informações rele-
vantes, sobre a vida do poeta,  que influenciaram na produção do po-
ema; 

• numa das camadas da arquitetura textual, examinamos os mecanis-
mos enunciativos, as vozes e  as modalizações, ou configurações que 
avaliam aspectos temáticos do texto.  

• ainda, na arquitetura textual, analisamos a função sintático-semântica  
dos protagonistas, o papel que eles desempenham como actantes nos 
textos.

No quadro que apresentamos a seguir, podemos visualizar a síntese das re-
lações que estabelecemos entre os objetivos específicos do trabalho, as hipóteses 
acerca da estratégia de aprendizagem com a análise do texto e as categorias que 
embasam esta análise.
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Quadro 1 - Objetivos, hipóteses e categorias de análise.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPóTESE CATEGORIAS DE 
ANÁLISE

Analisar o contexto de pro-
dução do Poema a partir de 
levantamento de informa-
ções externas, isto é, sobre o 
contexto sócio-histórico do 
poeta.

A partir de dados do contex-
to de produção, reconstitui-
se a história do poema.

Contexto de produção 
do poema.

Analisar a responsabilidade 
enunciativa das vozes e das 
modalizações que explicitam 
as avaliações formuladas, 
que emanam dessas vozes 
sobre aspectos do conteú-
do temático do poema em 
questão.

As análises linguístico-dis-
cursivas empreendidas no 
poema revelam, pelas vozes 
e modalizações,  o papel e 
a presença dos actantes no 
texto.

Responsabilidades 
enunciativas, vozes e 
modalizações na arqui-
tetura textual.

Examinar as relações que se 
estabelecem na realização 
do poema, caracterizando o 
papel sintático– semântica do 
dos protagonistas no texto.

Através das análises sintáti-
co- semânticas dos protago-
nistas do texto, configura-se 
a relevância de cada protago-
nista no poema.

Tipos de construção 
frasal e o verbo como 
elemento nuclear.
 Sujeitos e complemen-
tos verbais (papel sintá-
tico-semântico).

Fonte: a autora.

Acreditamos que, com nosso trabalho, estamos contribuindo para o melhor 
desempenho do (a) professor (a) de língua estrangeira.

Antes de passarmos à metodologia do trabalho e ao modelo de análises dos 
textos, façamos um rápido percurso teórico para tratar de algumas categorias basi-
lares no ISD.
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Categorias de análises

É relevante tratar, antes de tudo, de uma categoria desenvolvida por Bronckart 
(2007) e adotada aqui por nós: a de arquitetura textual,1 cujo estudo repousa  so-
bre uma concepção geral segundo a qual todo texto apresenta uma organização 
hierárquica com estratos que podem se codeterminar ou interagir entre eles. Esses 
estratos podem também interagir com instâncias linguísticas extratextuais, notada-
mente com o sistema da língua e suas unidades e estruturas e mesmo com outros 
textos. Esse modelo distingue três camadas de organização superpostas.

A primeira, a da infra-estrutura, se compõe do plano mais geral do texto, dos 
tipos de discursos com que esse texto combina e das modalidades de articulação 
entre esses tipos de discurso e das sequências que nele eventualmente aparecem, 
segundo Bronckart (2007).

A segunda camada da arquitetura textual é a dos mecanismos de textualiza-
ção, que contribuem para o estabelecimento da coerência temática. São de três 
tipos e funcionam articulados à linearidade do texto: a conexão, a coesão nominal 
e a coesão verbal.

A terceira camada, ainda segundo Bronckart (2007), é constituída pelos meca-
nismos enunciativos, que contribuem para dar ao texto sua coerência pragmática ou 
interativa. Esses mecanismos são responsáveis pela construção de uma instância geral 
de gestão do texto. Contribuem para os esclarecimentos dos posicionamentos enun-
ciativos, explicitando quais são as instâncias que assumem o que é enunciado, quais 
são as vozes expressas e a quem é delegada a responsabilidade do conteúdo temático 
ou do que é dito. Eles visam a orientar a interpretação do texto por seus destinatários.

Distintas vozes podem se expressar num texto: a do autor empírico, a pessoa 
que está na origem da produção textual.

As vozes sociais, procedentes de personagens, grupos ou instituições sociais 
que não intervêm como agentes no percurso temático de um segmento de texto, 
mas que se mencionam como instâncias externas de avaliação de alguns aspectos 
do conteúdo temático.

1. Também denominada folhado textual (BRONCKART, 2007).
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As de personagens, procedentes de seres implicados como agentes nos acon-
tecimentos ou ações constitutivas do conteúdo temático.

Ou ainda uma voz neutra, normalmente, é a instância geral de enunciação que 
assume diretamente a responsabilidade do dizer.

Essas vozes podem estar implícitas ou explícitas por formas pronominais, por fra-

ses ou segmentos de frase. Podem ser expressas de maneira direta (nos discursos inte-

rativos dialogados) ou indiretas (em qualquer tipo de discurso).

O autor, como agente da ação linguageira que se concretiza num texto empíri-
co, é, aparentemente, responsável pelas operações que compõem definitivamente 
esse texto. Cabe-lhe a decisão sobre o conteúdo temático a ser semiotizado, sobre 
a seleção e organização dos tipos de discursos, sobre o gerenciamento dos meca-
nismos de textualização.

Porém, mesmo sendo o produtor de linguagem, o produtor textual, o autor 
pode delegar responsabilidades enunciativas de um texto, invocando outras instân-
cias. E, postulando essa transferência de responsabilidade, ele aciona um conjunto 
de representações construídas na interação com as ações e com os discursos dos 
outros, numa alteridade constitutiva, num estatuto fundamentalmente dialógico.

Esse confronto das representações pessoais com as representações dos ou-
tros não se pode efetuar apenas no espaço mental do autor, é necessário um espa-
ço mental  comum ou coletivo. 

Os mundos discursivos, a que nos referimos anteriormente são variantes especí-
ficas desse espaço mental coletivo. As regularidades de organização dos mundos co-
letivo-discursivos constituem as instâncias de enunciação, segundo Bronckart ( 2007).

As modalizações, por sua vez, concernem às avaliações do conteúdo temático 
que emanam das vozes e se realizam por advérbios, certos tempos verbais ou por 
construções impessoais. Inspiram-se na teoria dos três mundos herdada de Haber-
mas (1987).

São vários os tipos de modalização: as lógicas, as deônticas, as apreciativas, 
as pragmáticas. (Ver Bronckart, 2007, p.132).

Explicitadas as categorias de análise basilares ao trabalho, passemos ao seu 
percurso metodológico.
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Procedimento metodológico para a proposta 
de análise textual

O primeiro passo dado para desenvolver a proposta foi escolher os textos a se-
rem estudados. Como professora de francês, optamos por texto (poema) na língua 
com a qual trabalhamos. Dados os limites estabelecidos para a apresentação deste 
trabalho, no sentido de mostrar o modelo de análise desenvolvido, escolhemos um 
texto da obra “Contemplations” de Victor Hugo (1847), intitulado Demain dès l’au-
be..., (Amanhã, ao nascer do sol...)2 e localizamos o seu contexto de produção.

No segundo passo, levantamos as marcas enunciativas, verificando os indícios 
da presença do autor-poeta nos textos. Para isso, empreendemos uma análise das 
vozes e das modalizações, examinando as ocorrências linguístico-discursivas, carac-
terizadoras de marcas enunciativas, levantadas quantitativamente.

Com a análise das modalizações, localizamos as relações predicativas, examinando 
a natureza dos verbos no seu valor deôntico, pragmático, epistêmico (ou lógico) e no 
valor apreciativo, que explicita a posição subjetiva do agente em relação ao predicado.

Quanto ao terceiro passo, analisamos os protagonistas nos textos, levantamos 
os elementos ou as unidades que indicam quais são esses protagonistas colocados 
em cena, assim como quais são os papéis sintático-semânticos a eles atribuídos. 
Inspiradas na visão, que atribui à natureza do verbo um poder determinante na se-
leção dos elementos restantes que compõem o enunciado (seleciona-se o verbo de 
acordo com o que deseja trazer em cena), utilizamos os seguintes procedimentos 
de análise dos enunciados constituintes do texto: a) identificação  das frases com 
voz ativa (ou neutra) e com voz passiva; frases com verbo conjugado ou reduzida de 
particípio, gerúndio e infinitivo; b) identificação dos sujeitos e dos complementos 
verbais, considerando seu papel sintático-semântico.

A classificação que escolhemos para situar nossas análises quanto ao papel sin-
tático-semântico  dos protagonistas dos textos é baseada em Fillmore (1975), como 
o fizeram Machado e Bronckart (2004). Mesmo reconhecendo que outras classifi-
cações como a de Pezatti (1993) e a de Borba (1996) atualizam a de Fillmore (1975), 

2. As traduções, sempre entre parêntesis, são de responsabilidade desta autora. 
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decidimos por manter a deste autor, pois atende satisfatoriamente às necessidades 
de nossas análises. Não precisamos de um quadro de classificação mais detalhado. 
Em nosso trabalho, este quadro é apenas um instrumento, um suporte para melhor 
sistematizar as formas linguísticas que semiotizam os papéis conferidos aos prota-
gonistas dos textos em análise. Ricoeur, citado por Bronckart (2004), diz que sempre 
há qualquer coisa de acidental, por sua natureza interpretativa, nas classificações e 
a nossa não escapa a essa regra.

Antes de apresentar a referida classificação, torna-se importante ressaltar al-
gumas informações relevantes quanto à questão do aspecto relacional entre papel 
sintático e semântico dos protagonistas postos em cena pelos textos:

• o objeto direto e o sujeito são as duas funções sintáticas considera-
das nucleares. Quando se quer “pôr em perspectiva” alguma função 
semântica, ela é representada por uma dessas duas funções sintáticas;

• das relações que o verbo, elemento central, mantém com os nomes na 
estrutura semântica, derivam as noções de casos ou funções semân-
ticas;3

• quanto aos  verbos e seus argumentos (nomes semânticos), Chafe, cita-
do por  Pezatti (1993), diz que todo universo conceitual humano é dico-
tomizado inicialmente em duas grandes áreas: a do verbo, que engloba 
estados (condições, qualidades) e eventos, e a do nome, que engloba 
“coisas”, sejam objetos físicos ou abstrações coisificadas. É central a 
área do verbo, e periférica a do nome, pois é a natureza do verbo que 
determina a seleção dos constituintes restantes da oração. Daí por que 
colocar o verbo numa posição central de nossas análises.

3. De acordo com a visão funcionalista adotada para este momento da análise.
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Feitas estas ressalvas, passemos à classificação dos papéis dos protagonis-
tas, aqui inspirada em Fillmore (1975), adotada, também, por Bronckart e Machado 
(2004, p.152\153): agentivo, instrumental, atributivo ou experenciador, objetivo, 
beneficiário, factivo.

Passemos, agora, ao modelo de análise, conforme metodologia apresentada. 

Realizando a análise do poema

Poema 1

Demain, dès l’aube...
Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

Victor Hugo, extrait du recueil «Les Contemplations» (1847)

Considerando-se informações sobre as condições de produção do poema, 
pelos acontecimentos que marcaram a vida de Victor Hugo, este é um poema au-
tobiográfico. Ele se dirige à sua filha Léopoldine que morreu entre Le Havre e Ville-
quier na Normandia, onde ela e seu marido morreram afogados acidentalmente.
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Portanto, em relação à sua composição organizacional, este poema agrega 
sentimentos de tristeza, solidão, emoção, melancolia, dor de saudades num ce-
nário em que a natureza e a reação humana, expressas nas atitudes do próprio 
poeta, se combinam para traduzir o tema do amor paternal em face da morte de 
uma filha amada.

Os mecanismos enunciativos

Antes de tudo, lembremos que os mecanismos enunciativos contribuem para 
a manutenção da coerência pragmática ou interativa do texto, esclarecendo os 
posicionamentos enunciativos, orientando a interpretação do referido texto por 
seus destinatários. Senão vejamos.  

Em relação à voz da primeira estrofe, podemos definir precisamente qual 
é a instância que se responsabiliza pelo poema: a   voz é marcada pelos verbos 
e pronomes na primeira pessoa do singular, como acontece no poema todo: je 
partirai (eu partirei), je sais que tu m’attends (eu sei que tu me esperas), j’irai (eu 
irei), je ne puis demeurer (eu não pude permanecer), je marcherai (eu caminharei), 
le jour pour moi (o dia para mim), je ne regarderai (eu não olharei), quand j’arriverai 
(quando eu chegar), je mettrai (eu colocarei). O produtor textual assume o que é 
narrado, como personagem anunciado,  responsável pelo agir expresso. Autor e 
personagem se fundem numa só voz. Os pronomes e verbos na primeira pessoa 
constituem índices de uma referência dêitica ao autor, índices de uma relação de 
identidade estabelecida entre aquele que conta a viagem e o personagem-herói 
do poema. Por esta razão pode-se atribuir, de certa maneira, que se trata de um 
texto autobiográfico, pois o poeta expressa a tristeza pela morte da sua filha. Ao 
mesmo tempo, tem-se uma viagem contada, travestida em poesia, onde o autor 
imagina uma interlocutora já morta, com quem estabelece um diálogo que, então, 
é monólogo também: Vois-tu, je sais que tu m’attends. (vê, eu sei que tu me espe-
ras), Je ne puis demeurer loin de toi pour longtemps (Eu não pude permanecer longe 
de ti por mais tanto tempo), Et, quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe.. (E, quando 
eu chegar, colocarei sobre teu túmulo...).  
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Eis um poema fruto de um processo criativo, que não nos deixa perceber até 
onde vai a imaginação do autor. O limite da apreensão da realidade está na infor-
mação que se tem da história de vida de Victor Hugo. A  mesclagem de criação e 
realidade é que torna o poema singular. Ainda na segunda estrofe, quando o poe-
ta diz que não pôde permanecer longe da pessoa, a quem se dirige no poema, por 
mais tanto tempo, a expressão verbal poder permanecer, com o verbo modaliza-
dor no passado e o advérbio longe nos dão uma noção de possibilidade de ação 
(ir para perto) atribuída ao personagem, mas que é apenas desejo de rever a filha 
morta. A modalização pragmática aí é caracterizada sobretudo pelo verbo poder.

A mesma situação de expressão do desejo do poeta em estar com sua filha se 
situa no segundo verso: Vois-tu, je sais que tu m’attends .O autor, através da lingua-
gem do poema, traz a filha para um plano onde ele imagina estar falando com ela 
e o verbo saber, je sais que... pragmaticamente garante-lhe esta ação linguageira, 
e, na realidade, também assegura, através da modalização lógica, uma proposição 
enunciada como certa, com a expressão je sais (eu sei).

Na segunda estrofe, ao expressar a forma como ele caminhará em direção à 
filha, ele retira de seu mundo subjetivo todo seu estado de emoção, numa atitude 
intimista e de introspecção, dando lugar nele mesmo à reflexão: les yeux fixés sur 
mes pensées (os olhos fixados sobre meus pensamentos, ou seja, os olhos voltados 
apenas para seus pensamentos), sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit 
(sem nada ver a meu redor, sem ouvir barulho algum). Ele seguirá sem observar 
nada au dehors, isto é, fora do que não seja o seu próprio interior. A voz do poe-
ta, que está muitas vezes indicada pelos verbos flexionados na primeira pessoa 
do singular e pelos pronomes, também na primeira pessoa do singular, no sexto 
verso, aparece neutralizada, no entanto marcada implicitamente pelos verbos na 
forma do infinitivo: voir e entendre. Fica subententido que as ações expressas são 
atribuídas pragmaticamente ao poeta, por sua própria voz.

Ainda, na segunda estrofe, nos chama a atenção a forma como o enunciador 
apresenta o retrato de sua própria tristeza (a partir do qualificador “triste”, no  
oitavo verso): seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées  (só, desconhecido ou 
seja no anonimato), as costas curvadas, as mãos cruzadas).

Na terceira e última estrofe, através da estrutura negativa das frases je ne re-
garderai ni l’or du soir qui tombe, (eu não observarei nem o doirado do entardecer), 
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ni les voiles au loin descendant vers Harfleur (nem as velas dos barcos descendo em 
direção a Harfleur), Victor Hugo se nega - je ne... ni - a apreciar a beleza da paisa-
gem dada a melancolia que inunda sua alma. É como se aquela beleza não conse-
guisse trazer de volta a alegria de viver, de acompanhar, com todos os sentidos, o 
que está ao seu redor. O poeta, com sua voz registrada em primeira pessoa, pelo 
pronome je (eu), retira do seu interior a poesia que está no exterior e que compõe 
a paisagem.

Ao usar o verbo no particípio presente descendant, referindo-se aos barcos, 
aí metonimicamente representados pelas velas, ele escolhe o movimento de des-
cida, numa espécie de metáfora em relação ao seu “deixar levar-se”, indiferente a 
tudo, durante a viagem.

Um dos pontos altos desta última estrofe está na revelação final em relação 
ao destino da viagem: chegar ao túmulo da filha e lá colocar flores silvestres. A ex-
pressão en fleur finaliza o poema, sugerindo uma imagem poética da homenagem, 
que ele, o poeta, que é a instância responsável pela enunciação, isto é, o próprio 
enunciador faz à interlocutora no seu poema, explicitamente marcada pelos pro-
nomes em segunda pessoa do singular: tu, toi, ta.

O verbo attendre (esperar), no segundo verso, indicando estado e não pro-
cesso certo de acontecer, pois a filha está morta, se articula semanticamente com 
as ações expressas no penúltimo verso et, quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe, 
numa relação posta assim, implicitamente: tu podes me esperar, pois eu chega-
rei e colocarei flores sobre teu túmulo.

Este poema se constitui numa ampla modalização pragmática, mostrando o 
tempo todo as facetas de responsabilidade do personagem-autor-poeta em rela-
ção aos processos de que ele é agente, indicando sobretudo suas intenções (seu 
querer-fazer), suas razões (seu dever-fazer) e suas capacidades de ação (seu po-
der-fazer).  

Em síntese, o texto em estudo é não polifônico, mostra uma fusão da voz do 
poeta, com a voz de Victor Hugo pai de uma filha morta e do narrador que conta, 
numa perspectiva de futuro, a viagem que fará para visitar o túmulo desta filha. 
Portanto, o emprego do “eu” é marcador de identidade, representa um narrador 
uníssono, com um mesmo tom melancólico e introspectivo, assumindo o seu per-
sonagem de pai, de poeta, de homem profundamente sofrido, numa só pessoa. 
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Vejamos o oitavo verso: triste, et le jour pour moi sera comme la nuit (triste, e o dia 
para mim será como a noite). Este “eu” significa o autor pondo em cena a sua voz, 
se assumindo não só como agente da produção textual, mas também como pes-
soa. Daí a característica de um poema autobiográfico. 

Os papéis sintático-semânticos dos protagonistas

Inspirada em Machado e Bronckart (2004), nossa análise busca identificar as 
unidades que indicam os principais protagonistas colocados em cena no texto, as-
sim como os papéis sintático-semânticos a que lhes são atribuídos. Identificamos e 
classificamos os tipos de construção frasal do ponto de vista sintático, distinguindo 
entre   principais e subordinadas, construção com verbo na voz ativa; construção 
frasal com verbos flexionados ou com verbos não flexionados. Também identifica-
mos os sujeitos e os complementos verbais com seus respectivos papéis sintático-
semânticos, de acordo com a classificação sugerida pelos autores acima menciona-
dos, baseados em Fillmore (1975).

Análise do protagonismo textual

Observamos dados bastante significativos quanto ao protagonismo textual, 
confirmando a relevância de uns protagonistas sobre outros de acordo com a fun-
ção que exercem e a frequência em que são acionados.

O protagonista produtor do texto, personagem importante, aparece 14 vezes, 
acionado pela primeira pessoa ( je -eu), (m’, mes,  moi – me, meus, mim) das quais em 
11 vezes é sujeito, agentivo e em poucas vezes em estrutura subordinada, o que 
mostra a coerência da relevância do referido personagem. Nas outras três vezes, é 
acionado por possessivo e oblíquos, em complementos dos verbos.

Já a protagonista (a quem o poeta se dirige), representada pelos pronomes em 
segunda pessoa do singular, aparece 3 vezes (Tu- tu, de toi- de ti, ta –tua), uma como 
sujeito atributivo e duas como complemento beneficiário. Apesar da importân-
cia desta protagonista, que aparece num diálogo idealizado pelo poeta, ela só é 
acionada explicitamente pelos pronomes, por três vezes, mas o suficiente para ga-
rantir o ato comunicacional que o poeta deseja apresentar no poema, fazendo-nos 
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crer na existência de uma interlocutora que só vai ser revelada, simbolicamente, no 
final do texto, pela palavra (tombe - túmulo).

Os outros protagonistas: la campagne, le jour, la nuit, l’or du soir, soir, Harfleur, 
tombe são apenas cenário para os sentimentos do poeta, exercendo ora a função de 
sujeito, ora a função de complemento, majoritariamente nas funções semânticas 
de atributivos e instrumentais, funções estas reveladoras do papel que desem-
penham no poema. Este cenário se interpõe entre os dois protagonistas principais.

Considerações finais

Como vimos, pela análise desenvolvida e apresentada neste trabalho, na medi-
da em que vamos identificando as vozes expressas no poema, desvendando as mo-
dalizações provenientes do próprio processo de enunciação e desvelando as formas 
como os protagonistas se apresentam, com seus papeis revelados pelas funções 
sintático-semânticas no texto, tem-se a compreensão do poema na sua totalidade.

A proposta de análise aqui apresentada corresponde apenas a uma proposta 
de percurso para a compreensão e interpretação de textos literários em salas de 
aulas de língua estrangeira. O objetivo foi o de contribuir com a facilitação deste 
aprendizado, sobretudo no que concerne à análise de poemas.
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ComuniCação individual

ANÁLISE LINGUíSTICA DE NOTíCIAS SOBRE O 
MOVIMENTO PRÓ-IMPEACHMENT DA PRESIDENTA 
DILMA ROUSSEFF PELA PERSPECTIVA DA ANÁLISE 
CRíTICA DO DISCURSO

JHENyPHER LISBOA DE PAULA (FAFIRE)

Introdução

Os protestos do dia 15 de março de 2015 foram passeatas promovidas por gru-
pos que se articularam por meio das redes sociais, ocorridas em diversas cidades 
do País, com o objetivo de demonstrar a insatisfação com a corrupção do Governo e 
de empresas estatais. No entanto, a principal bandeira tornou-se o impeachment da 
presidente Dilma Rousseff. Devido a esse fato, o movimento popularizou-se como 
“Protestos anti-Dilma”.

A situação econômica e política do Brasil é o principal assunto retratado pela 
mídia tradicional (jornais, revistas, programas televisivos), seja ela de circulação 
nacional ou regional, tanto que ocupa páginas de destaque, minutos finais de te-
lejornais e é relatado com um panorama de crise e escândalo. A maneira como 
a sociedade encara a política está diretamente ligada a como os acontecimentos 
são passados a ela. Portanto, os textos midiáticos são importantes formadores de 
opinião e perpetuadores de ideologia. Nesse quadro, a proposta de imparcialidade 
jornalística é objeto de investigação, visando entender quais discursos e sentidos 
estão presentes na cobertura de tais fatos. 

Este trabalho objetiva estudar como se deu a construção do discurso midiático 
ao relatar os protestos do dia 15 de março, em particular, no jornal impresso e em 
suas versões digitais, a fim de investigar se há postura não imparcial no discurso das 
reportagens que fazem parte da cobertura do evento. Para isso, foram analisadas 4 
(quatro) reportagens veiculadas entre o dia 16 de março de 2015 e durante o decorrer 
do mês de abril do mesmo ano, portanto, mais precisamente, referentes aos aconte-
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cimentos do dia 15 de março e seus desdobramentos.  Este estudo tem como corpus 
reportagens jornalísticas publicadas pelos jornais Estadão, Folha de S.Paulo, Diario de 
Pernambuco e Jornal do Commercio (PE), especificamente, uma reportagem de cada.

Com base na Análise Crítica do Discurso (ACD), foram analisadas as relações 
sociais e ideológicas subjacentes à produção destes contextos discursivos – en-
quanto práticas sociais e discursivas – nos moldes analíticos propostos por Norman 
Fairclough (2008), Resende & Ramalho (2011), Teun van Dijk (2015) e Maingueneau 
(2001).

O panorama da imprensa brasileira no século XXI

A imprensa é um importante aparelho de mediação, pois é uma força política 
da sociedade, como também é uma voz de interlocução entre a comunidade e seus 
Poderes – na função de fiscalizar a prática política e alertar a população dos abu-
sos e privilégios praticados que não em benefício da sociedade. Logo, entende-se 
a função do Jornalismo em servir como um bem público, o qual ajuda os cidadãos 
a terem acesso às informações de seu interesse, a compreenderem o mundo onde 
vivem e a refletirem sobre as questões a ele relacionadas.

No entanto, a ordem capitalista exerceu/exerce alterações à prática do Jorna-
lismo e ao nível de participação do público nele. O mercado e a iniciativa privada 
interferiram para a concentração dos meios de comunicação em oligopólios de em-
presas com demandas e interesses privados e particulares.

A mídia tradicional compõe um conhecido grupo de empresas - três de São 
Paulo (Estado de São Paulo, Folha de São Paulo-Uol e Abril (Veja)) – e uma do Rio 
de Janeiro (Globo) caracterizado pela oposição à atuação do estado na economia 
do país. Esse grupo formado pelas maiores empresas do segmento de comunica-
ção perpassa, em seu discurso, os interesses da classe elitizada com cultura  pa-
triarcal, dominadora e excludente. Nilson Lage (2014) afirma que a “Globo teve a 
habilidade de constituir sua rede de televisão, associando-se a grupos políticos he-
gemônicos locais, de natureza oligárquica, o que amplia e dá suporte legislativo a 
seu domínio”. Os veículos regionais, por sua vez, estão atrelados a esse oligopólio 
e perpassam os interesses do grupo. Dessa maneira, o que era intrínseco – servir a 
todos – torna-se direcionado a parcelas da população brasileira.
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O papel social da mídia é crucial ao integrar-se com a população. Contudo, 
como as empresas estão cada vez mais comprometidas com interesses e valores 
particulares – ao organizarem-se em grupos privados – escapam à defesa dos direi-
tos dos cidadãos na comunicação e utilizam seu alcance para abastecerem sistemas 
de significação e representação cultural, em detrimento do exercício da real cida-
dania e democracia. Ainda, deixam de reconhecer as vozes do público, privando-os 
do espaço para exercer sua cidadania. Nilson Lage (2012, p. 141) afirma: “O que ele 
[o jornal] traduz é um contato prático, corrente e social: ao mesmo tempo, dados 
do que aconteceu [...] e dados implícitos sobre o que dominantemente a sociedade 
(quem domina) está pensando”.

Fundamentos básicos da Análise Crítica do Discurso

A Análise Crítica do Discurso objetiva analisar a ideologia e as relações de po-
der envolvidas no discurso. Os padrões de acesso ao discurso e aos eventos comu-
nicativos são elementos essenciais para a ACD, pois estuda o discurso com base no 
nível de acesso aos recursos linguísticos e sociais, recursos estes que são controla-
dos pelas influências sociais como Governo, crença e nível econômico.

A ACD é uma abordagem hiperlinguística e interdisciplinar que “não pesquisa 
a linguagem como sistema semiótico nem como textos isolados, mas, sim, o dis-
curso como um momento de toda prática social” (RAMALHO & RESENDE, 2001, p. 
15). Fairclough (2001, p. 89) propõe o estudo por um quadro tridimensional com o 
qual o discurso é analisado “como texto, prática discursiva e prática social”. Dessa 
forma, o propósito é mapear três formas diferentes de análise em uma só: análise 
de textos (falados ou escritos), análise de prática discursiva (processos de produção, 
distribuição e consumo de textos) e análise de eventos discursivos como instâncias 
da prática sociocultural (FAIRCLOUGH, 1995).

As práticas sociais são onde a “linguagem se manifesta como discurso”, ou seja, 
a maneira “como agimos e interagimos, representamos e identificamos a nós mes-
mos, aos outros e a aspectos do mundo por meio da linguagem” (RAMALHO & RE-
SENDE, 2011, p. 13), estabelecendo relações sociais.

A abordagem da Análise Crítica do Discurso tem base na teoria social, levan-
do em consideração a ideologia presente no discurso analisado. Sua característica 
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interdisciplinar deve-se a isso, haja visto que objetiva subsidiar sua própria aborda-
gem sociodiscursiva por meio das teorias sociais. Justifica-se, pois, a “linguagem se 
mostra um recurso capaz de ser usado tanto para estabelecer e sustentar relações 
de dominação quanto [...] para contestar e superar tais problemas” (RAMALHO & 
RESENDE, 2011, p. 13).

Dessa forma, os textos refletem o contexto de uma população, pois são per-
meados por crenças, valores, atitudes e ideologias presentes nas práticas sociais 
situadas em um determinado evento discursivo. “Por meio dos textos [...] podemos 
compreender o funcionamento social dessas práticas” (RAMALHO & RESENDE, 2011, 
p. 23), bem como suas intenções.

A ADC como instrumento metodológico para a análise de 
textos jornalísticos

A análise de textos concebendo-os apenas por seu aspecto discursivo corre o 
risco de perder a relação dialética entre “os momentos da prática e o potencial do 
discurso para a compreensão de outros momentos da prática” (RAMALHO & RESEN-
DE, 2011, p. 36). As pesquisas em ACD focam as práticas sociais, pois estas permitem 
simultaneamente a análise das estruturas e dos eventos.

Compreendemos que os discursos são maneiras particulares de (inter)agir com 
o mundo. Temos, então, o discurso como importante instrumento para a manuten-
ção, temporária, das ordens vigentes – garantir o poder hegemônico à classe domi-
nante. Para tal, recorre-se à disseminação da visão particular como se fosse legítima 
e única. Thompson (apud RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 26-27) elenca esse opera-
dor ideológico como constituinte das estratégias de construção simbólica, ou modos 
de operação da ideologia. A legitimação reafirma as relações de dominação e a uni-
versalização destaca-se como importante instrumento das lutas hegemônicas.

A mídia tem papel de destaque nas lutas hegemônicas, posto que possibilita 
grupos restritos a disseminarem seus discursos como se fossem os únicos possíveis 
(universalização). Para van Dijk (2015, p. 24) o “controle do discurso público é contro-
le da mente do público e, portanto, indiretamente, controle do que o público quer 
e faz. Não há necessidade de coerção se se pode persuadir, seduzir, doutrinar ou 
manipular as pessoas”.
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Análise do corpus

Texto 1 - Estadão, 20 de março de 2015.

A sabedoria das massas nos protestos do dia 15
Depois de manifestações gigantescas contra sua gestão. Dilma Rousseff en-
frentará dificuldades para reinaugurar seu segundo mandato presidencial.
A presidente Dilma já esperava que os protestos de 15 de março fosses grandes. 
Por isso, reuniu um grupo de crise em sua residência oficial, a fim de monitorá
-los. Mas ninguém, nem mesmo os organizadores, imaginava que eles teriam 
as proporções que tiveram. Em São Paulo, pelos cálculos da polícia, mais de 1 
milhão de pessoas esteve na Avenida Paulista. Já o instituto Datafolha estima o 
número de manifestantes em 210 mil. Trata-se da maior manifestação política 
ocorrida na maior cidade do País desde as Diretas-Já, em 1985. Nacionalmente, 
a polícia calcula que 2,2 milhões de pessoas compareceram aos protestos em 
cidades dos 27 Estados do País. É um número superior ao dos que saíram às 
ruas no auge das manifestações de 2013.
As centrais sindicais, que dois dias antes haviam organizado atos a favor do 
governo Dilma, acusaram os manifestantes de pertencer à “elite branca”. Con-
tudo, havia muitos que não se encaixavam nesse estereótipo. “Sou negro, pobre 
e quero a Dilma fora”, declarou um manifestante, do alto de um dos nove cami-
nhões de som espalhados pela Paulista. Muitos dos que estavam lá vestiam a 
camiseta verde-amarela da seleção brasileira. Os políticos da oposição se man-
tiveram à distância. Compreenderam que sua presença ofuscaria a mensagem 
das ruas e serviria para reforçar as alegações do governo de que por trás dos 
protestos estavam os perdedores ressentidos das eleições de outubro último.
As queixas veiculadas em junho de 2013 eram difusas. As de domingo tinham 
dois alvos bem claros: Dilma e o PT. Alguns manifestantes, cerca de 25% dos 
que estiveram na Paulista, segundo um levantamento, defendiam o impeach-
ment da presidente por conta do escândalo da Petrobrás. Entre os demais, a 
maioria queria mostrar sua indignação e má gestão econômica do governo, 
que fez a inflação subir e deve provocar uma recessão esse ano. Um grupo de 
extremistas clamava por intervenção militar – mas sua gritaria foi abafada.
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Implicação. As perspectivas do impeachment são reduzidas. Um presidente 
em exercício só pode ser deposto em virtude de delitos cometidos durante o 
mandato em curso. As investigações na Petrobrás têm como foco propinas pa-
gas a agentes públicos num período que antecede o início do atual mandato 
de Dilma. Além disso, a presidenta não foi pessoalmente implicada.
A verdadeira preocupação do governo é que a insatisfação popular, somada 
a um contexto de obstrução parlamentar, frustre os planos de Dilma para seu 
segundo governo. A classe trabalhadora, onde se concentra o apoio à presi-
dente, não engole medidas de austeridade que precisam ser adotadas para 
combater o déficit fiscal – atualmente assustadores 6,75% do PIB – e evitar o 
rebaixamento da nota de crédito do Brasil.
Os participantes dos atos em favor de Dilma, ocorridos em 13 de março, pro-
testaram contra corte em benefícios sociais e acusaram o ministro da fazenda, 
Joaquim Levy, de ser um “liberal infiltrado” no governo. Em fevereiro, cami-
nhoneiros bloquearam rodovias em protesto contra o aumento no preço dos 
combustíveis e de outros custos do setor. O governo cedeu à pressão e aceitou 
muitas das exigências dos...

1 – A presidenta havia tomado conhecimento da insatisfação do povo para com 
seu Governo. O jornalista afirma – fazendo uso da locução conjuntiva conclusiva 
“por isso” - que Dilma Rousseff tinha intenção de “monitorar” as passeatas, a opção 
por esse verbo é intencional, posto que constrói um cenário no qual a presidenta 
está “vigiando” um exercício de ato democrático.

2 – O jornalista corrobora a posição dos que “acusam” o protesto de ser cons-
tituído por uma “elite branca”, pois, na tentativa frustrada de incluir o ator social 
“negro” e “pobre” em contraponto aos elitistas brancos, afirma que “muitos” não se 
encaixavam no citado “estereótipo”. Nota-se o preconceito perpassado no discurso 
do enunciador, uma vez que, não oferecendo argumentos válidos para contestar 
a afirmação dos favoráveis ao Governo, constrói um ator social que, para ele, não 
pertence à elite, o negro.   

3 – O último argumento apresentado pelo jornalista, a fim de desvalidar o pedi-
do de impeachment, é o fato de não haver denúncia contra a Presidenta. Antes disso, 
ele deixa a entender que o mandato não pode ser interrompido porque as investi-
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gações de corrupção na Petrobrás são referentes a um período anterior à eleição de 
Dilma Rousseff. Ao leitor desatento esse seria um indício de que a Presidenta está 
sendo excluída das investigações, visto que ela detém o poder. 

4 – “O governo cedeu à pressão e aceitou muitas das exigências dos manifes-
tantes”, “obrigou Dilma” – os verbos usados constroem a imagem de um Governo 
que “cede à pressão”, o enunciador tem intenção de conferir à Presidenta caracte-
rísticas daquele que “renuncia”, “abre mão”. Tal referenciação em um artigo, que 
retrata protestos que pedem o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, intenta 
reforçar os argumentos e “a voz da rua”.

Texto 2  - Folha de S.Paulo, 3 de abril de 2015.

Lula está morto
A Apeoesp, o sindicato dos professores da rede oficial de ensino do Esta-
do de São Paulo, que tenta manter no muque uma greve à qual a catego-
ria se nega a aderir, teve a coragem de patrocinar na TV uma campanha 
publicitária em que recomenda que os pais não levem seus filhos à escola. 
É indecente. É asqueroso.
Que tipo de gente faz isso? Isabel “Bebel” Noronha, “presidenta”, como ela 
gosta, da entidade, é aquela senhora que anunciou, em 2010, em outra 
greve malsucedida, que “quebraria a espinha” do então governador José 
Serra (PSDB). Na sequência, participou de um ato em apoio à candidatura 
de Dilma Rousseff (PT). A assembleia-fantasma da Apeoesp que aprovou 
a paralisação neste ano ocorreu no dia 13 de março, na rua, em meio aos 
“protestos a favor” do governo, sem que se pudesse saber quem era e 
quem não era professor.
programa “Os Pingos nos Is”, da Jovem Pan, recebi um telefonema indignado 
de dona Márcia Amaral. Tem seis filhos. É diarista. Estava inconformada com 
a propaganda de Bebel, a burguesona do trabalho alheio que pretende cassar 
dos pobres o direito à escola para que possa impor a sua agenda na marra. 
Na quarta, 30 grevistas invadiram a Diretoria Regional de Ensino da mesma 
São Bernardo de onde Márcia me ligou. Dois funcionários ficaram feridos.
É certo que os brasileiros estão descontentes com inflação de mais de 8%, ju-
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ros de 12,75% ao ano, recessão em curso, estelionatos eleitorais em penca... 
Tudo isso se reflete na baixíssima popularidade da presidente e na voz nada 
surda das ruas que escancara o “Fora Dilma!”, como se ouvirá de novo no dia 
12. Mas não são menos audíveis os gritos de “Fora PT”.
Há mais do que uma insatisfação com os insucessos da economia e com as 
promessas que não foram nem serão cumpridas. O desconforto é mais fundo 
do que a constatação do logro. Camadas crescentes de brasileiros, de todas as 
faixas de renda, não suportam mais os métodos do petismo, de seus satélites 
e de suas franjas, cometam eles crimes na Petrobras, no campo, nas cidades 
ou nos sindicatos.
O PT e Lula estão mortos. O primeiro morreu como ente de razão determina-
do a criar a hegemonia política; o segundo, como o demiurgo dotado de uma 
sabedoria superior que ou fazia o download do divino ou era, ele mesmo, a 
fonte primária da verdade.
Na terça passada, Lula participou de um ato “em defesa da Petrobras”, pro-
movido por seu partido e entidades de esquerda. Resfolegante, vociferava ser 
ele o mais indignado dos brasileiros. Depois de o PT privatizar, a seu modo, a 
Petrobras e o Estado brasileiro, o homem quer tomar para si até a indignação 
popular. Um vídeo circula por aí com um trecho do seu discurso, que soou 
inverossímil até aos presentes. Na primeira fila, enquanto ele fala, uma “com-
panheira” de alto coturno boceja e esfrega os olhos para espantar o sono. Ah, 
o tédio dos aristocratas!
A receita dos petistas e de Lula para Dilma, em quem vive descendo o sarrafo, 
para enfrentar o que chamam de “campanha do ódio” é se aproximar ainda 
mais daqueles atores que se fingem de povo e saem por aí carregando bandei-
ra, o que corresponde a mandar às favas a maioria que não carrega, como a 
diarista Márcia Amaral.
É possível que esteja vindo à luz um país virtuoso, capaz de cuidar de si. Certo 
senhor ambicioso decretou: “Deus está morto”. Sejamos mais modestos: “Lula 
está morto”.

1 – O jornalista Reinaldo Azevedo, responsável pela coluna, é bem claro quanto a 
sua posição com relação ao Governo e aos protestos de reinvindicação por melhores 
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salários e condições de trabalho (promovidos por professores de São Paulo), ao usar os 
adjetivos “asqueroso” e “indecente”, referindo-se à campanha promovida pela Apeoesp.

2 – O colunista esclarece o seu ponto de vista com relação à greve dos professo-
res e, sem introdução, inicia sua “análise” sobre o Governo e os protestos do dia 15.

3 – Em tom agressivo, o jornalista faz uso de verbos no futuro do indicativo para 
prever acontecimentos: “se ouvirá de novo no dia 12”, ao citar as “vozes” do protesto 
e o novo dia marcado para as manifestações acontecerem; “nem serão cumpridas”, 
ao relatar supostas, e não citadas, promessas que o Governo não cumpriu. 

4 – O depoimento da senhora “Márcia Amaral”, mãe de “seis filhos”, “diaris-
ta” – realizado por nomeação, funcionalização e identificação – é instrumento de 
personalização dos insatisfeitos com o Governo.

Texto 3 - Diario de Pernambuco, 16 de março de 2015.

Multidão nas ruas contra Dilma
Protestos tomam as cidades brasileiras, surpreendendo governo e oposi-
ção. Números da PM dos estados apontam 1,8 milhão de manifestantes
Os milhares de manifestantes que foram ontem às ruas do país protestar con-
tra o governo federal e a presidente Dilma Rousseff superaram os números 
imaginados pelo mais otimista dos oposicionistas e pelo mais pessimista dos 
governistas e colocam as manifestações de ontem entre as maiores da história 
recente da redemocratização brasileira, como o Movimento Diretas Já, o impea-
chment do ex-presidente Collor e as manifestações de junho de 2013. Convoca-
do basicamente pelas redes sociais, os protestos geraram reflexos poucas vezes 
vistos nas redes sociais envolvendo temas políticos, com maioria esmagadora 
criticando o governo federal. Só na Avenida Paulista, o movimento “Fora Dilma 
e Fora PT” teria reunido um milhão de pessoas, de acordo com a Polícia Militar, 
embora institutos de pesquisas e o governo trabalhassem com números quatro 
vezes menor. No país, os números chegaram a 1,8 milhão de pessoas.
Durante todo o dia, em todas as capitais brasileiras e diversas cidades menores 
de todo o país, crianças, idosos, adultos – famílias inteiras, a maioria vestindo 
roupas com as cores da bandeira brasileira -  lotaram as ruas com cartazes 
criticando a presidente, o ex-presidente Lula, ministros do Supremo Tribunal 
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Federal mais próximos do Palácio do Planalto. Também houve, em todos os 
protestos, manifestações de apoio à Polícia Federal e ao Ministério Público, ins-
tituições que vê sofrendo várias críticas de políticos citados nas investigações 
da Operação Lava-Jato. À noite, apitaços e protestos foram verificados em di-
versos pontos da capital federal e em outras cidades brasileiras. 
Muitos manifestantes seguravam bandeiras, tocavam vuvuzelas, empunhavam 
cartazes e faixas de repúdio à corrupção com palavras “Basta”, “Vem pra Rua”, 
“Fora Dilma”, “Vamos dar um basta nisso”, além de usarem nariz de palhaço.
Com menos manifestantes que o movimento da Avenida Paulista, as ruas das 
demais capitais brasileiras também ficaram repletas de pessoas reclamando 
do governo. No Rio de Janeiro foram cerca de 50 mil pessoas; no Distrito Fede-
ral, 50 mil pessoas; em Porto Alegre, 60 mil; e em Belo Horizonte, 20 mil.
As ruas lotadas encerraram a semana mais difícil do governo reeleito de Dil-
ma Rousseff. Não que os três primeiros meses tenham sido de lua-de-mel do 
Planalto com a população. Dilma foi obrigada a tomar medidas impopulares 
na economia, viu aumentar a crise com a base aliada no Congresso, especial-
mente o PMDB e sofre com os desdobramentos da Operação Lava-Jato.
No último domingo, a presidente fez o primeiro pronunciamento em cadeia de 
rádio e televisão no qual pediu paciência à população e foi surpreendida por 
vaias e panelaços em pelo menos 14 estados.

1 – Ainda que instituições responsáveis por pesquisas de público tenham divul-
gado número inferior ao número da Polícia Militar, o balanço geral trabalhado pela 
mídia foi baseado no número “4 vezes” maior divulgado pela PM.

2 – Apesar de o movimento não ser majoritariamente contra a Presidenta Dilma 
Rousseff, mas, sim, contra a corrupção, a mídia jornalística retrata-o como sendo, es-
sencialmente, direcionado à chefe do Governo Federal – vide o título da reportagem.

3 – O terceiro parágrafo transcreve exemplos de frases usadas pelos manifes-
tantes no ato do dia 15. Uma leitura atenta faz notar um sentido na organização das 
frases citadas, onde “Basta” e “Vamos dar um basta nisso”, referem-se à corrupção 
nas esferas do Governo; “Vem pra rua”, frase usada desde os protestos de junho 
2013, é direcionada aos cidadãos, fazendo alusão à participação nos protestos que 
acontecem nas ruas das cidades; “Fora Dilma” é uma das propostas dos grupos 
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organizadores das passeatas. No entanto, a ordem em que foram escritas, sugere 
que todas se referem à Presidenta e que a única intenção dos grupos é convidar 
os cidadãos a irem para as ruas, participarem dos protestos, para dar um basta no 
governo de Dilma Rousseff.

4 – Ainda que se referindo às passeatas com números inferiores ao “supracitado” 
número de participantes do Rio de Janeiro, a reportagem adjetiva as ruas das cidades 
como “repletas de pessoas reclamando do governo”, remetendo a cheias, lotadas, su-
gerindo ao leitor que mesmo em números menores, o movimento teve grande adesão.

5 – A opção pelo verbo “obrigar” subjuga a força de decisão da Presidenta Dil-
ma Rousseff, descaracterizando-a de sua função de Chefe de Estado.

6 – A retomada de um fato anterior – as vaias ao pronunciamento da Presiden-
ta – reafirma o posicionamento dos cidadãos quanto à insatisfação. A “surpresa”, já 
tratada no primeiro parágrafo, adjetiva a representante máxima do País e os com-
ponentes do Governo como desinformados, pois não deram ouvidos às reclama-
ções da sociedade.

Texto 4 - Jornal do Commercio, 16 de março de 2015.

E o Brasil vai para as ruas
MANIFESTAÇÃO. O domingo foi de protesto em todo o País. Cerca de 1,7 
milhão de pessoas criticaram a corrupção e o governo Dilma.
SÃO PAULO –Com menos de três meses de seu segundo governo, Dilma Rousseff 
foi alvo ontem da maior série de protestos enfrentada por um presidente desde 
as passeatas pelo impeachment de Fernando Collor de Melo, em 1992. As mani-
festações levaram ao menos 1,7 milhão de pessoas às ruas, de acordo com es-
timativas oficiais, número que surpreendeu o governo. Na maior delas, em São 
Paulo, um milhão de pessoas tomaram a Avenida Paulista, segundo a PM (para 
o Instituto Datafolha, foram 210 mil), no maior ato contra o governo. Os 26 
estados e o Distrito Federal foram palco de protestos. As manifestações aconte-
ceram exatamente 30 anos após aposse de José Sarney no Palácio do Planalto, 
pondo fim a um regime militar que durou 21 anos. Por isso, o 15 de março de 
1985 tornou-se o marco da redemocratização. Nos protestos, os manifestantes 
exibiram faixas com mensagens pró-impeachment da presidente, intervenção 
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militar, afastamento do PT do poder e críticas à corrupção na Petrobras. Não 
há relatos de grandes confrontos ou vandalismo. Houve protestos em 152 ci-
dades, incluindo Brasília e as capitais de 25 Estados. Os protestos reuniram 
famílias inteiras e gente de todas as idades. Em São Paulo, muitos foram para 
a Avenida Paulista de amarelo, inclusive com a camisa da seleção brasileira de 
futebol. Em Porto Alegre, houve dois pontos de concentração. Segundo a Briga-
da Militar do, cerca de 100 mil pessoas participaram. Ainda na Região Sul, 80 
mil se reuniram na Praça Santa Andrade, Curitiba. No Rio de Janeiro, a primeira 
grande manifestação ocorreu na Praia de Copacabana. A polícia não informou 
números oficiais, mas os organizadores falam em 15mil. As duas pistas da Ave-
nida Atlântica chegaram a ser fechadas e a passeata recebeu apoio de morado-
res dos prédios. À tarde, o local da concentração foi a Igreja da Candelária, no 
Centro. Em parte do país, as manifestações ocorreram pela manhã, como em 
Brasília, onde o protesto juntou 45 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios, 
segundo a PM. Os manifestantes caminharam até o Congresso Nacional. Uma 
enorme bandeira do Brasil foi estendida e os manifestantes cantaram o Hino 
Nacional. Em Belo Horizonte, 24 mil pessoas se reuniram na Praça da Liberda-
de. Em Goiânia, 60 mil caminharam entre a Praça Tamandaré e o Parque do 
Areião. Segundo a PM, não foram registradas ocorrências de violência.
NORTE E NORDESTE – O apoio maciço que a presidente teve no Nordeste na 
reeleição (venceu em todos os Estados, com 71,68% dos votos válidos) não 
impediu que os nordestinos também manifestassem insatisfação. Embora me-
nos numerosos perto de outras regiões, houve protestos em todas as capitais 
e também em cidades do interior. Na capital do Ceará, Estado onde Dilma 
recebeu 3,5 milhões de votos (76,75% do total), 20 mil pessoas foram às ruas. 
Em Maceió, dez mil alagoanos, segundo a PM, participaram. Também houve 
protestos na Região Norte. Em Manaus, 22 mil pessoas se juntaram aos ma-
nifestantes, segundo a PM. Em Belém, 15 mil manifestantes caminharam até o 
Theatro da Paz, um dos símbolos da capital paraense.

1 – Como foi citado no presente artigo, a escolha do que relatar e como fazê-lo cabe 
ao jornalista. Dessa forma, por suas escolhas pode-se inferir suas ideologias. Ao descre-
ver o dia 15 de março como dia de retomada da democracia, e não citar que a posse dos 
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presidentes durante o Regime Militar acontecia, também, no dia 15 de março – Castelo 
Branco (15 de março de 1964), Artur da Costa e Silva (15 de março de 1967), Ernesto Gei-
sel (15 de março de 1974), João Batista de Figueiredo (15 de março de 1979) – demonstra 
a intenção de representar o movimento como ato legitimamente democrático.

2 – Há representação do evento social como ato pacífico e sem conotações vio-
lentas, a fim de não desvalidar o movimento: “Os protestos reuniram famílias inteiras 
e gente de todas as idades”, “Uma enorme bandeira do Brasil foi estendida e os mani-
festantes cantaram o Hino Nacional”, “Não foram registradas ocorrências de violência”.

Considerações finais

O objetivo deste estudo foi através da análise crítica discursiva de textos jor-
nalísticos publicados sobre os protestos do dia 15 de março de 2015, no Brasil – co-
nhecidos como Movimentos anti-Dilma-, incentivar o debate sobre o discurso de 
Jornais/jornalista no que se refere à suposta imparcialidade inerente à profissão, 
direcionando um olhar diferenciado aos textos que são destinados à sociedade, 
entendendo-os como veiculadores de opinião e ideologia e reconhecendo a mídia 
como dispositivo do poder.

Os aspectos levantados por essa análise podem subsidiar a reflexão sobre a 
importância de criticidade por parte do sujeito social ao deparar-se como o discurso 
de outrem, mostrando-se relevante à área de ensino de língua.

O arcabouço teórico da ACD – empregado neste trabalho –mostrou-se indis-
pensável, pois permitiu reconhecer, a partir de sua prática, as manipulações do po-
der por meio das formas linguísticas. A análise possibilitou verificar a força da im-
prensa como formadora de opinião em relação ao tema tratado. Conclui-se que a 
intenção de ser imparcial não é inerente ao ser humano, haja vista que o discurso é 
formado pela visão particular do enunciador e perpassará suas ideologias.

O corpus analisado evidenciou que há posicionamentos não declarados da im-
prensa no que se refere ao julgamento do mandato da Presidenta Dilma Rousseff, 
posto que as notícias corroboram os pedidos de impeachment e validam o discurso 
do movimento. O espaço é dado apenas à voz dos atores sociais que defendem a 
saída da Presidenta e seu partido do poder, não relatando pontos de vista contrá-
rios ao movimento. 
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Dessa forma, considera-se que o discurso jornalístico toma partido naquilo 
que está noticiando, sendo parcial e perpassando as ideologias de uma classe eliti-
zada com cultura patriarcal e excludente. O poder, nesse caso, está ancorado no uso 
das estratégias de ideologia – universalização e legitimação -, recorrendo ao uso de 
expressões de cunho definitivo, pleno e generalizado.

Referências

AZEVEDO, Reinaldo. Lula está morto. Folha de S. Paulo, São Paulo, 3 abr. 2015. Poder. Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/reinaldoazevedo/2015/04/1612000-lula-esta-morto.
shtml>. Acesso em: abr. 2015.
DIJK, Teun A. van. Discurso e poder. Teun A. van Djik; Judith Hoffnagel, Karina Falcone, organização. 
2. ed., 2ª reimpressão – São Paulo: Contexto, 2015.
DINIZ, Kauê. Multidão nas ruas contra Dilma. Diario de Pernambuco, Recife, N.73, 16 mar. 2015. 
Política, p. b2.
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social / Norman Fairclough; Izabel Magalhaes, coorde-
nadora da tradução, revisão técnica e prefácio. - Brasília: Editora Universidade de Brasília. 2001.
FRAZÃO, Theresa Christina Jardim. Análise crítica do discurso jornalístico sobre a implantação do sis-
tema de cotas em universidades públicas brasileiras. 2007. 169 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
da Linguagem) – Universidade Católica de Pernambuco, Recife. 2007.  
HUBNER, Alexandre. A sabedoria das massas nos protestos do dia 15. Traduzido. Estadão, São 
Paulo, 20 de mar. de 2015. Política. Disponível em: < http://politica.estadao.com.br/noticias/ge-
ral,a-sabedoria-das-massas-nos-protestos-do-dia-15,1654561>. Acesso em: mar. 2015.
LAGE, Nilson. Ideologia e técnica da notícia. Série Jornalismo a Rigor. V. 5. Florianópolis: Insular, 4ª 
ed. rev. e atual., 2012.
______. O papel e a situação da mídia no Brasil. À margem, 12. mar. 2014. Entrevista concedida a 
Pedro Henrique Leal. Disponível em: <http://www.amargem.info/entrevista-com-nilson-lage/>. 
Acesso em: mar. 2015.
OLIVEIRA, Rodrigo Santos de. A relação entre a história e a imprensa, breve história da imprensa e as 
origens da imprensa no Brasil (1808-1930). Historiæ, Rio Grande, 2 (3): 125-142, 2011.
MAINGUENEAU, Dominique. Análise de Textos de Comunicação. São Paulo: Cortez, 2001.
MESQUITA, Mariana; OLIVEIRA, Marcos. E o Brasil foi para as ruas. Jornal do Commercio, Recife, 
N.75, 16 mar. 2015. Política, p. 3.
RAMALHO, Viviane; RESENDE, Viviane de Melo. Análise de discurso (para a) crítica: O texto como 
material de pesquisa. Coleção: Linguagem e Sociedade Vol. I. Campinas, SP: Pontes Editores, 2011.



219

ComuniCação individual

ARGUMENTOS EM DISCURSO DE UMA SERVIDORA DA 
UERN: IDENTIDADE E VALORES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
EM PAU DOS FERROS

MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUSA (UERN)
MARíLIA CAVALCANTE DE FREITAS MOREIRA (UERN)
FRANCISCA CARLENE DA SILVA (UERN)
CíCERA ALVES AGOSTINHO DE SÁ (UERN)

Introdução

O objetivo deste artigo é identificar, ancorados nos estudos da Nova Retórica, 
as teses defendidas, os valores elencados e suas hierarquias, em depoimento escri-
to de uma servidora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O 
trabalho caracteriza-se como abordagem qualitativa, uma vez que, no corpus pes-
quisado faremos a análise do discurso da servidora, trazendo excertos desse discur-
so, apontando as categorias concernentes à argumentação e a identidade, sobretu-
do, ao que diz respeito aos momentos elencados no discurso.  

Este trabalho é fruto da pesquisa institucional “Os discursos que constituem 
o CAMEAM/UERN1: das vozes de gestores às vozes dos segmentos acadêmicos e 
comunidade”, e está ligada a linha de pesquisa “Estudos de Processos Argumentati-
vos”, do Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de Texto (GPET), da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus de Pau dos Ferros.

Como aportes teóricos, adotamos à argumentação do discurso, especificamen-
te pela Nova Retórica, de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), de estudos concer-
nentes à argumentação no discurso de autores como Reboul (2004), Souza (2003, 

1. Pesquisa idealizada e coordenada pelo professor doutor Gilton Sampaio de Souza, financiada pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e desenvolvida entre os anos 
2008 e 2014.
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2008) e Fiorin (2014), considerando as discussões sobre identidade, utilizamos os 
pressupostos teóricos de Bauman (2005), Giddens (2002) e Hall (1997).

Para tanto, o corpus da pesquisa é constituído por um depoimento, escrito por 
uma servidora, no qual nos deparamos com elementos pertinentes a sua formação 
acadêmica na graduação e seu crescimento enquanto pessoa e profissional, pois o 
CAMEAM2 passou a ser espaço de descobrimento tanto pessoal, como intelectual.

Argumentação no discurso: teses, valores e hierarquias

A argumentação no discurso, representada especialmente pela Nova Retórica, 
de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), aborda conceitos como teses, valores, hie-
rarquias, auditórios, entre outros, que se aplicam a qualquer discurso, seja oral ou 
escrito, visto que a argumentação visa obter a adesão do auditório por meio do con-
vencimento e persuasão. De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p.4), “o 
objeto dessa teoria é o estudo das técnicas discursivas que permitem provocar ou 
aumentar a adesão dos espíritos às teses que se lhes apresentam ao assentimento”. 
Assim, as técnicas escolhidas pelo orador visam conquistar os interlocutores, a fim 
de que estes passem a aceitar e compartilhar as teses apresentadas. Dessa forma, 
a argumentação se aplica a todo discurso e volta-se para as questões verossímeis, 
plausíveis e prováveis no campo argumentativo.

Nessa perspectiva, os processos argumentativos apresentados pela Nova Re-
tórica envolvem o orador e o auditório no que diz respeito à adesão ao discurso, ou 
seja, às teses defendidas e/ou apresentadas. Portanto, segundo Souza (2008, p. 66), 
a tese “[...] no processo dialógico, assume uma função central: o logos, conhecimen-
to, o lado racional da argumentação”. O logos é o discurso que o orador profere para 
o auditório, almejando, assim, o convencimento da tese apresentada. Segundo Ide 
(2000, p. 51), “a tese define-se como uma proposição (uma frase) que formula preci-
samente o que diz o texto (e, de maneira mais geral, o que diz a inteligência em face 
da realidade), tendo em vista enunciar o verdadeiro ou o falso”. A definição de tese 
para Ide (2000) se apresenta como uma proposição sintetizada do que diz o texto, 

2. Campus Avançado Professora Maria Eliza de Albuquerque Maia.
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seja ele grande ou pequeno, tendo o propósito de deixar evidente o verdadeiro ou 
o falso.

Desse modo, as teses defendidas pelos oradores estão arraigadas de valores 
e hierarquias e recebem um destaque especial, pois estão presentes na argumen-
tação. No âmbito da argumentação os valores são objetos de acordo do preferível, 
sendo estes pertencentes ao auditório particular, visto que segundo Perelman e 
Olbrechts-Tyteca (2014, p.84-85), “recorre-se a eles para motivar o ouvinte a fazer 
certas escolhas em vez de outras e, sobretudo, para justificar estas, de modo que se 
tornem aceitáveis e aprovadas por outrem”. Nesse sentido, o orador deve conhecer 
os valores que seu auditório defende como, por exemplo, quais suas crenças e ide-
ologias compactuam em meio a sua cultura.

Segundo Reboul (2004, p. 165), os valores:

[...] estão simultaneamente na base e no termo da argumentação. Mais 
ainda que os fatos, variam segundo o auditório. É certo que há valores 
universais, mas estes são formais, toda a sociedade admite o justo e o 
belo, mas com conteúdos diferentes. 

Portanto, os valores, perante à argumentação, variam conforme o auditório, 
pois por mais que toda a sociedade admita o justo e o belo, consoante às palavras 
do autor, cada um tem em si seus próprios valores, visto que cada um convive em 
um ambiente cultural específico.

Na Nova Retórica, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) apresentam os valores 
como abstratos e concretos. Assim, para os autores, os valores abstratos são tidos 
como a justiça ou a veracidade, enquanto os valores concretos vinculam-se a seres, 
pessoas e instituições. 

 Além dos valores abstratos e concretos, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), 
apresentam as hierarquias, que são tidas como mais importantes que os valores 
no âmbito argumentativo. Dessa forma, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 90) 
afirmam que “[...] ao lado das hierarquias concretas, como a que expressa a supe-
rioridade dos homens sobre os animais, há hierarquias abstratas, como a que ex-
pressa a superioridade do justo sobre o útil”. Com efeito, as hierarquias organizam 
a posição dos valores no processo argumentativo, facilitando a compreensão do 
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auditório perante um discurso oral ou escrito. Para tanto Abreu (2009, p. 81) ressalta 
que “as hierarquias de valores variam de pessoa para pessoa, em função da cultura, 
das ideologias e da própria história pessoal”.

Nessa perspectiva, os valores estão diretamente ligados às hierarquias. Por 
isso, a denominação de hierarquias de valores no processo argumentativo corro-
bora com o envolvimento das pessoas perante sua cultura, ideologias e identidade. 

Identidade: as transformações no relato de uma servidora

A realidade atual, diretamente ligada a constante e inevitáveis mudanças, soli-
citam um olhar mais apurado no estudo da identidade, tema esse associado à glo-
balização e a questões que envolvem os planos individuais de homens e mulheres. 
Segundo Bauman (2005), esse debate sobre identidade não poderá buscar respos-
tas tranquilizadoras nos “textos consagrados” do pensamento crítico, é preciso ir 
além e encarar o que cada pessoa expressa do seu próprio mundo, considerando 
sua história ideológica e cultural.

Para um melhor entendimento desse debate, podemos recorrer à argumenta-
ção e ao que Perelman e Olbrechets-Tyteca (2014) nos falam sobre os elementos ob-
jetos do discurso, pois as falas identificam e revelam as identidades de um indivíduo 
ou grupo, num contexto particular ou universal.

[...] estando feita a escolha, seja ela apresentada como óbvia, ou seja 
ela defendida por argumentos, a definição utilizada é considerada ex-
pressão de uma identidade, até mesmo a única satisfatória no caso, e 
os termos da equivalência, separados de certo modo de seus vínculos 
e de seus planos de fundo, são considerados logicamente substituíveis. 
(PERELMAN; TYTECA 2014, p. 243)

Relacionando essas falas aos acontecimentos que a globalização impõe ao 
mundo, podemos considerar as observações de Hall (1997), quando enfatiza que as 
reflexões sobre a identidade estão sendo amplamente discutidas e que as antigas 
identidades estão em declínio e em consequência, novas identidades estão surgin-
do e fragmentando o sujeito moderno, que faz emergir a “crise de identidade” que 
é considerada uma parte de um processo mais amplo de mudanças.
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Nesse sentido, Hall (1997) reforça que a identidade como condição única, com-
pleta e segura não existe, é uma utopia porque à medida que a significação do que 
está em nossa volta, assim como a representação cultural desta mudam, elas são 
multiplicadas, por isso que o filósofo afirma que “somos confrontados por uma mul-
tiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das 
quais poderíamos nos identificar ao menos temporariamente” (HALL, 1997, p. 14). 
O que quebra com os paradigmas de uma identidade una e imutável. As situações 
juntas ao nosso próprio eu fazem com que estejamos sempre em um processo de 
mudança.

Assim, podemos constatar que essa identidade, se assemelha à identidade ou 
ao pertencimento descrito por Bauman (2005), que apresenta a liquidez do termo 
em razão do mesmo não ter a solidez de uma rocha e nem a garantia de vida eter-
na. Ao contrário, são bastante negociáveis e revogáveis, e estão relacionados às 
decisões de cada indivíduo e em determinado contexto social, deixando claro que 
“no admirável mundo novo das oportunidades fugazes e das seguranças frágeis, as 
identidades ao estilo antigo, rígidas e inegociáveis, simplesmente não funcionam 
(BAUMAN, 2005, p. 33)”.

Associando esse pensamento ao da aluna/servidora/oradora, identificamos 
claramente sua identidade com relação a determinado contexto e posteriormente 
a mudança de visão, de perspectiva e consequentemente o surgimento de nova 
identidade.

Portanto, podemos considerar que a construção de identidade é um processo 
inevitável que acompanha a evolução da sociedade e a mudança de entendimento 
do indivíduo que se recria a cada nova oportunidade, a partir do contato com luga-
res e linguagens diferentes, para melhor esclarecer essa construção, recorremos às 
ideias de teses e valores presentes na argumentação.

Interação entre teses de uma aluna/servidora/oradora

Na análise realizada no texto “Meu pequeno mundo em um lugar no espaço”, 
verificamos a interação nas teses defendidas por uma servidora do CAMEAM/UERN 
que se identifica primeiramente como aluna da graduação e posteriormente como 
servidora do quadro técnico administrativo.
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O texto será fragmentado em quatro excertos, nos quais mostraremos as te-
ses e os valores que realçam sua identidade em dois momentos de sua vida.   

Excerto 1:
 
[...] Quando conheci o CAMEAM pela primeira vez tive a leve impressão 
que estava chegando a uma fazenda. [...] A sua frente, após a cerca, é cla-
ro, era de uma cor desbotada, como se a vida tivesse passado e somente 
a marca do azul já branco restasse na parede. [...] O segundo momento já 
foi um pouco diferente, não sei se foi pela emoção que me trazia ao lugar, 
mas eu já conseguia enxergar vida no espaço concreto que antes parecia 
uma fazenda.

Vemos que a aluna/servidora/oradora inicia seu discurso mostrando o primei-
ro contato com o Campus, perpassando de uma simples descrição, pois deixa traços, 
para que possamos visualizar o local descrito. Na argumentação a categoria que 
proporciona maior visibilidade aos fatos apresentados, denomina-se de recursos 
de presença, e serve para ilustrar a tese que se quer defender. Assim, no excerto 1, 
a tese defendida pela aluna/servidora/oradora apresenta o espaço físico do CAME-
AM, de forma que chamou a atenção da servidora pela visibilidade encontrada. Tem 
destaque o valor concreto, quando faz referência a instituição.

Excerto 2:

A cada decisão que eu tomava, lembro-me o como eu me identificava com 
o meu curso e principalmente pela minha paixão à literatura, paixão essa 
que prosperava como as plantas que cresciam seus caules, floresciam 
suas folhas e flores. A grama, assim como eu, também cresceu, ganhou 
mais espaço, habitou em novos canteiros e coloriu o jardim no espaço de 
convivência.
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No excerto 2, a tese defendida pela aluna/servidora/oradora está na sua iden-
tificação com o curso e sua paixão pela literatura, mostrando que ao tempo em que 
essa paixão floresce, sua identidade se renova e seus valores particulares passeiam 
entre o concreto e o abstrato, quando se compara a um jardim colorido no espaço 
de convivência. Esses valores permeiam todo o discurso, pois estão alicerçados pelo 
desejo de continuar crescendo dentro do próprio Campus universitário.

Nesse sentido, a sua hierarquização de valores se apresenta na exaltação de 
seu eu (pessoa que se sobressai às coisas) e que cresce em busca de novos rumos 
em razão da influência do curso.

Excerto 3:

[...] A expansão do Campus pelo território que ele envolve e pelos muni-
cípios que ele ajuda ao oferecer o ensino superior são detalhes que eu 
posso comparar a transformação gerada, com a escolha na inscrição do 
vestibular fez, na minha vida, escolhi Letras no CAMEAM/UERN, me en-
cantei pelo curso e despertei uma paixão pela literatura. Criei metas, tra-
cei objetivos e hoje sou uma eterna caçadora de conquista.

Para a defesa da tese, a aluna/servidora/oradora parte do acordo prévio de 
que o Campus é um avanço para a região, pois corrobora em seu discurso que “a ex-
pansão do Campus pelo território que ele envolve e pelos municípios que ele ajuda 
a oferecer o ensino superior”. É importante frisar que nas palavras acerca da oferta 
do ensino superior, se apresenta um valor de transformação para a região. Esse 
valor se faz presente no contexto de vida da aluna/servidora/oradora, pela escolha 
do curso de Letras na instituição. O encantamento pelo curso, pela literatura adveio 
pela entrada no CAMEAM/UERN. Vemos então que a hierarquia de valores se apre-
senta pela representação, qualidade e compromisso que a Universidade do Estado 
do Rio Grande Norte, representa para os jovens sonhadores de Pau dos Ferros e de 
cidades circunvizinhas.

A identidade da aluna/servidora/oradora está em comunhão com o Campus, 
pois se evidencia em suas palavras a criação de “metas e objetivos”, sendo esta uma 
“eterna caçadora de conquista”, tanto no aspecto pessoal quanto social. Assim, ao 
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analisarmos o excerto acima, percebemos que a aluna/servidora/oradora relacio-
nou a sua identidade com a identidade do Campus.

Excerto: 4

[...] quem não tomou banho de chuva e sujou o calçado em dias e noites 
de chuvas no CAMEAM, não sabe o quanto ele é importante para várias 
gerações de um sertão marcado pela educação precária que ao longo dos 
anos superou (e continua superando) as dificuldades, a falta de chuva, a 
carência de emprego, pois o CAMEAM proporcionou a tantas outras gera-
ções e inclusive a minha, a ter um diploma de nível superior. [...]

Encontramos como tese central, do excerto 4,  a importância do CAMEAM para 
várias gerações desse sertão, adquirir um diploma de nível superior, o que leva a 
aluna/servidora/oradora a propor um acordo universal, pois seus valores particu-
lares têm vinculação com os valores universais, quando seu sonho se assemelha 
ao sonho de várias gerações, que veem no ensino superior uma oportunidade de 
mudança e superação.

Os argumentos identificados se fundamentam na estrutura do real, argumen-
to pelo exemplo, esse inicialmente particular, mas associados a outros casos idênti-
cos, que podem ser relatados como “histórias de vida”.

Conclusão

Neste estudo, apresentamos de forma breve o aporte teórico, tendo como foco 
a argumentação para analisarmos a partir do discurso de uma aluna/servidora/ora-
dora as teses e a hierarquia de valores. Identificamos a identidade e os valores cons-
truídos e adquiridos, a partir da inserção da oradora no Campus da UERN de Pau dos 
Ferros. 

Feita a análise do discurso em questão, percebemos a relevância do CAMEAM 
para a construção de identidade da aluna/servidora/oradora e das demais pessoas, que 
buscam o CAMEAM, inicialmente interessados em um curso superior, mas que acabam 
se envolvendo a ponto de terem sua identidade como parte da identidade do Campus.
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Esta visão nos permite afirmar como o CAMEAM é importante em nível de re-
gião no que se refere a vários aspectos, desde a oportunidade de realizar o sonho 
em ter um curso superior, passando pelos valores adquiridos, formação de uma 
identidade e chegando a conquista de um emprego, visto que este foi o percurso 
percorrido pela aluna/servidora/oradora, bem como de outros sujeitos que tiveram 
e têm a oportunidade de relação e convivência no Campus.

Confirmamos em nossa análise, ao identificarmos as teses e os valores, como 
as impressões, o ponto de vista, o discurso, a identidade da aluna/servidora/orado-
ra foram modificados a partir de cada experiência adquirida. Isso se deve ao fato de 
nossa identidade e de nossos valores serem revistos a cada contexto, pois na era 
líquido moderna vivemos de maneira evidente momentos de negociação e renego-
ciação.

Sendo assim, destacamos que as teses defendidas no discurso em análise estão 
completamente inerentes à hierarquia de valores da aluna/servidora/oradora a de-
pender do momento vivido, pois as hierarquias de valores variam em função da cul-
tura, das ideologias, histórias de cada um, e isso se faz presente na argumentação.

Desta forma, a relevância do presente trabalho se dá através da oportunidade 
de identificarmos processos argumentativos em um discurso escrito que objetiva 
mostrar impressões sobre um determinado lugar em diferentes momentos. Assim 
confirmamos no discurso analisado que as diferentes situações influenciam a cons-
trução de identidade, os valores, que por sua vez influenciam as teses defendidas. 
Esperamos com essa discussão termos contribuído para a ampliação dos estudos 
no campo da argumentação, tão presente e necessária para o nosso convívio social.
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AS FORMAÇÕES DISCURSIVAS E AS POSIÇÕES-SUJEITO 
NA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

LúCIA M. C. FAJARDO (UFS)

A formação discursiva na análise automática do discurso 
(1966-1969)

Maldidier (2011) cita que o livro Analyse Automatique du discours, 1966-1969,  
referendado como “a máquina discursiva”, é a conclusão das reflexões epistemoló-
gicas desenvolvidas desde 1966 com Ganguilhen e Althusser e o ponto de partida 
da “aventura teórica do discurso”. Comenta ser o acima citado, um livro que não só 
dará consistência ao novo campo que se pretende instaurar mas também contribui-
rá para a constituição da Análise do Discurso (AD) como disciplina científica.  

O livro “Análise automática do discurso” já sintetiza todos os aspectos a partir 
dos quais Pêcheux trabalha sobre o discurso; propõe, na expectativa de uma “teoria 
do discurso”, ainda na sua origem (cf. o título Orientations conceptuelles pour une thé-
orie du discours), a definição de procedimentos de Análise do discurso; faz a primeira 
utilização de um dispositivo informático. Para Maldidier (2011), até o final, esses três 
aspectos serão indivisíveis no trabalho de Pêcheux sobre o discurso.  

O livro Análise automática do discurso (1969) traz a definição de discurso ela-
borado a partir de uma reflexão crítica sobre o corte fundador feito por Saussure 
e não sobre sua superação. Baseando-se na língua (compreendida como sistema 
no sentido saussuriano), o discurso reformula a fala, esse “resíduo filosófico”, cujas 
consequências subjetivistas devem ser eliminadas. O livro presume, de acordo com 
a fórmula althusseriana, uma “mudança de terreno”, ou seja, a interferência de con-
ceitos exteriores à linguística. “O novo objeto é assim definido e essa posição jamais 
se alterará, por uma dupla fundamentação na língua e na História” (MALDIDIER, 
2011, p. 44). Ele (o livro) é pensado sob o modo de uma ruptura epistemológica com 
a ideologia subjetivista que reina nas ciências sociais e regula a leitura dos textos.  
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A formação discursiva na teoria do discurso (1970-1975)

Depois disso, um segundo momento se abre e conduz, a partir de 1970, a Les 
Vérités de La Palice (1975b), o livro da grande teoria do discurso, publicado em 1975.  
No capítulo III – Discurso e ideologia, no item: A forma-sujeito do discurso, Pêcheux 
(1975b) define:

Chamaremos, então formação discursiva aquilo que, numa formação 
ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura 
dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode 
e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, 
de um panfleto, de uma exposição, de um programa, etc.). (PÊCHEUX, 
1975b, p. 160)

Um extenso caminho rege a fundação de uma teoria do discurso que é tam-
bém uma teoria da materialidade do sentido. Esse caminho vai da admissão da 
noção de Formação Discursiva (FD), no texto “Língua, linguagens, discurso” (1971), 
editado no jornal l’Humanité, e no artigo escrito com Claudine Haroche e Paul Henry 
e publicado no número 24 da revista Langages (1971), à conformação das noções 
correlativas em Les Vérités de La Palice (1975b), o apogeu dessa construção.

A reflexão sobre o caráter contraditório e desigual da formação discursiva leva 
Pêcheux a retomar a noção de FD do texto de 1971 e acrescentar a ele a discussão 
sobre a materialidade do interdiscurso, isto é:

 
Assim, ao reconhecermos que a formação discursiva é o lugar da cons-
tituição do sentido (sua “matriz” por assim dizer), somos diretamente 
levados à nossa segunda tese [...] Toda formação discursiva dissimula, 
pela transparência do sentido que nela se constitui, sua dependência 
com respeito ao “todo complexo com dominante” das formações dis-
cursivas, intrincado no complexo das formações ideológicas. (PÊCHEUX, 
1975b, p. 162)

A primeira noção de formação discursiva é o núcleo da teoria do discurso. Quer 
a expressão tenha sido ou não emprestada de Michel Foucault (1969), o que mais 



231

XXVI Jornada do Gelne

importa é seu deslocamento. Determinando “o que pode e deve ser dito a partir de 
uma dada posição numa dada conjuntura”, a formação discursiva formou-se como 
um constituinte da formação ideológica. Afastada de Foucault, suspeito de manter 
um “discurso paralelo” ao Materialismo histórico, a noção significa uma primeira 
relação entre a História, vista sob os tipos de relações ideológicas de força nas so-
ciedades de classe, e a materialidade linguageira. Sua recuperação no campo da 
Análise do discurso com frequência demonstrou os temores de Pêcheux. Não traba-
lhada com outras noções e delas isolada, a noção de formação discursiva frequente-
mente provocou desvios taxionômicos, contrários da dimensão histórica que devia 
legitimá-la.  Aqui há uma eminente distinção: o retratamento da noção realizado por 
Jean-Jacques Courtine (1981), em sua tese sobre “o discurso comunista endereçado 
aos cristãos”.

Proposto desde Analyse automatique du discours (1969), conferir a idéia do não 
dito constitutivo expressa pelo princípio da dupla diferença em L’inquietude du dis-
cours (1990, p. 130), evocado em Langages, número 37 (1975a), o interdiscurso é obti-
do de uma formulação fabricada na linguagem do marxismo-leninismo em Les Véri-
tés de La Palice (1975b). Apoiando-nos em Pêcheux, podemos defini-lo, dizendo que 
o discurso se compõe a partir de dados discursivos já ditos, que “isso fala” sempre 
“antes, em outro lugar e independentemente”. A noção introduzida por Pêcheux 
(1969) não se confunde com a intertextualidade derivada de Bakhtin (1981), mas lida 
com o espaço ideológico-discursivo no qual se desenvolvem as formações discursi-
vas, em função das relações de dominação, subordinação e contradição. Observa-
mos a vinculação com o pré-construído, como ponto de assimilação do interdiscurso.        

A teoria do discurso apresentada em Les Vérités de La Palice (1975b) é uma gran-
de máquina teórica que tenta apoiar tudo. Sob a soberania da ideologia dominante 
e do interdiscurso, o sentido se constitui na formação discursiva, impercebida pelo 
sujeito, que, ignorando seu assujeitamento à Ideologia, se crê dono de seu discurso 
e fonte de seu sentido.

Os processos discursivos compõem a fonte da produção dos efeitos de sentido 
no discurso e a língua é o lugar material em que se realizam os efeitos de sentido. De 
acordo com essa perspectiva, se processo discursivo é produção de sentido, discur-
so passa a ser o espaço em que se manifestam as significações. Para Brandão (2004), 
o lugar relativo à constituição dos sentidos é a formação discursiva, noção que, junta-
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mente com a de condição de produção e formação ideológica, vai compor uma tría-
de básica nas formulações teóricas da Análise do Discurso (AD). A noção de formação 
discursiva representa, na AD, um lugar central da articulação entre língua e discurso.

Segundo Brandão (2004), formalmente, a noção de formação discursiva contém 
dois tipos de funcionamento: a) a paráfrase: uma formação discursiva é composta 
por um sistema de paráfrase, ou seja, é um espaço em que enunciados são reto-
mados e reformulados num esforço constante de fechamento de suas fronteiras 
em busca da preservação de sua identidade. A essa noção, Orlandi (1983) confronta 
uma outra: a de polissemia, conferindo a essas noções opositivas o papel de me-
canismos básicos do funcionamento discursivo. Enquanto paráfrase é um mecanis-
mo de “fechamento”, de “delimitação” das fronteiras, de uma formação discursiva, a 
polissemia desfaz essas fronteiras, “embaralhando” os limites entre diferentes for-
mações discursivas, estabelecendo a pluralidade, a multiplicidade de sentidos; b) o 
pré-construído: constitui, segundo Pêcheux (1975b), um dos pontos essenciais da 
articulação da teoria dos discursos com a linguística. Introduzido por Henry (1975), 
o termo indica aquilo que refere a uma construção anterior e exterior, independen-
te, contrário ao que é “construído” pelo enunciado. É o elemento que irrompe na 
superfície discursiva como se estivesse já-aí. Assim:

O pré-construído remete assim às evidências através das quais o su-
jeito dá a conhecer os objetos de seu discurso: “o que cada um sabe” e 
simultaneamente “o que cada um pode ver” em uma situação dada. Isso 
equivale a dizer que se constitui, no seio de uma formação discursiva, 
um Sujeito Universal que garante “o que cada um conhece, pode ver ou 
compreender”. (HENRY, 1975 apud BRANDÃO, 2004, p. 48) 

  
Desse modo, o pré-construído equivale ao “toujours déjà-lá” da interpelação 

ideológica que não só fornece mas impõe à “realidade” (“o mundo das coisas”) o seu 
“sentido” sob a forma da universalidade. Assim, o pré-construído, compreendido 
como “objeto ideológico, representação, realidade” é apreendido pelo enunciador 
no processo do seu assujeitamento ideológico quando se realiza a sua identificação, 
enquanto sujeito enunciador, com o Sujeito Universal da formação discursiva.

A partir do texto Remontons de Foucault à Spinoza (1977a), Pêcheux abandona 
a idéia de formação discursiva como um bloco homogêneo ligado a uma ideologia 
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dominante e passa a trabalhar com a idéia de que uma ideologia é não idêntica a si 
mesma, em relação à categoria spinosista de contradição. A partir de então, coloca-
se a questão da presença da heterogeneidade no interior da ideologia dominada.

A formação discursiva na desconstrução-reconfiguração 
das experimentações (1976-1979) e nas reconfigurações 
(1980-1983)

 
Examinando a desconstrução-reconfiguração das experimentações de Pê-

cheux (1977a), observamos que, desde a segunda metade dos anos de 1970, surgem 
na França as primeiras notícias e os princípios da crise de que resulta um verdadeiro 
retrocesso da conjuntura teórica por volta de 1980. Uma crise que, na França, talvez 
seja uma crise política, a partir do rompimento do Programa Comum das Esquerdas, 
em 1977. Essa interrupção desenvolve-se com a depreciação do político, a incerteza 
sobre as positividades e com as coerências globalizantes. 

Mazière (2007) comenta que em dois textos de Pêcheux de 1977 e 1978, publi-
cados em 1990 por Maldidier em L’inquietude du discours, “Remontons de Foucault à 
Spinoza” (1977a) e “Il n’y a de cause que de ce qui cloche” (1978), levantam-se impor-
tantes questões sobre o sujeito da ideologia. Neles, Pêcheux admite que a maior 
objeção à identificação do falante faz “mancar” seu raciocínio e reinicia, com isso, o 
que ele pretende denunciar. 

Em 1978, Pêcheux escreve o texto de remorso teórico, acima citado, que ele 
coloca sob a proteção de Lacan, concedendo-lhe o título “Il n’y a de cause que de ce 
qui cloche (Só há causa daquilo que falha)”. O texto será, mais tarde, o Anexo III da 
tradução inglesa de Les Vérités de La Palice, editada em 1978.

Pêcheux (1975b) afirma: “é preciso explicitar o conjunto complexo, desigual e 
contraditório das formações discursivas numa situação dada, sob a dominação do 
conjunto das formações ideológicas, tal como a luta ideológica das classes determi-
na” (PÊCHEUX, 1975b, p. 254); argumenta, também, sobre a instabilidade e a hete-
rogeneidade das FD tornarem mais complexa a tarefa do analista de discurso. Em 
1977, Pêcheux propõe que a AD tome como objeto “as invasões, os atravessamen-
tos constitutivos” da “pluralidade contraditória, desigual e interiormente subordina-
da das FD”. 
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A partir de 1977, a primazia da heterogeneidade coloca-se tanto como categoria 
conceitual quanto em relação ao corpus. Tomando a FD no interior desse intrinca-
mento, ela não investe mais em espaços enunciativos pensados como um exterior 
ideológico e passa a ser investigada na dispersão dos lugares enunciativos. 

Em relação à constituição do corpus, a inscrição dos enunciados em um con-
junto de formulações – “como um nó em uma rede” – torna mais complexa a noção 
de “condições de produção”, pensada como articulação de um feixe de enunciados. 

Gregolin (2007) aborda que é na “ausência da categoria marxista de luta de 
classes” na compreensão dos enunciados (e, consequentemente, na noção de for-
mação discursiva) que se baseia a crítica que Pêcheux faz a Foucault em Remontons...
(1977a). Pêcheux defende que, em relação ao político, Foucault e Spinosa têm uma 
diferença prática, pois se encontra, em Spinosa, uma elaboração da contradição 
inerente à luta ideológica que ele trava com a religião, enquanto Foucault, colocan-
do-se “à distância” da luta política, constrói um “marxismo paralelo”.

Segundo Gregolin (2007), analisando essas idéias em Remontons...(1977a), Pê-
cheux demonstra a “lição de materialismo” dada por Spinosa quando este exami-
na a interpretação dos textos sagrados realizada pelo aparelho religioso e lança 
“o primeiro ataque conseqüente contra a ideologia religiosa”. Esse ataque, feito do 
interior mesmo do discurso religioso, demonstra que uma ideologia (com o discurso 
que a realiza) “não pode, de maneira nenhuma, ser compreendida como um bloco 
homogêneo, idêntico a si mesmo, com seu núcleo, sua essência, sua forma típica”. A 
partir dessa idéia da “heterogeneidade” da ideologia, Pêcheux faz uma releitura do 
conceito foucaultiano de “formação discursiva”, tomando-o pela lente althusseria-
na, o que produz efeitos teóricos e políticos. 

O marco que veio mostrar o afastamento das posições dogmáticas anteriores 
e prenunciar as mudanças nos trabalhos da Análise do discurso francesa foi o Coló-
quio Matérialités Discursives, realizado em 1980, em Nanterre. Os trabalhos propuse-
ram a primazia da heterogeneidade tanto como categoria conceitual quanto em rela-
ção ao corpus: assumindo a formação discursiva no interior da heterogeneidade, ela 
deixa de referir-se a um exterior ideológico e passa a ser investigada na dispersão 
dos lugares enunciativos do sujeito. Isso proporciona a análise daquilo que Pêcheux 
denomina – na Abertura do Colóquio Matérialités Discursives (1981b, p. 6-10), “délo-
calisation tendantielle du sujet énonciateur” no interior da materialidade dos textos. 
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Courtine (1981) tem papel essencial nessa “leitura sem filtro” que será feita da 
obra de Foucault. Em sua participação no Colóquio Matérialités Discursives, ele critica 
a noção de formação discursiva desenvolvida por Pêcheux, considerando-a “muito 
fechada” e propõe, a partir de Foucault, pensá-la como “fronteiras que se deslocam”.

A virada em direção a uma noção de sujeito não mais totalmente assujeitado 
à interpelação ideológica ficará evidente em seu último texto (1983), onde é feita a 
crítica dessa ideia althusseriana. Percebendo que o discurso é um fato, ao mesmo 
tempo ligado à estrutura e ao acontecimento, afirma Pêcheux (1983):

A noção de “formação discursiva”, emprestada de Foucault pela análise 
de discurso, derivou muitas vezes para a idéia de uma máquina discursi-
va de assujeitamento dotada de uma estrutura semiótica interna e, por 
isso mesmo, voltada à repetição: no limite, essa concepção estrutural 
da discursividade desembocaria em um apagamento do acontecimen-
to, através de sua absorção em uma sobre-interpretação antecipadora. 
(PÊCHEUX, 1983, p. 36)

 
Para Brandão (2004), a noção de formação discursiva determina a menção à 

interpelação/assujeitamento do indivíduo em sujeito de seu discurso. É a formação 
discursiva que consente o fato de que sujeitos falantes, numa determinada conjun-
tura histórica, possam estar de acordo ou não sobre o sentido a dar às palavras, 
“falar diferentemente falando a mesma língua”. Isso leva a constatar que uma for-
mação discursiva não é “uma única linguagem para todos” ou “para cada um sua 
linguagem”, mas que numa formação discursiva encontram-se “várias linguagens 
em uma única” (BRANDÃO, 2004, p. 49). São essas verificações que levam Courtine 
e Marandin (1981) a concluir que uma FD é, assim, heterogênea a ela própria: o fe-
chamento de uma FD é essencialmente instável. 

Segundo PÊCHEUX (1983, p. 314), na segunda época da Análise de discurso, AD-
2, época da justaposição dos processos discursivos à tematização de seu entrela-
çamento desigual, “o deslocamento teórico que abre o segundo período resulta de 
uma conversão (filosófica) do olhar pelo qual são as relações entre as ‘máquinas’ dis-
cursivas estruturais que se tornam o objeto da AD”. Assim, afirma Pêcheux (1983):
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Na perspectiva da AD-2, estas relações são relações de força desiguais 
entre processos discursivos [...] a noção de formação discursiva (FD) to-
mada de empréstimo a Michel Foucault, começa a fazer explodir a noção 
de máquina estrutural fechada [...] uma FD não é um espaço estrutural 
fechado, pois é constitutivamente “invadida” por elementos que vêm de 
outro lugar (isto é, de outras FD) que se repetem nela, fornecendo-lhe 
suas evidências discursivas fundamentais (por exemplo, sob a forma de 
“preconstruídos” e de “discursos transversos”). (PÊCHEUX, 1983, p. 314)

Para Pêcheux (1983), a noção de interdiscurso é incorporada para indicar “o ex-
terior específico” de uma FD enquanto este se precipita nesta FD para constituí-la 
em lugar de evidência discursiva, submetida à lei da repetição estrutural fechada: 
o fechamento da maquinaria é formado como o efeito paradoxal da invasão de um 
“além” exterior e anterior.

No que concerne à relação com a linguística, Pêcheux sempre esteve ligado a 
suas problemáticas. Ele sempre considerou como central a tarefa de constituir a “aná-
lise do discurso” e, por isso, estabeleceu uma permanente e tensa relação com os 
estudos linguísticos. Daí a centralidade que ele imprime à teorização da relação entre 
ideologia, inconsciente e linguagem, naquilo que sintetizará como o “real da língua”.

Mediação de conflitos
 
O tema Mediação de conflitos, nesta pesquisa, se deve ao fato de tal meio al-

ternativo de disputa ser um forte aliado do Poder Judiciário e da sociedade, pois a 
mediação desafoga a justiça comum, a qual é morosa pelo acúmulo de processos a 
serem julgados, oferecendo à sociedade decisões mais céleres e de maior qualida-
de, uma vez que há interesse de que os conflitos sejam resolvidos por meio do diá-
logo entre as partes, possibilitando um acordo que atenda os interesses de ambas. 

Este trabalho se baseia no referencial dos pressupostos teóricos da Análise de 
Discurso Pecheutiana, corrente que estuda o discurso, entendido como o “efeito de 
sentido entre interlocutores”, e que concebe a língua como marcadamente constitu-
ída pela heterogeneidade, ou seja, atravessada pela história e pela ideologia.

Tem como corpus a conciliação “Perda do cartão”, gravada em áudio de conci-
liação no Juizado Especial Cível. A escolha dessa gravação se deu pelo fato de a mes-
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ma, dentre as nove gravações feitas, ser a que contém as três partes: vítima, réu e 
mediador, e por ter ao final chegado a um acordo entre as partes, levando assim, a 
uma boa análise da mediação de conflitos. 

A conciliação “Perda do cartão” foi gravada por esta pesquisadora em um dia. 
A gravação tem a duração de 1: 15 h. Foram oito os participantes desta conciliação, 
sendo eles: (1) A vítima, da qual o cartão foi roubado e foi cobrada por um banco, 
uma loja e um posto de gasolina por compras que não fez. (2) Seu esposo. (3) A ad-
vogada do banco. (4) O advogado do posto. (5) A vendedora da loja. (6) A advogada 
da loja. (7) O mediador. (8) A advogada do JEC. 

A transcrição dos dados foi de acordo com critérios NURC. Essa pesquisa for-
nece um retorno para a comunidade, no sentido de buscar melhorar a mediação, na 
medida em que incentiva a cultura do diálogo e a efetivação da democracia.
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CANTORIAS DE TERNO DE REIS: MARCAS DE DISPERSÃO 
E DE REGULARIDADE DISCURSIVA

CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA (FACOS)
GABRIEL FERNANDES MACHADO DA SILVA (FACOS)
JÉSSICA SPITzNAGEL PACHECO (FACOS)

Introdução

A tradição do Terno de Reis remonta à histórica visita dos três Reis Magos ao 
Menino Jesus, assim contada pelos povos romanos e seus descendentes, em espe-
cial, pelos integrantes da doutrina católica. No decorrer da história da humanidade, 
o registro desse acontecimento assume um caráter profano-religioso, ressaltando-
se os interesses políticos de supremacia e dominação, bem como os religiosos de 
preservação da fé cristã. Passados dois milênios, tem permanecido como fato histó-
rico na cultura de diferentes povos, quer através do registro de estudos antropoló-
gicos, históricos, sociológicos e literários, quer em manifestações populares através 
de cantorias, como parte do folclore.

Para o Brasil, foi trazido o culto a essa tradição por jesuítas e colonizadores 
luso-açorianos. Ainda continua como manifestação cultural folclórica em folguedos 
populares, sob diversas configurações, nas diferentes regiões, entre essas na região 
Sul. Aqui no Rio Grande do Sul - RS, entre os municípios onde se cultua esse ritual, 
estão Osório, Santo Antônio da Patrulha e Tramandaí, situados no Litoral Norte.

Além de contextualizar a identidade da região do Litoral Norte do RS, tornamos 
pública nossa preocupação em resgatar os traços da identidade cultural local, quer 
seja pela sua religiosidade ou por sua tradição açoriana. Reconhecemos a presença, 
em ritmo acelerado, da massificação de uma ‘cultura comercializada’, o que muito 
nos preocupa. Acreditamos que, desenvolver estudos para compreender o discurso 
das cantorias e dos eventos, possa resultar em recursos que influenciem à aceitação 
e à sustentabilidade social desse patrimônio cultural imaterial, como podem ser deno-
minadas as manifestações populares da memória oral que envolve o Terno de Reis.
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Assim que, assumindo nosso compromisso de educadores e de formadores de 
educadores, desafiamo-nos a desenvolver um estudo investigativo que possa contri-
buir para a difusão do conhecimento sobre esses discursos sociais e sobre os sujeitos 
discursivos implicados. Consideramos que a socialização de estudos, nesta temáti-
ca, é também papel das universidades, quando se concebe estas instituições sociais 
como um lugar interativo à construção de conhecimentos. Compreendendo os dis-
cursos que compõem o Terno de Reis e suas manifestações diversas, estaremos con-
tribuindo com alguma parcela à compreensão da importância social e da necessidade 
de preservação deste patrimônio cultural sustentável por formarmos parte dele.

No curso de graduação em Letras, forma parte de nossa proposta de estudo 
em Análise do Discurso, um recorte específico aos discursos sociais regionais. Entre 
esses, para analisarmos os atos discursivos de Terno de Reis, por se incluírem em 
festas populares e de tradição, surgiu a necessidade de agregarmos informações de 
outras áreas como as da História, da Sociologia e da Antropologia. Assim, a priori, 
avaliada como pertinente à revisão da literatura com enfoques em diferentes áreas 
de conhecimento, interagimos neste universo de informações, para podermos des-
tacar sua importância no desenvolvimento de uma cidadania crítica.

Patrimônio cultural imaterial: manifestações discursivas 
artístico-regionais 

Diversos elementos constituem um discurso, os quais podem ser analisados 
com apoio nas ciências linguísticas e discursivas. Na grande área de conhecimento 
Letras, reconhecemos nas Linguísticas, nas Artes Literárias e na Análise do Discur-
so, elementos que nos auxiliaram a ressaltar valores culturais, quer sejam associa-
dos à sonoridade e a outros recursos da oralidade quanto à interpretação, quer 
sejam articulados a estudos da retórica e a outros elementos de atos discursivos. 
Dialogando com diferentes apoios teóricos, estamos tecendo um percurso, talvez 
influenciados pelo lendário andar dos caminhantes de outrora que historicamente 
são conhecidos como “reis magos”, os quais se guiaram, segundo registros da histó-
ria oral (ALBERT, 2004) e pela tradição de seus conhecimentos em Astronomia, pela 
luminosidade de uma estrela. Em nossa caminhada investigativa, além dos historia-
dores e dos estudiosos do discurso, estamos ‘seguindo os reis magos’, estrelas de 
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nosso estudo, hoje representados na figura dos cantadores de Terno de Reis, que, 
em suas cantorias, nos permitem conceber a importância deste Patrimônio Cultural 
Imaterial Sustentável no mundo contemporâneo.

Define-se por Patrimônio Cultural Imaterial, em consonância com a Convenção 
da UNESCO para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, ratificada pelo Bra-
sil, em 1º de Março de 2006:

[...] as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas 
- junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que 
lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, 
os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cul-
tural. (BENS CULTURAIS REGISTRADOS, 2006)

Entendemos que, entre a comunidade acadêmica e em outras instâncias es-
colares que envolvem o fazer docente, urge que nos apropriemos de informações 
e construamos conhecimentos que valorizem culturas com traços remanescentes, 
em especial quando essas vigem no contexto em que estamos inseridos e formam 
parte da memória oral dos cenários cotidianos. 

Conhecer a história das manifestações culturais, quando se configuram em vi-
vências sociais que contemplam origens dos povos e suas crenças, constitui parte 
de nossa responsabilidade social de pertencimento (BAUMAN, 2005) e, em consequ-
ência, contribui à sustentabilidade desses saberes, além de cumprir o previsto na 
Constituição Federal Brasileira:

A Constituição Federal de 1988, nos artigos 215 e 216, estabeleceu que 
o patrimônio cultural brasileiro é composto de bens de natureza mate-
rial e imaterial, incluídos aí os modos de criar, fazer e viver dos grupos 
formadores da sociedade brasileira. Os bens culturais de natureza ima-
terial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se 
manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas 
de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas e nos lugares, tais 
como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais cole-
tivas. (BENS CULTURAIS REGISTRADOS, 2006).
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Assim, relevamos a importância de desenvolver estudos investigativos na te-
mática Patrimônio Cultural Imaterial, destacando manifestações discursivas artísti-
co-regionais delimitadas em alguns aspectos da AD com referência ao Terno de Reis.

A importância de conhecer o patrimônio cultural

Para que possamos cumprir, nos cenários contemporâneos, nosso compromis-
so social de educadores e cidadãos e dar sustentabilidade aos saberes do Folclore 
(CASCUDO, 1984), faz-se necessário conhecê-los. Estudar temáticas que assomam 
conhecimentos sobre a pluralidade cultural do patrimônio brasileiro tem desperta-
do interesses no âmbito da pesquisa em educação e, hoje, integram diversas Po-
líticas Culturais e as Diretrizes Curriculares Nacionais / DCNs, além de ocuparem 
significativamente outros espaços culturais.

Na comunidade acadêmica, em especial em um curso de Letras, tais temáticas 
trazem imensurável contribuição à formação de professores que, posteriormente 
no seu ‘fazer docente’, se constituirão em agentes culturais na Educação Básica. 
Nessa articulação, pensamos dar relevância ao tema proposto, optando pela AD 
de grupos cantadores de Terno de Reis, iniciando pelo município de Osório, Santo 
Antônio da Patrulha e Tramandaí.

Identificação da cultura 

Estamos analisando o discurso dos cantadores de Terno de Reis como um proces-
so de interações individuais que constituíram a história, enquanto registro da realidade 
dos povos luso-açorianos. Essa realidade remanescente nas referidas cantorias integra 
os grupos sociais, perpassando épocas; e, segundo nossas convicções, não pode ser 
apagada na massificação de uma cultura comercial tão presente na atualidade. 

Para Bauman (2012), cultura  

tal como a vemos em termos universais, opera no ponto de encontro do 
indivíduo humano com o mundo que ele percebe como real. [...] O concei-
to de cultura é um esforço para compreender o modo como uma ação in-
dividual é capaz de possuir uma validade supraindividual; e como a reali-
dade dura e consistente existe por meio de interações individuais.” (p.227) 
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O caráter de continuidade na tradição desta marca cultural pode ser concebi-
do como parte de manifestações folclóricas, uma vez que se concretiza através de 
festas populares. Herdamos dos ancestrais luso-açorianos manifestações culturais 
que passaram de geração a geração e que constituem valores como festas popula-
res. Nessa concepção, podemos destacar tais festas como cultura popular e como 
parte do folclore.

Apoiamos nosso estudo em Câmara Cascudo (1984) que considera folclore 
como identidade social emanada na produção cultural, individual e coletiva, o que 
tem valor de destaque no fortalecimento do patriotismo.

Consideraremos, na produção cultural do Terno de Reis, o gênero poético dessas 
canções, articulado aos demais discursos dos eventos em que se manifestam, como 
instrumentos do processo comunicativo (BAKHTIN, 1992) dessas manifestações cul-
turais populares. O conjunto desses discursos constitui-se como atos responsáveis 
(BAKTHIN, 2010), porque pensados, eleitos e efetivados, que contemplam a “escolha 
de um gênero em função de uma situação definida por certo número de parâme-
tros: finalidade, destinatários, conteúdos [...]. É possível, pois, reconhecer a elabora-
ção de uma base de orientação para uma ação discursiva” (SCHNEUWLY, 2011, p.61).

A opção pela Análise do Discurso /AD dá-se a que suas teorias e proposta me-
todológica de investigação contribuem para um efetivo estudo de como ocorre a 
configuração das unidades linguísticas no agir dos discursos (BRONCKART, 2008).

E, no contexto regional, os discursos do Terno de Reis, como reprodução cul-
tural e, portanto, como uma ação social com marcas histórico políticas e religiosas, 
requerem que também fundamentemos nosso estudo em teorias da Análise Crítica 
do Discurso / ACD (FAIRCLOUGH, 2001); de igual importância reconhecemos a ne-
cessidade da articulação dessa produção regional ao contexto nacional, o que não 
dispensa uma visão de Patrimônio Cultural: 

[...] podemos afirmar que a experiência patrimonial no Brasil tem sido 
assimilada no seu sentido mais completo, em sintonia com a coletivida-
de e a partir de conhecimentos antropológicos, sociológicos, históricos, 
artísticos e arqueológicos orientados por especialistas. A implantação 
de cursos de educação patrimonial, a organização de oficinas-escola e 
serviços em mutirão constituem ações de importância fundamental no 
processo de envolvimento da população. Esse esforço, articulado com o 
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estímulo à responsabilidade coletiva, contribuirá para consolidar políti-
cas de inclusão social, reabilitação e sustentabilidade do patrimônio em 
nosso país (FUNARI e PELEGRINI, 2006, p. 55-59). 

O fato dessas cantorias de ultramares manterem, ainda hoje, um encantamento 
que perpassou gerações, manifesta a representatividade dos valores aceitos pelos gru-
pos sociais envolvidos. Esses valores materializados e veiculados na narração de suas 
histórias (ADAM; LORDA, 1999), entre os elementos linguísticos e as ideias configurados 
na argumentação de seus discursos, se (re)alimentam na ética de sua comunicação.

A repetição dos elementos linguísticos nos versos e de sua oralidade nas cantorias, 
que exteriorizam a histórica religiosidade, irá caracterizar-se como marcas de regularida-
de discursiva; as alterações que ocorreram através dos tempos, mostradas nos elemen-
tos linguísticos ou extralinguísticos do contexto em que ocorre o discurso das cantorias, 
podem ser identificadas como marcas de dispersão discursiva (FOUCAULT, 2008).

Conforme Breton (1999, p.35), “toda ação está ligada a uma ética que, acima 
dela, fixa limites, a partir de critérios exteriores ao funcionamento da própria ação.”

Na ação da fala, em que se evidenciam os discursos contidos nas canções do 
Terno de Reis e nos diálogos dos eventos em que se efetivam, a argumentação pode 
ser percebida como uma força da linguagem que exerce um poder no ato comunicativo 
(FOUCAULT, 1997/2008).

A atividade da argumentação é co-extensiva à atividade da fala: enquanto se 
fala se argumenta, e essa argumentação pode ou não sustentar o ato comunicativo 
e a credibilidade/ aceitação da fala (PLANTIN, 1998).

O processo de compreensão do discurso, em busca do entendimento da ar-
ticulação entre os elementos linguísticos, a argumentação e outros constituintes 
do discurso, entre esses, o papel de cada um dos sujeitos discursivos, exige que se 
inclua, além do nível semântico (PÊCHEUX, 1995) e pragmático, um olhar à intera-
tividade discursiva, o que deverá passar pela psicolinguística e da sociolinguística 
do discurso, pois envolve interações individuais – com ideias e intencionalidades 
próprias – e sociais, uma vez que se materializam na linguagem e, assim, se exterio-
rizam no processo comunicativo (CANTERO; ARRIBA, 1997; VAN DIJK, 2000).

Fundamentados nesses preceitos teóricos, no decorrer da pesquisa, estão sen-
do ampliadas as reflexões em busca da compreensão dos discursos investigados.
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Presença da religiosidade e da família na cantoria do terno 
de reis

Ao que nos parece, “cantar as janeiras” nos dias atuais, traz além da respon-
sabilidade recebida de representar a fé na enunciação do Menino, o Salvador, o es-
forço de preservar a cultura popular trazida pelos portugueses nos primórdios da 
colonização aqui no Litoral Norte do RS.

Cantar os Reis nos dias atuais, seja de porta em porta, praças ou palcos, traz 
junto de todas as comemorações que envolvem o nascimento do menino Deus um 
certo apelo por manter a tradição de louvar Jesus e os Santos Reis. Podemos notar 
que os grupos atuais estão resistindo ao tempo e fazendo adaptações necessárias 
para levarem suas mensagens, e essas adaptações vão desde o repertório a se can-
tar até o roteiro de visitas e apresentações a serem feitas.

Acompanhando as festividades nos meses de dezembro e de janeiro, obser-
vamos que os grupos de cantadores de Terno de Reis são formados por familiares 
ou amigos bem próximos que trazem consigo a linhagem dessa tradição; gente que 
cresceu vivenciando a folia e foi passando de geração para geração. A responsabili-
dade de receber a tradição da geração anterior pôde ser notada, por exemplo, com 
a seriedade a qual os membros recebem o ‘cargo’ de mestre do grupo.

No decorrer da coleta de informações, nesta etapa dos estudos, contatamos 
com o grupo Cantadores Açorianos, de Santo Antônio da Patrulha/RS. Em entrevista, 
o Mestre do Terno de Reis da Família Ramos ressaltou suas vivências desde muito 
pequeno nesse meio social das cantorias, o que o fez crescer com a responsabilida-
de de dar continuidade a tais saberes e de conviver com eles como um ato respon-
sável e de reconhecimento cultural.

Curioso tornou-se, então, sabermos como isso acontece e como é tratado pe-
los mais velhos: ainda há interesse de familiares e amigos mais jovens tornarem-se 
cantadores de Terno de Reis? Quem são os escolhidos que recebem este compro-
misso de cantar e de passar às próximas gerações esta tradição?

Segundo comentários seus e de diversos outros informantes colaboradores, o 
principal problema enfrentado atualmente pelos grupos de Terno de Reis é justa-
mente dar continuidade, mantendo o grupo e a tradição viva.
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Alguns grupos entrevistados alegaram que, em suas comunidades, os mais jo-
vens, influenciados por outros ritmos da cultura de massa, manifestam pouco inte-
resse em seguir o costume, em mergulhar nesta ação cultural, que exige dedicação 
e doação; temem que, se não houver apoio público ao culto dessa tradição, pode 
levar tal herança a se perder.

Acompanhando as cantorias, observamos que grande parte dos cantadores 
são pessoas com idade avançada e que, por efeitos do tempo, já transparecem al-
gumas limitações naturais de timbre de voz, de persistência respiratória em suas 
apresentações; mesmo que persiste a memória desse imaginário fato histórico e 
que seja significativo ser um de seus reprodutores, a falta de incentivo pesa ainda 
mais o que o físico já não favorece.

Antigamente, segundo os cantadores, era mais fácil levar o Terno até os lares; era 
um acontecimento aguardado com ansiedade por toda família, tratado com respon-
sabilidade pelo “senhor dono da casa”, como anunciam os versos. Uma expectativa 
do povo interiorano que, possivelmente, quebrava o cotidiano das lidas, preparando 
a casa para receber as cantorias com símbolos natalinos, num clima de religiosidade e 
com mesas fartas. O ato formava parte do advento de Natal e se configurava, sobretu-
do, como uma manifestação de fé, comemorando com alegria o anúncio da chegada de 
Cristo, marco da sociedade cristã. Estas visitas, que costumeiramente eram feitas a pa-
rentes, compadres e amigos dos cantadores do grupo, por vezes chegavam de surpresa 
ou atendiam o convite de alguém que ficava responsável pela acolhida do grupo, tanto 
na época natalina como em outras ocasiões festivas ou até mesmo lúgubres. Conforme 
comenta o colaborador e também Mestre do grupo Santa Luzia, do bairro de mesmo 
nome, no município de Osório, há ocasiões inusitadas, quando nos revela já ter cantado 
Terno em velório em homenagem póstuma a outro renomado mestre do município. O 
próprio ritmo e a tonalidade das vozes nas cantorias soam como orações e como teste-
munhos de crenças sobre a chegada do Salvador da Humanidade.

Hoje em dia, no entanto, encontramos indícios de manifestações mais voltadas 
ao folclore, aqui entendida como uma festa de tradições, do que uma celebração re-
ligiosa. Podemos perceber que as cantorias de Terno de Reis são tratadas como um 
evento entre os muitos eventos urbanos, de centro e de periferias. Cidades buscam, 
através de suas secretarias e departamentos de Educação, de Cultura e de Desen-
volvimento, manter viva a tradição do Terno de Reis, valorizando assim a cultura 
popular regional de seus ancestrais lusitanos.
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As cantorias passam a ser um discurso histórico de memória oral pelo fato de 
preservarem e divulgarem o mesmo conteúdo que, segundo tradição da doutrina 
católica, os então Reis Magos anunciaram; a esse fato, denominamos, nesta análise, 
de marcas de regularidade discursiva. Já à situação das cantorias se configurarem 
em outros grupos sociais, transformação necessária no contexto urbano contem-
porâneo, com inserções nas culturas regionais como um movimento mais amplo, 
e não somente o ‘Terno de Reis de casa em casa’, identificamos marcas de disper-
são discursiva: atitudes que se incumbem das difusões culturais para não deixarem 
deserdar o que tende a ficar fora dos domínios do tempo. Pouco, ou quase nada, 
reportam à religiosidade, uma vez que até mesmo as festas natalinas se destituíram 
desta significação. Nos centros urbanos, as cantorias formam parte de um evento 
show; já nos distritos e nas periferias, ainda retomam e reaquecem o clima natalino 
de encontro entre velhos amigos e seus familiares, mais longe da alienação ao con-
sumismo de massa cultural.

Concordamos que, se é difícil manter a sobrevivência de um grupo de Terno, 
mais difícil ainda é fazê-lo ser aceito e compreendido ao lado de tantas outras ma-
nifestações que longe estão de seu caráter cultural religioso. Por isso, a importância 
de que essa memória oral passe a ser registrada.

Considerações finais

Reconhecemos que a realidade, construída socialmente, não é única e que exi-
ge o tratamento de múltiplas interpretações, compreensão e comunicações, através 
da interatividade com os sujeitos investigados.

Seguindo a estratégia para sistematização e abordagem de pesquisa qualitativa 
(DIEHL; TATIM, 2004), necessitaremos compreender e classificar diferentes processos 
que envolvem os grupos sociais dos cantadores de Terno de Reis e a diversidade discur-
siva que contrapõe o cantado através das letras das canções, com seus fatos históricos, 
ante à liberdade de movimentação de suas performances e apresentações atuais.

Quando na análise descritiva de coletas de dados, através das entrevistas e das 
observações / participações em evento do gênero, pretendemos incluir a proposi-
ção de planos que contribuam, em especial no contexto educacional, à socializa-
ção e valorização dessas manifestações culturais aqui remanescentes, como parte 
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do Patrimônio Cultural Imaterial Sustentável, se nos engajarmos, junto a órgãos de 
apoio público, no registro e na difusão dessa cultura.

Além de seguir com o estudo bibliográfico e documental do acervo relativo ao 
tema, esta pesquisa participante tem previsto o envolvimento direto dos pesqui-
sadores com o(s) grupo(s) de informantes colaboradores, o que mantém um con-
tinuum mesmo fora das datas festivas em que costumam acontecer os Ternos. A 
voz dos integrantes dos grupos de cantorias e das famílias que recebiam/recebem 
o Terno são fundamentais à construção de uma significação que possa, muito mais 
do que um registro, servir na solidificação deste patrimônio. 
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ComuniCação individual

DEU NA FOLHA! DISCURSO SOBRE LGBT NA IMPRENSA 
DO BRASIL

IRAN FERREIRA DE MELO (FACOS)

Por uma teoria multifuncional e crítica do discurso

A concepção teórica que avaliza este estudo está vinculada aos postulados do 
que denominamos Análise Crítica do Discurso. Trata-se de uma abordagem teórico-
metodológica da ivestigação linguística na sociedade contemporânea, cuja emer-
gência se deu na segunda metade da década de 1980 a partir de estudos do linguis-
ta britânico Norman Fairclough (1985), mas firmando-se como perspectiva científica 
apenas no início dos anos 1990, com o advento de várias pesquisas que partilhavam 
o objetivo de entender a linguagem como uma prática social interconectada a outras 
da vida cotidiana, bem como de desvelar as relações de dominação e hegemonia 
produzidas discursivamente, descrevendo, interpretando e explicando os mecanis-
mos de transformação dessas relações. Sendo assim, a ACD parte do pressuposto 
de que a estrutura da linguagem exerce funções extrínsecas ao seu sistema, ou 
seja, desenvolve relações de sentido com elementos que a amparam, mas que não 
são unicamente linguísticos. É funcionalista aquela corrente da Linguística que “não 
separa o sistema linguístico e suas peças das funções que têm de preencher [...] e 
reconhece, na instabilidade da relação entre estrutura e função, a força dinâmica 
que está por trás do constante desenvolvimento da linguagem” (NEVES, 2001, p. 03).

Desse modo, a ACD se utiliza da rubrica de funcionalista para entender como 
a linguagem exerce funções que ajudam a estabelecer o poder, a reprodução, ma-
nutenção e transformação da sociedade (FAIRCLOUGH, 1989, 2001, 2003). Para as-
segurar esse papel, ela se manifesta, por princípio, como uma abordagem transdis-
ciplinar; “isso significa que não somente aplica outras teorias, como também, por 
meio do rompimento de fronteiras epistemológicas, operacionaliza e transforma 
tais teorias em favor da abordagem sociodiscursiva” (RESENDE & RAMALHO, 2006, 
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p.14). Dentre os postulados teóricos que a ACD usa, alguns são oriundos de outros 
paradigmas internos à própria Linguística e outros correspondem a disciplinas das 
Ciências Humanas que buscam entender o funcionamento da sociedade contempo-
rânea. Destacaremos, aqui, a importância de um dos campos que influenciaram a 
ACD: a Linguística Sistêmico-funcional – vertente teórica desenvolvida pelo linguista 
Michael Halliday –, além de sua revisão proposta pela Teoria Social do Discurso de 
Norman Fairclough (2001, 2003).

A Teoria Social do Discurso de Fairclough

Norman Fairclough, um dos mais ativos analistas críticos do discurso e funda-
dor da ACD, produziu um vasto material bibliográfico, que se tornou indispensável 
para a compreensão do que vêm a ser os estudos críticos da linguagem. Para esse 
autor, fazer análise de discurso é descrever, interpretar e explicar como a vida social 
se realiza por meio da manifestação linguística, uma vez que o discurso consiste 
numa prática social interconectada a outras igualmente importantes que funcio-
nam como partes constituintes da sociedade (FAIRCLOUGH, 2003). Portanto, esse 
teórico propôs um método que compreende a composição do discurso como si-
multaneamente três dimensões de análise: o texto, a prática discursiva e a prática 
social. Tal tríade deve ser entendida como uma realização única no funcionamento 
do discurso, porém analisada separadamente e sob perspectivas sistematicamente 
definidas.

Com esse postulado, tal linguista apresenta o limiar daquilo que denomina Te-
oria Social do Discurso, uma abordagem de análise dos discursos que compreende 
a formação das três dimensões acima citadas, com o objetivo de estabelecer uma 
teoria linguística que forneça dados relevantes para as Ciências Sociais, haja vista se 
preocupar com o texto não apenas em sua versão estrutural, mas também na sua 
face organizacional, ou seja, de produção e consumo – discursiva – e em sua função 
eminentemente social, isto é, como uma prática comum e concreta à nossa vida 
cotidiana.

Em virtude disso, designou o seu modo de investigar a linguagem de Análise 
do Discurso Textualmente Orientada (ADTO), a qual, distinguindo-se de outras abor-
dagens críticas do discurso que focalizam a cognição em suas análises, é tributária 
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tanto de teorias das Ciências Sociais quanto de postulados da Linguística, em espe-
cial a Linguística Sistêmico-funcional (doravante LSF), da qual trataremos a seguir.  

O legado da LSF para a ACD

Michael Halliday é autor da teoria sistêmico-funcional da linguagem, com a 
qual declarou que o significado das estruturas linguísticas não pode ser dissociado 
do valor social que possui e que as realizações textuais desses significados devem 
ser incluídas no escopo da descrição gramatical. Além disso, registrou que o fun-
cionamento dos textos tem uma organização triádica e simultânea, isto é, possui 
três macrofunções responsáveis pelo valor social da linguagem, são elas: textual, 
ideacional e interpessoal.

A função textual refere-se ao fluxo informacional do texto por meio da ordem 
de elementos no enunciado, que indicam o propósito comunicativo e o destaque 
que o falante quer oferecer em seu texto, sendo estudada a partir da análise do 
processo de tema/rema. A função ideacional da linguagem corresponde ao papel de 
representar a realidade que a língua possui, pois, segundo Halliday & Matthiessen 
(2014), os enunciados refletem eventos, ações, estados, indivíduos e diversos pro-
cessos da atividade humana através de alguns recursos linguísticos, como o léxico 
e, principalmente, a transitividade. Já a função interpessoal é responsável por esta-
belecer a interação social, auxiliando na construção das relações sociais e das iden-
tidades dos interlocutores por meio de categorias linguísticas que apontam o grau 
de envolvimento dos falantes com o que dizem, por exemplo, os modalizadores.

Fairclough (2001, 2003) reconfigurou esse postulado a partir dos interesses da 
ACD. Inicialmente, reconheceu que a função interpessoal pode se desmembrar em 
duas outras: relacional – estabelece relações entre os interlocutores e entre estes 
e o objeto do discurso – e identitária – refere-se ao modo como os indivíduos são 
identificados no discurso. Segundo Fairclough (2001), o motivo dessa reelaboração 
está relacionado à importância do discurso na constituição, reprodução, contesta-
ção e reestruturação de identidades, o que, para ele, foi desconsiderado pala LSF.

Em 2003, Fairclough amplia o diálogo teórico que fez com a teoria multifun-
cional do Halliday e propõe uma relação entre as macrofunções e os conceitos de 
discurso, gênero e estilo, sugerindo, em lugar das funções apresentadas por Halli-
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day, três tipos de significados: representacional, identificacional e acional. Estes cor-
respondem, respectivamente, às funções ideacional, identitária e relacional/textual. 
Fairclough justifica a união da relacional à textual por entender que esta última, 
mais do que apontar informações e propósitos constitui uma ação, tal qual a rela-
cional, ou seja, ambas têm significado acional no texto.

A diferença maior – e que ocasiona toda essa proposta de modificação que 
Fairclough propõe ao trabalho da LSF – reside no fato de o primeiro não usar apenas 
o enunciado como objeto de estudo e análise, mas a estrutura global do texto. Isso 
resulta num olhar multifuncional sobre o texto, que figura, para a ADTO, em três 
modos: modo de representar (discurso), modo de ser (estilo) e modo de agir (gêne-
ro).  A seguir, abordaremos a análise de uma notícia para apontar a manifestação 
multifuncional do texto e avaliar criticamente o discurso, identificando esses três 
modos abordados por Fairclough.

Um exemplo de análise

O texto abaixo é uma notícia sobre a mobilização de homossexuais na cidade 
de São Paulo, publicado no jornal Folha de S. Paulo no dia 14 de junho de 2009. Trata-
se de um exemplo no qual buscamos fazer uma análise sobre as formas do discurso 
funcionar como um modo de representar a ação noticiada (função ideacional ou sig-
nificado representacional), de ser/identificar com essa ação (funções interpessoal e 
relacional ou significado identificacional) e de agir ou atuar como uma prática social 
específica (funções textual e relacional ou significado acional).

Parada Gay deve reunir 3,5 milhões de pessoas

A 13ª Parada Gay será realizada neste domingo em São Paulo e espera al-
cançar 3,5 milhões de participantes. No ano passado, o evento atraiu 3,4 
milhões de pessoas, segundo a Associação da Parada do orgulho LGBT de 
São Paulo, número menor do que os 3,5 registrados em 2007.
O evento está programado para começar às 12h em frente ao MASP, na 
avenida Paulista, onde acontece a concentração.
Os organizadores estimam que a dispersão do grupo deve acontecer por 
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volta das 20h na praça Roosevelt. Durante todo o percurso, o grupo será 
acompanhado por 20 trios elétricos, em sua maioria, ligados a ONGs e 
entidades sindicais como a UGT (União Geral dos trabalhadores) e a CUT 
(Central Única dos Trabalhadores).
Neste ano, o evento terá como tema “Sem Homofobia, Mais Cidadania 
Pela Isonomia dos Direitos!”. Atualmente, está em trâmite no Congresso 
um projeto de lei que transformaria a homofobia em crime e prevê penas 
para pessoas com comportamentos e atitudes homofóbicas.
No mês passado, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, participou da 
marcha para comemorar o Dia Mundial de Combate à Homofobia e pela 
Paz e afirmou defender a tipificação da homofobia como crime.

As notícias podem servir, na sociedade atual, como uma ação social da reflexi-
vidade apresentada por Giddens (1990), uma vez que faz emergir informações con-
sideradas importantes sobre o funcionamento social. Contudo, é ingênuo pensar 
que as notícias – como qualquer outro texto – estão isentas de ideologias. Além de 
informar, os textos jornalísticos também funcionam para desenvolver representa-
ções e estabelecer identidades e relações entre os interlocutores. 

No início do texto, é possível observar o título, fator de contextualização cujo 
papel é fornecer expectativas sobre o que se lerá adiante. Nele, já é possível se fa-
zer uma descrição da multifuncionalidade linguística. No que diz respeito ao fluxo 
informacional e sua função textual, a ordem das palavras não é aleatória, isso quer 
dizer que não é produzida por acaso, tem uma motivação por parte do produtor. 
A introdução “Parada Gay” cumpre, nesse caso, o papel de tema do enunciado, o 
que indica para o leitor o elemento principal da informação, que vem seguido de 
uma predicação, um rema (“deve reunir 3,5 milhões de pessoas”), aquilo que se fala 
sobre a informação principal. Nessa perspectiva, Halliday & Matthiessen (2014) afir-
mam que o tema corresponde não só a um elemento importante, por isso ressal-
tado no início do enunciado, mas também a um elemento dado, ou conhecido, pelo 
interlocutor, ao contrário do rema, que consiste numa informação sobre o tema 
principal e que, por predicar acerca de um elemento conhecido é, do ponto de vista 
informacional, geralmente, um dado novo. Supondo que o título fosse “3,5 milhões 
de pessoas se reúnem hoje na Parada Gay”, essa locação dos termos causaria outro 
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efeito, uma vez que, conforme Halliday & Matthiessen ([1985] 2012), a atenção dada 
ao leitor para a informação “3,5 milhões de pessoas” não atribuiria a esse trecho a 
função de informação secundária, ou remática.

Para ilustrar um exemplo bastante marcado sobre a importância da ordem em 
enunciados, podemos citar um uso do sujeito tópico que fazemos como registro in-
formal na oralidade. É comum acentuarmos o assunto sobre o qual queremos falar, 
usando-o no início do enunciado mesmo quando ele é retomado no fim. Por exem-
plo, ao dizer que gosta de um livro, o locutor pode usar um recurso de mudança na 
ordem sujeito, verbo, objeto (SVO), comumente na nossa língua portuguesa, para 
reforçar que seu assunto é o livro. Isto é, a oração “Eu gosto desse livro” – ordena-
do em SVO –, que é tematizado por “eu”, termo dêitico que aponta para o locutor, 
pode ser falada como “Esse livro, eu gosto dele”. Tal escolha de ordem não fortuita 
promove um foco diferenciado se comparado à outra ordem. Embora haja uma re-
tomada do referente “livro” através da pronominalização “de + ele”, o falante pode 
achar necessário apresentá-lo no início do enunciado, ou seja, na posição temática, 
o que revela para Fairclough (2003) uma ação do falante, por isso esse pesquisador 
categoriza tal função da linguagem como um significado acional.

Essa ordenação não ocorreu no título que apresentamos acima, ele é constru-
ído na forma canônica SVO. Contudo, a questão de identificar o tema é aplicada a 
qualquer ordem, portanto, no caso do título da notícia, é possível descrever o ele-
mento temático como “Parada Gay”, por sua posição no enunciado, e interpretar 
essa posição, à luz da teoria funcionalista da LSF, como uma escolha de foco sobre 
a informação que será veicula. Isso implica dizer, ainda, que podemos entender, por 
meio da forma, o possível propósito comunicativo do locutor partilhar a função da 
“Parada Gay” no texto: como assunto principal.

Uma vez demonstrando isso já no título, ou seja, na forma contextualizadora 
de apontar a expectativa do leitor, a notícia anuncia seu assunto. Cabe-nos perceber 
se esse tema é sustentado no texto. 

Em relação à função ideacional proposta por Halliday & Matthiessen (2014) e 
denominada por Fairclough (2001, 2003) de significado representacional, podemos, 
também no título, descrever como funciona. Essa função, para os autores citados, 
corresponde ao significado que a forma linguística exerce para representar os ato-
res e as ações sociais no discurso e pode, para eles, ser identificada por meio da 
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seleção lexical e da transitividade dos enunciados. No título que nós apresentamos, 
o assunto é lexicalizado como “Parada Gay”. Atualmente, mesmo não sendo do co-
nhecimento de todos, a proposta política dos movimentos internacionais de militân-
cia contra a homofobia e a favor dos direitos civis dos homossexuais reconhece o 
gay apenas como um dos representantes da orientação homo(sexual), uma vez que 
as lésbicas, os bissexuais e os transgêneros (travestis e transexuais) já passaram a 
empreender a causa outrora apenas pleiteada pelos homossexuais masculinos e 
serem inseridos no grupo LGBT. De forma que, o jornalista, ao criar o título da notí-
cia, não levou isso em consideração, mesmo tendo co-referido a manifestação, no 
corpo do texto, como “Parada do Orgulho LGBT”. A exclusão de representantes do 
grupo de homossexuais já inseridos nesse processo político fornece direcionamen-
to de sentidos que o leitor fará na compreensão da notícia e do que seja a Parada.

Outro fator importante na análise da representação desse título é a transiti-
vidade desempenhada pelo enunciado. Entende-se por transitividade o processo 
sintático-semântico realizado pelos constituintes de um enunciado: participantes 
(sujeito e predicado); processo (verbo) e circunstância (adjunto adverbial). Além dis-
so, essa categoria compreende a semântica do processo e o papel temático dos 
participantes, entre outras características. No título da notícia que selecionamos, 
“Parada Gay” assume o lugar de participante 1 e “3,5 milhões de pessoas”, de parti-
cipante 2. O primeiro realiza uma ação sobre o segundo e essa ação é formalizada 
pelo processo “reunir”.

Halliday & Matthiessen (2014) apresentam alguns tipos de processos, de acordo 
com uma quantidade de categorias semânticas que postula: material (ação concre-
ta), verbal (ato de enunciação), mental (sentimentos e atividades cognitivas), entre 
outros. Logo, se categorizarmos o processo usado no título entre os tipos propostos 
por esses linguistas, poderíamos caracterizá-lo de “material”, uma vez que a ação de 
reunir denota um acontecimento concreto.

O participante que reúne e aquele que é reunido, ou seja, o que pratica e o 
que recebe a ação também são categorizados, nesse caso, segundo a teoria halli-
dayana, como ator e objeto. Para efeito de representação, ao ator é criada uma 
imagem de agentividade e autonomia sobre o abjeto, portanto, a partir desse título, 
o leitor pode inferir o potencial da Parada, isto é, dos homossexuais organizados 
naquele evento de militância política. A partir da semântica do processo, Halliday & 
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Matthiessen (2014) denominam de papel temático os sentidos atribuídos ao ator e 
ao objeto. É essa relação de dependência sintático-semântica entre os termos que 
esses autores denominam de transitividade. Já Fairclough (2003) se utiliza tanto da 
seleção lexical quanto da transitividade para afirmar que ambas expressam a ima-
gem social que a notícia engendra no seu processo discursivo (produção e leitura).

Quanto à função interpessoal (relacional e identitária ou identificacional) desse 
título, podemos destacar o uso do modalizador verbal “deve”, que Fairclough (2003) 
classifica como modalizador epistêmico, pois funciona para emitir conhecimento re-
lativo sobre o assunto, mas, sobretudo, indicar o grau de comprometimento do locu-
tor. Ao dizer que a Parada “deve reunir”, o locutor não assume a certeza da ação, mas 
lança possibilidade sobre ela, consequentemente atenuando a força agentiva do ator 
“Parada Gay”. Seria diferente se o enunciado fosse, como conceitua a LSF, polarizado, 
ou seja, se fornecesse uma ação sem ressalvas: “Parada gay reúne 3,5 milhões de 
pessoas”. Essa forma identificaria diferentemente a relação do locutor com o que diz, 
pois haveria a garantia do acontecimento (reunião de 3,5 milhões de pessoas).

A função textual

Dos cinco parágrafos que a notícia possui, quatro deles são tematizados por 
termos que remetem à Parada. Isso demonstra que o jornalista seguiu o foco do 
título no corpo do texto. Apenas o último parágrafo, como geralmente acontece nas 
notícias, não é dedicado às informações relacionadas ao assunto principal, assu-
mindo natureza secundária naquilo que se quer informar. Os termos usados como 
tema são: “a 13ª Parada Gay” e “o evento” (primeiro parágrafo); “o evento” (segundo 
parágrafo); “os organizadores” e “o grupo” (terceiro parágrafo); “o evento” e “o proje-
to de lei” (quarto parágrafo); “o ministro do Meio Ambiente” (quinto parágrafo).

Se considerarmos que a Parada é o assunto e que LGBT formam o assunto 
subjacente, uma vez que são os atores e beneficiados da Parada, apresentamos a 
gradação com: 1. a “Parada” como primeiro elemento, o qual é retomado na notí-
cia como “evento”; 2. o termo “organizadores” como segundo elemento, pois já re-
presenta os próprios homossexuais ligados à Parada, elemento anterior; 3. “grupo” 
como terceiro elemento, porque aponta para os organizadores, mas também para 
aqueles que acompanham a Parada; 4. “projeto de lei”, quarto elemento, uma vez 
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que está ligado à Parada, embora o nome, per si, não identifique esse evento nem 
LGBT; 5. por último, “o ministro do Meio Ambiente”, que, mesmo apoiando a Parada, 
não tem relação com o movimento.

Se observarmos a ordem de aparição desses temas no decorrer do texto, ve-
remos que a gradação apresentada corresponde à sequência também da notícia, 
o que indica o mecanismo de exposição escolhido pelo locutor seguindo o fluxo 
informacional e semântico que abordamos. Nesse sentido, a permanência de pala-
vras ligadas à Parada e ao homossexual na posição temática funciona como ação 
de prover a leitura do que vai ocorrer – a Parada – e o que o locutor deseja predicar, 
o foco de atenção do texto. Isso também reforça a representação da Parada e do 
homossexual na notícia, uma vez que a ocorrência dos termos citados como temas 
fornece visibilidade tanto a primeira quanto ao segundo. Contudo, a qualidade des-
sa representação, quais papeis ambos – Parada e homossexuais – ocupam no texto, 
só poderá ser analisado na relação entre o tema e o rema, ou seja, já na avaliação 
dos enunciados transitivos, que significa a análise de uma das categorias gramati-
cais responsáveis pela função ideacional.

A função ideacional

Para a análise da função ideacional, selecionamos as duas categorias supracita-
das: o léxico e a transitividade. Em relação ao léxico escolhido, observamos a semântica 
das palavras usadas para se referirem à Parada e aos homossexuais, como referido no 
tópico anterior. Já sobre a transitividade, é preciso que nos dediquemos a perceber os 
mesmos mecanismos que observamos no título: a semântica dos processos e o papel 
temático dos participantes, além – quando for o caso – a semântica da circunstância.

A forma de transitividade com voz passiva do processo está presente em três 
enunciados da notícia, todos eles revelam – como vimos – a Parada/o homossexual 
na posição temática, mas no papel de objeto: 1. “a 13ª Parada gay será realizada”; 2. 
“o evento está programado”; 3. “o grupo será acompanhado por 20 trios elétricos”.

As duas primeiras ocorrências apagam o ator das ações (quem realiza e quem 
programa) e a terceira apresenta um ator que não representa semanticamente a 
Parada ou o homossexual. Os processos usados nesses enunciados são materiais, 
ou seja, denotam forte agentividade.
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Além desses três enunciados, a Parada e/ou o homossexual – como consta-
tamos – é retomado em mais quatro enunciados transitivos. Em todos eles, esse 
assunto ocupa papel de ator, porém com processos distintos semanticamente: 1. 
“A 13ª Parada gay [...] espera alcançar 3,5 milhões de participantes”; 2. “No ano pas-
sado, o evento atraiu 3,4 milhões de pessoas”; 3. “Os organizadores estimam que a 
dispersão do grupo deve acontecer por volta das 20h”; 4. “Neste ano, o evento terá 
como tema “Sem Homofobia, Mais Cidadania Pela Isonomia dos Direitos!”.

O primeiro enunciado que se mostra é formado pelo processo composto “espe-
ra alcançar”, onde há um processo modalizador (espera), que atenua o principal (al-
cançar) – e sobre o qual comentaremos no próximo tópico, relativo à função interpes-
soal. O recurso de modalizar o processo “alcançar” mitiga a ação real do participante 
“13ª Parada Gay” no enunciado, colocando-a na condição de possibilidade. Isso ate-
nua, também, o poder do ator, pela intervenção do processo auxiliar – modalizador.

O segundo enunciado representa uma ação agentiva: “o evento atraiu 3,4 mi-
lhões de pessoas”. Contudo, a circunstância de tempo no passado diminui o poder 
do ator, uma vez que se afirma uma ação totalmente concluída no passado, ou seja, 
sem marcas de que ainda é vigente, portanto sem força atual.

O terceiro enunciado, tanto quanto os outros, aborda o assunto na posição de 
destaque, porém o uso do processo mental “estimar” caracteriza o tema (“organi-
zadores”) como experienciador, fornecendo-lhe agentividade, mas também baixo 
poder, já que não consiste numa prática de intervenção concreta, como o processo 
material.

Sobre o quarto e último enunciado, podemos dizer que se trata do mais agen-
tivo de todos eles, pois “o evento terá” algo, ou seja, é representado como uma enti-
dade de poder, possuidora e dominante. Porém, seu objeto, isto é, o que ele detém 
consiste numa proposta criada por ele mesmo (o evento ou os organizadores). O 
alcance de governo do ator social nesse enunciado é limitado, uma vez que não se 
trata de ter algo além daquilo que faz parte do seu próprio contexto.

A função interpessoal

Sobre a função interpessoal, daremos atenção precisa à modalidade, que se 
manifestou na notícia que apresentamos apenas na forma verbal e em dois mo-
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mentos, no título e no parágrafo inicial por meio da forma composta “espera alcan-
çar”. Como afirmamos no tópico anterior, o processo “esperar” atua sobre a ação 
atenuando-a e, além disso, retirando a responsabilidade do locutor em assegurar 
um acontecimento real. A utilização desse processo modaliza o processo seguinte, 
dando a ele o caráter de hipótese.

Halliday & Matthiessen (2014) afirmam que o papel do modalizador é por em 
um plano intermediário a pontualidade dos acontecimentos, isto é, não assegurar a 
realização de uma ação, ou não garantir a polaridade de uma ação. Para eles, a ocor-
rência de um evento (polo positivo) ou a negação do mesmo (polo negativo) indica 
pontos extremos de um acontecimento, sendo, portanto o intermédio entre esses 
pontos, ou polos, a possibilidade positiva ou negativa do acontecimento.

Ao destacar a posição intermediária, o locutor indica que não se compromete 
com alguma das polaridades, ou seja, com a certeza da ocorrência ou negação dela. 
A manifestação desse ponto intermediário Halliday & Matthiessen (2014) chamam 
de modalidade e afirmam ser materializado na forma de processos e circunstâncias 
(verbos e advérbios). Já Fairclough (2003) inclui os polos no processo de modaliza-
ção e denomina qualquer um dos pontos (pólos positivo e negativo, bem como o 
intermédio) como um fator de modalização, nomeado por ele de modalização ca-
tegórica. Esse teórico amplia a proposta da LSF e defende que qualquer expressão 
do acontecimento (polarizada ou intermediária) compromete o locutor e estabelece 
uma relação entre este e o que diz.

Diante disso, seguindo a perspectiva de Fairclough, podemos afirmar que hou-
ve modalização em toda notícia que analisamos, no entanto em alguns momentos 
(no título e no enunciado “A 13ª Parada [...] espera alcançar 3,5 milhões de pessoas”) 
o locutor se identifica com menos responsabilidade sobre o que diz. 

Considerações finais

Esse artigo buscou oferecer a topicalização de um estudo complexo sobre a 
multifuncionalidade da linguagem, tomando como orientação o legado teórico de 
Michael Halliday e Norman Fairclough. Na análise que exemplificamos, demos re-
levância ao estudo dos mecanismos que fornecem os significados textual, ideacio-
nal e interpessoal aos textos, isto é, respectivamente, a função de informar ou dar 
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visibilidade, representar atores e ações e caracterizar o grau de envolvimento do 
locutor com o conteúdo ou com o interlocutor.

A notícia que analisamos serviu para exibirmos a importância da Análise Crí-
tica do Discurso em qualquer texto, desde que nossos propósitos apontem para o 
desvelamento de estruturas capazes de representar e construir identidades e sis-
tema de crenças e conhecimento dados como naturais nos textos. É diante disso 
que nossa análise ofereceu a oportunidade de visualizarmos o quanto a abordagem 
multifuncional é capaz de identificar a constituição (latente ou manifesta, limitada 
ou com grande alcance) de grupos minoritários, como os homossexuais, em textos 
jornalísticos.
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DISCURSIVIDADE E SUBJETIVAÇÃO NA CENA DO 
CRIME: A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO DELITUOSO E 
AS IMPLICAÇÕES DA LEITURA DISCURSIVA PARA A 
FORMAÇÃO DOCENTE EM LETRAS

ANTONIO GENÁRIO PINHEIRO DOS SANTOS (UFRN)
ANA RAFAELA OLIVEIRA E SILVA (UFRN)

Introdução

O ser humano e seu comportamento no meio socio-histórico e cultural sempre 
foi alvo de investigações em diferentes áreas do conhecimento. No âmbito dos estu-
dos linguísticos, em especial aqueles conduzidos sob o viés discursivo de linha fran-
cesa, por exemplo, estudiosos como Michel Pêcheux e Michel Foucault buscaram 
verificar a relação existente entre sujeito, língua e história e as diferentes implicações 
estabelecidas a partir dessa tríade. Nessa perspectiva, observaram que o poder se 
movimenta entre os sujeitos a partir das relações discursivas, oportunizadas no es-
paço do dizer, da visibilidade, da produção de verdade e da construção de saber. 
Além disso, perceberam diferentes mecanismos que marcam e subjetivam o sujeito, 
haja vista que não se pode dizer tudo em qualquer lugar, dada a ordem discursiva 
que regimenta a vontade de dizer e aponta para as condições de produção do dis-
curso.

Assim, ao percorrer a questão do sentido e de seus efeitos, problematizando, 
portanto, a ordem do discurso (FOUCAULT, 2006), voltamo-nos para o espaço do 
controle ao perceber a incisão das vontades de verdade e das relações de poder-sa-
ber imbricados na dizibilidade midiática. Atentando para o método arquegenealógi-
co foucaultiano, empreendemos uma leitura acerca da fabricação de subjetividade 
do ser delituoso, considerando o crime, trazido à mídia sob o crivo do espetáculo, 
como acontecimento discursivo. Tratamos, portanto, dos casos Heloísa Borba – a 
viúva negra – e Dorinha Duval – a atriz assassina – mulheres que por motivos distintos 
mataram seus maridos.
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Em face disso, nosso estudo1 procura contemplar, inicialmente, uma discussão 
acerca da proposta de discurso enquanto espaço de produção de subjetividade e 
de manifestação de cerceamento do dizer. Propomos uma leitura do discurso como 
arena de lutas que reclama resgate de memória, atravessamentos e mobilidade de 
sentidos e, principalmente, jogos de dizer, os quais tentam imputar determinadas 
vontades de verdade no escopo da evidência e do silenciamento. Trata-se de apre-
sentar, nesse momento, alguns dos pressupostos teóricos e metodológicos da Aná-
lise do Discurso de linha francesa, com vistas a problematizar a produção discursiva 
na e pela mídia acerca do crime e do eu delituoso.

A partir disso, apresentamos, num segundo momento, um recorte de análise, 
trazendo materialidades trabalhadas pela mídia para produzir efeitos de visibilida-
de e de espetáculo em casos de crime que aconteceram no Brasil. Aqui, buscamos 
compreender o processo de subjetivação do eu delituoso, investigando o efeito de 
controle do dizer e o trabalho com a verdade, aqui entendida não como uma to-
talidade, mas como um recorte, isto é, um efeito, uma vontade de verdade que se 
pretende crível e imparcial.

As análises são trazidas no intuito de favorecerem uma discussão acerca das 
contribuições da leitura discursiva, especialmente, para o espaço de condução de 
saber, neste caso, o processo de formação docente. Por fim, o trabalho traz as nos-
sas considerações finais e nossos apontamentos acerca das discussões e análises 
delineadas ao longo deste estudo.

Discurso e sentido: incursões teórico-metodológicas nos 
caminhos da AD

Considerar a produção de sentido na interface das práticas de sujeitos inscri-
tos em determinada ordem social, histórica e cultural, implica em observar que o 
dizer está atrelado a condições de possibilidades determinadas. Com esse propósi-
to, devemos ler o funcionamento da língua na sua dimensão de constituição do ser 

1. Este trabalho foi desenvolvido em função da execução do projeto de pesquisa, em nível de iniciação 
científica, O ensino na interface da mídia e do discurso: implicações da leitura discursiva para formação do-
cente em Letras, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/CERES/DLC.

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf
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social, na sua emergência de material que concatena, ao mesmo tempo, o que vem 
da história, da sociedade, da política, das lutas e, sobretudo, do saber produzido no 
decorrer das relações oriundas desses espaços.

Nessa perspectiva, trazemos que é no escopo do sentido e da discursividade 
que as relações sociais são marcadas no espaço da contemporaneidade, haja vista 
o processo de cobertura midiática e de efemeridade que os discursos e seus efeitos 
são tratados atualmente. Nesse viés, é importante mencionarmos que a investiga-
ção do sentido deve abarcar sua dimensão de objeto de controle, pois, ele é objeto, 
ao mesmo tempo, de manobras e de operações que buscam mobilizá-lo na ilusão 
de se ditar seus múltiplos efeitos possíveis.

Desse modo, segundo Ginzburg (2007, p. 177), no trabalho de leitura do senti-
do, devemos buscar os pormenores mais negligenciáveis de forma a não nos base-
armos apenas em suas características mais vistosas que, a partir de determinada 
materialidade, procuram adestrar o olhar, na tentativa de se produzir efeitos de 
uma totalidade. Seguir tal trajeto de leitura, significa ler as pistas, os sinais e as 
marcas, uma vez que “se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, 
indícios – que permitem decifrá-la”.

O discurso se apresenta, portanto, como espaço de luta e de mobilização de 
sentido enquanto efeito, cujas condições de possibilidade implicam sua filiação à 
determinadas ordens. O discurso se constitui, assim, como uma dispersão que re-
clama a inscrição de sujeitos, mecanismos de controle, efeitos de poder e de saber 
e, principalmente, vontades de verdade, pois, segundo Foucault (2006, p. 8):

Em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo con-
trolada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 
dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 
materialidade. 

Nessa conjuntura, o sentido nunca pode ser concebido como algo estático, 
controlado, manuseado e decidido totalmente. Ele nunca é um já-lá, mas uma pro-
dução que desliza, preenchendo espaços e transitando de forma a agenciar múlti-
plos efeitos, mas nunca qualquer um. Sua constituição e mobilidade estão atreladas 
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às posições históricas, sociais, políticas, econômicas que marcam sua emergência e 
sua mobilidade. Face ao exposto, trazemos que tal condição do sentido determina 
os processos de discursivização, isto é, os modos de dizer e de produzir aconteci-
mentos discursivos, cuja maior implicação reside sobre a subjetividade.

É nesse entremeio, portanto, que os sujeitos sociais são marcados e têm sua 
subjetividade inscrita em tramas e relações de poder e de saber, determinadas pelo 
que se diz, como se diz e a partir do que se diz. Considerar esse processo de fabrica-
ção de subjetividade leva-nos a entender, a partir das palavras de Fernandes (2012, 
p. 16), que o sujeito é “constituído por discursos historicamente produzidos e modi-
ficados; assim como o discurso, o sujeito está em constante produção, é marcado 
por movências e é constituído pelos discursos”. Trata-se, em suma, do sujeito como 
uma posição – uma posição-sujeito – assumida discursivamente a partir dos efeitos 
de sentido e das condições de possibilidade do dizer, do acontecimento.

Importante observarmos, ainda, que todas essas considerações acerca do dis-
curso e do sentido têm implicações diretas para a forma como lemos a realidade, 
ou seja, os recortes de real que nos são apresentados, imputados, sobretudo, pela 
mídia. No espaço do ensino, por exemplo, destacamos as contribuições para o pro-
cesso de formação docente, enxergando a multiplicidade de posições-sujeito reser-
vadas e ocupadas por todos os envolvidos nessa dimensão.

Entendemos que, na dinâmica de acontecimentos que fomentam o imaginá-
rio social, os sujeitos se mantêm atrelados, contornados, cujas práticas incidem na 
reprodução de conflitos provenientes de discursos – por sua vez, alicerçados por 
saberes institucional e legitimamente autorizados – que ditam condutas pedagó-
gicas, regulam normas de controle de consciências, determinam propostas de in-
tervenção social e enxertam a constitutividade identitária do professor, a partir de 
determinados saberes e não outros em seu lugar, conforme trazemos nas palavras 
abaixo: 

Existe, pois, um processo de intersubjetividade que insere o sujeito na 
História por meio de suas inscrições discursivas, na dinâmica de acon-
tecimentos que nutrem o imaginário social. Nesse jogo de movências, 
constrói-se uma descontinuidade de sentidos que agrega uma dialética 
de significações. [...] funda-se o processo de formação de professores, 
numa superposição de sentidos em sua constitutividade identitária, em 
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sua heterogeneidade epistêmica e porque não em uma diversidade egó-
ico-conceitual (SANTOS, 2009, p. 14).

Também o lugar do professor pode ser discutido. Já que o controle do 
processo de aprendizagem não está em suas mãos (pois não se encon-
tra nas mãos de ninguém!) o professor se desloca do lugar de repre-
sentação do poder – conferido a ele pelo saber, pela instituição escola e 
pelas relações sociais – para o lugar do outro no processo, um elemento 
de identificação. [...] Ele, professor, também é um constante projeto de 
devir, confrontando-se sempre consigo mesmo e os dizeres que consti-
tuem sua prática (TAVARES, 2009, p. 55).

Ainda no que tange a discursividade que atravessa as práticas didático-peda-
gógicas, podemos fazer referências aos postulados foucaultianos, quando do es-
tudo acerca do poder e de suas propriedades enquanto força que perpassa todo 
e qualquer tipo de relação social, sendo ele mesmo, corroborado pelas práticas de 
saber. O poder é, para Foucault, o mecanismo produtor de subjetividade tendo em 
vista que ele age fomentando os mecanismos de controle e sedimentando a política 
da verdade na sociedade em que vivemos. Dessa forma, 

Estudar o poder, de certo modo, do lado de sua face externa, no pon-
to em que ele está em relação direta e imediata com o que se pode 
denominar, muito provisoriamente, seu objeto, seu alvo, seu campo de 
aplicação, no ponto, em palavras, em que ele se implanta e produz seus 
efeitos reais. Portanto, não: por que certas pessoas querem dominar? 
O que eles procuram? Qual é a sua estratégia de conjunto? E sim: como 
as coisas acontecem no momento mesmo, no nível, na altura do pro-
cedimento de sujeição, ou nesses processos contínuos e ininterruptos 
que sujeitam os corpos, dirigem os gestos, regem os comportamentos 
(FOUCAULT, 2005, p. 33).

Inscrito nessa trama de poder-saber, as práticas discursivas reclamam uma lei-
tura que contemple suas próprias condições de possibilidade, de emergência. É, 
portanto, no batimento entre interpretação e descrição que o sujeito, isto é, as po-
sições-sujeito, podem ser observadas, assumidas, reservadas, considerando que no 
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espaço de cobertura midiática em que vivemos, os acontecimentos surgem eivados 
de signos do passado e oferecem, no escopo do deslize e das movências de sentido, 
material para se ler e construir um futuro de agora. 

A produção de subjetividades do ser delituoso na mídia: uma 
leitura do acontecimento do crime 

 Nesta seção vamos analisar materialidades publicadas em veículos de cunho 
jornalístico que trataram de fazer a cobertura de crimes, cuja repercussão se es-
tendeu por todo o país. Nas produções em questão, buscamos compreender como 
a mídia delineia a subjetividade do eu criminoso encaminhando a leitura para a fa-
bricação de vontades de verdade acerca de sujeitos que ocuparam as posições de 
cruéis e agressivos, conforme podemos observar nas figuras a seguir:

    Figura 1: Caso Heloísa Borba – a Viúva Negra.
Fonte: http://www.istoe.com.br

                                                                  
Figura 2: Caso Dorinha Duval – a atriz assassina.

Fonte: https://www.google.com.br
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Figura 3: Caso Dorinha Duval – a atriz assassina

Fonte: https://www.google.com.br

Inicialmente, a figura 1 apresenta o termo Viúva Negra – aranha que tem por 
hábito matar o macho depois do ato copulativo. Na área criminal o termo é, ge-
ralmente, utilizado para referir-se às mulheres que assassinaram os companheiros 
com quem conviviam. No percurso da leitura discursiva, podemos mencionar que 
a expressão À caça da Viúva Negra empreende o sentido de busca incansável das 
autoridades para com o sujeito delituoso dada a sua periculosidade.

Pelo enunciado que segue Quem é e quais são os métodos de atuação da advo-
gada gaúcha Heloísa Borba Gonçalves, acusada de matar quatro maridos, identifica 
quem é a Viúva Negra, sua profissão e quem são suas vítimas, assim como, sinalizam 
a transmutação da posição-sujeito de representante da justiça, dada a sua profissão 
de advogada, para a posição de ser delituoso. Temos aqui um jogo de dizibilidades 
que atravessa a operação midiática, provocando um efeito de deslocamento entre 
os espaços de ascensão e de declínio profissional – o sujeito que agora ocupa a 
posição discursiva de delituoso é, em algum momento, o profissional legitimado e 
autorizado para conduzir a defesa daquele responsável pela prática do crime.

O mesmo percurso de leitura pode ser conduzido a partir da figura 2, quando 
temos o enunciado Dorinha Duval, dos sucessos nos palcos e na televisão até as pá-
ginas policiais, no qual a leitura caminha para o apagamento da posição-sujeito de 
atriz, estrela do teatro e da TV que fez muito sucesso no passado para a elevação 
da posição-sujeito de sujeito delituoso que não frequenta mais as colunas sociais e 
sim as páginas policiais. Além disso, o enunciado em questão dada as condições de 
produção – um crime envolvendo uma artista conhecida do grande público – vem à 
tona com a remissão a então profissão daquele que ocupa o espaço de visibilidade, 
ou seja, como se fosse o capítulo de uma novela em que o delito encerra toda uma 
trajetória artística.
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O efeito de sentido de dramaturgia mencionado anteriormente fica mais evi-
dente no seguinte enunciado Dorinha Duval, um capítulo que ninguém esperava – figu-
ra 3 – o qual estabelece um diálogo com a atividade profissional do sujeito delituoso 
ao mesmo tempo em que possui efeitos de surpresa e mesmo pacificidade do ser 
criminoso em vista das condições em que o crime foi cometido – uma briga de casal 
em que a mulher aponta uma arma para o homem ameaçando matá-lo depois de 
ser rejeitada física e amorosamente.

Tais acontecimentos são trabalhados pela mídia na tentativa de se atribuir visi-
bilidade e efeitos de espetáculo (DEBORD, 2002). A evidência a posições-sujeito num 
trajeto de negatividade como, por exemplo, na recorrência a determinadas escolhas 
lexicais - viúva negra, tragédia, páginas policiais – impõem uma leitura de apagamen-
to das profissões e/ou papéis ocupados por aqueles que foram culpabilizados pelos 
então crimes cometidos.

Nas figuras acima, ao observarmos a classificação das seções e/ou o enquadra-
mento das notícias/matérias divulgadas, temos que o acontecimento é operado a 
partir de determinados recortes e condições que imputam seus efeitos de ineditis-
mo e de novidade com evidência, sobretudo, para a subjetivação dos envolvidos, a 
saber, atrizes e personagens importantes da TV. Assim, na figura 1, o acontecimento 
é trazido na seção destinada às questões de comportamento, já na figura 2, a maté-
ria ocupa o espaço da seção destaque e, por fim, na figura 3, a notícia aparece como 
Memórias da TV.

São esses enquadramentos, operados segundo rigorosas estratégias de sele-
ção, montagem, editoração, capazes de atribuir direcionamentos específicos para 
produzir, no público-alvo, determinados efeitos de sentido e não outros em seu 
lugar. Desse modo, podemos mencionar que: 

A mídia [...] exige a presença contínua do visível, trabalha com o silen-
ciamento e apagamento do que precisa ser esquecido, explora a visibi-
lidade instantânea de personagens e personalidades, produz um espe-
táculo de imagens em torno das necessidades imediatas do mercado 
do entretenimento. A mídia produz sentido e essa ação é feita calcada 
na ilusão de controle sobre os dizeres e a partir de sua ação discursiva. 
(SANTOS, 2011, p. 65, itálico do autor).   
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Diante dessas considerações, podemos notar que a ação e o controle discursi-
vo da mídia estão intimamente ligados ao poder e ao saber, uma vez que ao mobi-
lizar discursividade e, portanto, mobilidade de sentido, a mídia traz à tona uma es-
tratégica política da verdade. Trata-se das manobras de recorte do real, oferecendo 
a leitura do fato sob o efeito de imparcialidade e observação exterior, num regime 
de revelação do real.

Podemos considerar que toda a produção discursiva acerca do sujeito Viúva 
Negra e Dorinha Duval foi oportunizada pelo acontecimento de crimes passionais, a 
partir do qual os enunciados se apresentam fazendo parte de uma rede discursiva 
que torna a mídia uma instituição legítima e autorizada a classificar, informar e deci-
dir sobre os saberes e as verdades que ela mesma oferece.

É esse efeito de horror moral e social que a mídia transforma em espetácu-
lo, dá visibilidade, recorta e enquadra, tentando oferecer material que fomente a 
discussão e o julgamento, pelo grande público, no espaço da vida cotidiana. Nesse 
processo, a subjetividade do ser criminoso não é delineada com suas próprias de-
clarações, mas a partir do dizer de uma instituição de poder, neste caso, a mídia. 
Temos, portanto, que o sujeito delituoso é fabricado, isto é, “uma construção reali-
zada, historicamente, pelas práticas discursivas” (GREGOLIN, 2006, p. 59).

Considerações finais

A investigação acerca da linguagem pelo viés do discurso e do sentido permi-
te a problematização do processo pelo qual os sujeitos são constituídos. Fornece, 
ainda, a possibilidade do questionamento sobre as verdades que se apresentam 
no plano social, sendo elas, ao mesmo tempo, veículo e espaço onde se travam as 
intrigas em torno do saber e do poder.

Ao nos lançarmos à leitura dos recortes de real fabricados e trazidos à cena 
de visibilidade pública pela mídia, observamos a instauração de efeitos de verdade 
que, no escopo do acontecimento do crime, delineiam as posições-sujeito que de-
vem ser ocupadas, e não outras em seu lugar. Assim, nossas análises apontam para 
a construção de uma subjetividade – do sujeito delituoso – delineada pelos discur-
sos da mídia, cujos efeitos de sentido contribuem para múltiplas leituras.
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No que tange ao processo de formação docente em Letras, observamos que 
as práticas didático-pedagógicas não podem ser conduzidas solteiras de uma leitura 
que considere as condições de produção – sendo elas históricas, sociais, políticas, 
culturais. Tais práticas que marcam e determinam a constitutividade do eu exigem 
um olhar atento para os saberes que, atrelados aos conceitos de civilidade, mora-
lidade, ética e família, ditam os nortes da conduta social e fomentam a política da 
verdade em nosso meio.

Entendemos, assim, que a problematização sobre os discursos da mídia, pelo 
viés discursivo, se mostra indispensável para uma leitura do real, uma vez que os 
mecanismos de produção de subjetividade do eu delituoso, por exemplo, agenciam 
e oportunizam movências de sentidos e compreensão de um sujeito – discursivo – 
cuja identidade é moldada pelas relações de poder-saber mobilizadas no escopo do 
acontecimento midiático.
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DISCURSO(S) SOBRE A ATIVIDADE FIM DO IFPB

CAROLINA NICÁCIA OLIVEIRA DA ROCHA (IFPB)
EDUARDA DE LIMA BARBOSA (IFPB)

Introdução

O ensino profissionalizante surgiu com o decreto 7566, de 23 de setembro de 
1909, assinado pelo presidente Nilo Peçanha, que abrangia o ensino profissional, 
científico e tecnológico em todo território brasileiro. O objetivo era o de oferecer 
ensino profissional primário, gratuito que incluíssem socialmente jovens carentes.

Em 1942, Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde, reformou o sis-
tema educacional brasileiro, equiparando o ensino profissional e técnico ao nível 
médio. Em dezembro de 2007, o Ministério da Educação (MEC) publicou um docu-
mento-base em que apoia a forma de oferta de educação profissional técnica de 
nível médio integrada ao ensino médio. Esse apoio foi confirmado pelo Decreto nº 
6302, de 12 de dezembro de 2007 e, a partir dele, as instituições que aderissem ao 
Programa Brasil Profissionalizado teriam

assistência financeira para construção, ampliação, modernização e ade-
quação de espaço físico; construção de laboratórios de física, química, 
biologia, matemática, informática e os recomendados no Catálogo Na-
cional de Cursos Técnicos da SETEC; aquisição de acervo bibliográfico; 
material de consumo e formação de docentes, gestores e pessoal técni-
co-administrativo.

Por isso, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) – maior 
rede federal de ensino técnico profissionalizante do Brasil – expandiram tanto entre 
2007 e 2008, em torno de 38. No IFPB, em 2016, quatro novos campi tiveram suas 
aulas iniciadas, o que mostra que os IFs ainda estão em expansão. Essa realida-
de nos faz acreditar que o ensino profissionalizante está adentrando na sociedade 
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brasileira com toda a força que o Programa Brasil Profissionalizado requer. Com 
mais de 100 anos, a educação profissional ganha um novo aspecto ao se integrar 
ao ensino médio, e os Cursos Técnicos passam a ter como objetivo “conduzir o alu-
no à habilitação profissional técnica de Nível Médio atendida a formação geral do 
educando, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada 
aluno.” (edital psct 111/2015).

Toda essa história mostra que os IFs têm o objetivo de capacitar o aluno para 
o mercado de trabalho, com uma Educação Profissional e Tecnológica de referência, 
ofertando um ensino profissional para atender gratuitamente aqueles que necessi-
tam de uma profissão e não podem pagar pelo ensino.

Acredita-se que ao realizar a inscrição para o Processo Seletivo para os Cursos 
Técnicos Presenciais a fim de ingressar na modalidade Integrado ao Ensino Médio 
(doravante PSCT), o aluno busca a sua profissionalização aliada ao ensino médio. Ao 
ingressar nesta instituição, conclui-se a Educação Básica e se profissionaliza visando 
já ao mercado de trabalho.

Diante do exposto, este trabalho buscar responder esses questionamentos 
para saber se o IFPB está cumprindo seu objetivo de atividade fim ou se é apenas 
mais uma opção “de escola” para os pais dos alunos matricularem seus filhos a fim 
de que eles concluam o ensino médio.

Para responder a essa pergunta, traçamos como objetivos: descrever o(s) dis-
curso(s) e a(s) voz(es) sobre a atividade fim nos textos oficiais do IFPB – estatuto e 
edital PSCT; indicar o(s) discurso(s) e a(s) voz(es) sobre a atividade fim nos depoi-
mentos de alunos do quarto ano do ensino técnico integrado, campus Picuí; e por 
fim indicar o(s) discurso(s) e a(s) voz(es) sobre a atividade fim nos depoimentos de 
professores do ensino técnico integrado, campus Picuí.

Esta é uma pesquisa descritiva, de cunho interpretativo-qualitativo, visto que 
pretendemos descrever, interpretar e explicar os dados analisados, evidenciando 
o que eles significam para a pesquisa.  Na pesquisa interpretativa, segundo Moita 
Lopes (1994, p. 335-6), o pesquisador usa a sua capacidade de fazer julgamentos 
sobre os dados e escolher aqueles que melhor refletem sua interpretação. Na pes-
quisa qualitativa, segundo Bogdan & Biklen (1994, p. 47-51), o investigador constitui 
o instrumento principal e o significado dos discursos é de importância vital. No caso 
aqui em pauta, os pesquisadores assumiram o papel descrito por esses autores.
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A metodologia de coleta e análise se pautou pelo procedimento de triangula-
ção dos dados, para o qual se faz necessário que o corpus emane de diferentes fon-
tes a partir da mesma situação-alvo de pesquisa (cf. CANÇADO, 1994, p. 57). Assim, 
o corpus desta pesquisa está composto por dois conjuntos de dados. O primeiro é 
documental e diz respeito aos documentos oficiais (estatuto e edital PSCT) do IFPB, 
que serão coletados no próprio site da instituição. O segundo é composto por ques-
tionários respondidos por professores e alunos do quarto ano do ensino médio 
integrado do IFPB-campus Picuí-PB, com o objetivo de identificar o(s) discurso(s) de 
cada um. Os alunos são dos cursos técnicos integrados de Geologia, Edificações e 
Manutenção e Suporte em Informática.

Este artigo está organizado em quatro seções. Na seção I, trazemos a presente 
introdução.  Na seção II, apresentamos as contribuições teóricas sobre discurso e 
voz. Na seção III, é apresentada a análise dos dados.  Na IV, as considerações finais 
e na última seção, apresentamos as referências.

Fundamentação teórica

Discurso

Fairclough (2001) propõe uma análise de discurso linguisticamente orientada, 
cujo objetivo é construir um quadro teórico-metodológico adequado à perspectiva 
crítica de linguagem como prática social. É nessa concepção teórica que este traba-
lho se apoia, pois consideraremos a importância do uso da análise linguisticamente 
orientada como um método para estudar a(s) mudança(s) social(is).

Ao usar o termo discurso, Fairclough (2001, p. 90) se refere ao “uso da lingua-
gem como forma de prática social e não como atividade puramente individual ou re-
flexo de variáveis situacionais”  Este conceito, segundo esse autor, apresenta várias 
implicações. A primeira delas implica ser o “discurso um modo de ação, uma forma 
em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, 
como também um modo de representação”. A segunda implica uma “relação dialé-
tica entre o discurso e a estrutura social, existindo mais geralmente tal relação entre 
a prática social e a estrutura social: a última é tanto uma condição como um efeito 
da primeira”. A terceira implica considerar o discurso como sendo socialmente cons-
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tituído, o que significa dizer que todo e qualquer discurso está ligado a (um) grupo(s) 
social(is) (cf. FAIRCLOUGH 2001, p. 91).

Seguindo essa mesma concepção de discurso, Resende e Ramalho (2006, p. 26) 
afirmam que discurso é uma maneira de representação que o sujeito utiliza como for-
ma de prática social. De acordo com as autoras, o discurso é constituído socialmente e é 
constitutivo de identidades sociais, relações sociais e sistemas de conhecimento e cren-
ça, ou seja, o discurso é uma prática que constitui e constrói o mundo em significado. 
Portanto, discurso é uma espécie de “regulação social” (cf. RESENDE E RAMALHO, op.cit., 
19) que deve ser proferido dentro de uma dada posição, em uma ocasião determinada, 
que traz à tona relações interdiscursivas e relações entre o discurso e o não-discurso.

O discurso colabora ainda para a construção das “identidades sociais”, para as 
relações sociais entre as pessoas e para as relações dos sistemas de conhecimento 
e crença. Esses três tipos de construções representam as funções da linguagem 
‘identitária’, ‘relacional’ e ‘ideacional’. A primeira função se relaciona aos modos pe-
los quais as identidades sociais são estabelecidas no/e pelo discurso. A segunda, re-
lacional, representa e negocia as relações sociais entre os participantes do discurso. 
A última, ideacional, se relaciona aos modos como os textos significam o mundo (cf. 
FAIRCLOUGH, op.cit., p.91-2).

A definição acima deixa entrever o duplo direcionamento do conceito de discur-
so. De um lado, é linguagem em uso; de outro, é um evento discursivo. No primeiro, 
é uma ocorrência de uso da linguagem próxima do significado de texto. Na segunda, 
tem um significado mais próximo da ideologia. Esse duplo direcionamento permite 
considerar cada ocorrência discursiva como sendo um texto e uma forma de prática 
social ao mesmo tempo (FAIRCLOUGH, 2001; MEURER 2005). Isto significa que o dis-
curso é simultaneamente influenciado pelas estruturas sociais e as influencia. Nes-
se sentido, acredita-se que o IFPB está criando um discurso sobre o aluno esperado 
pela instituição, sobre a atividade fim, sobre o ensino profissionalizante. Todavia, ao 
criar esse discurso sofre também a influência da sociedade, seja na aceitação ou na 
refutação (parcial ou total), na réplica ou no parafraseamento do mesmo.

A discussão sobre um conceito de discurso leva necessariamente a discussão 
sobre o conceito de texto. Para o autor acima citado (p. 99), o texto é manifestação 
linguística da língua, seja na modalidade oral ou escrita. Além disso, é também com-
posição constituída de formas às quais as práticas discursivas dotam de significado 
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potencial (p. 103) que é geralmente heterogêneo, ou, segundo suas palavras, é um 
complexo de significados diversos, sobrepostos e algumas vezes até contraditórios. 
Por isso, sugere Fairclough que a análise textual de um discurso seja organizada em 
quatro categorias ascendentes, a saber: vocabulário, gramática, coesão e estrutura 
textual.  Em outras palavras, a análise textual crítica de um discurso toma como base 
a sua manifestação linguística, focalizando as escolhas lexicais e sintáticas efetivadas.

É através do discurso que o sujeito expressa a ideologia e, nessa forma de expres-
são, estão presentes as várias vozes que podem retomar vozes antigas ou antecipar 
vozes posteriores da cadeia de interações verbais. (cf. RESENDE E RAMALHO, 2006).

A voz em um texto

O texto falado e/ou escrito é um meio de manifestação da linguagem utilizado 
para a interação com outros sujeitos dentro de determinados contextos sociais. É 
através da linguagem que o sujeito expressa as práticas, os valores e os significados 
dos grupos sociais. Cada grupo social é controlado por um conjunto de instituições 
que têm seus próprios valores, significados, demandas, permissões e proibições. 
Essas características influenciam de maneira direta os sujeitos que integram o de-
terminado grupo. (cf. MEURER, 1997, p.15-7)

Assim, os sujeitos quando mobilizam algum discurso expressam os valores e 
significados da instituição na qual convivem. Mey (2001) chama a influência desses 
valores e significados no discurso de “voz”. Em outras palavras, podemos associar o 
conceito de voz (cf. MEY) ao conceito de discurso como prática social (cf. FLAIRCLOU-
GH). Na verdade, vozes sociais manifestam discursos criados pela própria sociedade.

Para Mey (op. cit), na sociedade, existem falantes e ouvintes que representam 
normalmente posturas adotadas pela mesma. Nesse caso, cada falante, cada ouvin-
te, cada espectador representa uma “voz” que, por sua vez, pressupõe uma ação, 
expressa na forma de discurso.

A sociedade organiza-se em vozes, que são expressas em textos, falados ou 
escritos. Estas vozes se organizam em padrões de produção e de reprodução, de 
expressão e de recepção, de opressão, repressão e de emancipação (cf. MEY, op.cit., 
p. 79). Para representar esses padrões, pode-se citar a área de educação, na qual 
está representada, entre outras vozes, a voz do MEC, com o ensino profissionalizan-
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te aliado ao ensino médio. A voz das instituições vinculadas ao MEC normalmente é 
expressa nos documentos, pelos editais destinados aos candidatos e pelo estatuto 
para os alunos da instituição.

As vozes pressupõem um conhecimento teórico e um prático. Bourdieu segun-
do Mey (op.cit, p.21-3), distingue três tipos de conhecimento, a saber: o fenomeno-
lógico, que “explicita a verdade da experiência primária do mundo social”; o objeti-
vista, que constrói as relações objetivas e que se vincula à prática; e o das relações 
dialéticas, que se adéqua ao científico, “uma ciência adequada das práticas”. Cada 
conhecimento representa uma voz, a saber: a do membro, a descritiva e a societal. 
A voz do membro, que diz respeito ao conhecimento fenomenológico, executa suas 
atividades sem saber de fato o que está acontecendo, será a voz, em nossos dados, 
expressa pelos alunos. A voz descritiva é a do conhecimento objetivista que repre-
senta a voz do especialista, o qual tenta apreender o conhecimento explícito do 
usuário em um sistema de regras. Esta voz é representada, em nossos dados, pelos 
documentos oficiais (estatuto e edital) que regulamentam o IFPB e o PSCT. E por fim, 
a voz societal, a voz da sociedade que parte da prática à teoria. A voz da sociedade 
se reproduzirá na voz dos alunos. Segundo Mey (op.cit, p. 24), “‘voz’ é usada metafo-
ricamente para qualquer atividade relativa ao uso da linguagem” e está associada à 
personagem. Ainda segundo esse autor:

as vozes não são produzidas ou compreendidas em um vácuo. A cada 
voz corresponde um personagem, um agente social; a voz expressa o 
modo como está organizada a posição do personagem na sociedade. Os 
personagens sociais, juntos, fazem o ‘tecido’ da sociedade, e o texto so-
cietal é o resultado mais ou menos bem sucedido da representação do 
entendimento do personagem acerca dessa organização societal. Con-
sequentemente, em cada mundo social particular existem dissonâncias: 
vozes que não soam em uníssono, ou estão fora de tom, ou sequer con-
seguem transpor o limiar da escuta. (p. 80). 

Na percepção de Moscovici (apud GROSSMANN & BOCH, 2006, p.20), isto leva 
à “diversidade das representações”. Já para Mey (op.cit.), somos personagens que in-
tegram a sociedade e representamos uma face desta. Todos juntos representamos 
a voz da sociedade, mesmo que cada um tenha a sua.
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Análise

A análise dos dados nos leva a crer que há dois discursos no corpus: um que 
converge para o discurso da profissionalização do ensino e outro que diverge. O 
primeiro afirma que o IFPB tem o objetivo de ingressar o aluno no mercado de tra-
balho, e esse discurso está presente no estatuto do IFPB, no edital do PSCT (2015), 
nas notícias vinculadas no próprio site da instituição e em algumas respostas de 
professores dadas ao questionário, expressando a voz do Ministério da Educação. 
O discurso que diverge foi encontrado nas respostas dos alunos e dos demais pro-
fessores ao questionário, que se associa a voz da sociedade.

O edital do PSCT afirma que os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio 
“têm por objetivo conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de Nível Médio” 
(p. 38).

O estatuto do IFPB define como finalidades, no seu artigo 4º:
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e moda-

lidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos 
diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico lo-
cal, regional e nacional;

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo 
e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às de-
mandas sociais e peculiaridades regionais;

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 
profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de 
pessoal e os recursos de gestão;

Analisando o edital e o estatuto, percebe-se que o ensino se volta para o mer-
cado de trabalho, conforme aponta o inciso I, “formando e qualificando cidadãos 
com vistas na atuação profissional”, e não à preparação do aluno para a realização 
de exames com o objetivo de ingressar no ensino superior, como todas as demais 
escolas de ensino médio. Esse objetivo também pode ser comprovado nos artigos 
5º, inciso V, e 77 do estatuto:

Artigo 5º - V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de 
trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 
socioeconômico local e regional;
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Art. 77 - As ofertas de ensino do IFPB serão organizadas por meio de cursos de 
formação inicial e continuada de trabalhadores, de educação profissional técnica de 
nível médio e de educação superior de graduação e de pós- graduação. (grifos nossos)

Pode-se perceber com esses artigos, do início do estatuto até o final, que há 
presente apenas uma voz, a de formar cidadãos para o trabalho, que é a mesma 
que o MEC expressa na LDB, por exemplo. Assim, o aluno deverá sair da instituição 
preparado para seguir uma profissão, emancipando-se socioeconomicamente.

Essa ideia fica ainda mais clara quando o presidente do Conselho Nacional das 
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Co-
nif), Belchior de Oliveira Rocha afirmou, em 2015, que o Exame Nacional do Ensino 
Médio (doravante ENEM) não é o foco dos IFs, mas adquirir uma boa nota nesse 
exame é consequência do trabalho realizado nas instituições. O trecho a seguir foi 
retirado no site do IFPB:

Não é o objetivo dos IFs, mas as notas do Enem 2014, por escola, di-
vulgadas em agosto de 2015, comprovaram que as instituições da Rede 
Federal estão entre as melhores do País. Os indicadores mostram que 
estamos crescendo em quantidade e em qualidade. Embora o Enem não 
seja foco dos institutos federais, os nossos estudantes se sobressaem, 
mesmo comparados com alunos de grandes escolas privadas. 

O reitor do IFPB, Cícero Nicácio, confirma a profissionalização em uma de suas 
falas, publicada em 2015 no site do instituto. Segundo ele:

Esses sete anos representam um marco na história da educação profis-
sional seja pela amplitude e interiorização, sem perder o padrão qualita-
tivo do modelo de ensino. Os institutos mantiveram a liderança que as 
Escolas Técnicas tinham, de oferecer aos jovens e adultos uma edu-
cação profissional sólida com a garantia plena da empregabilidade. 
(grifos nossos)

Confirmando essa ideia de empregabilidade, Belchior comenta que, apesar da 
crise econômica, “As instituições asseguraram a formação de trabalhadores e cida-
dãos.” E conclui dizendo que “Pesquisa do Ministério da Educação mostra que cerca 
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de 70% dos estudantes de cursos técnicos têm empregabilidade garantida. Isso re-
força que estamos seguindo o caminho certo”.

O estatuto do IFPB afirma que ele “é uma instituição de educação básica, supe-
rior e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educa-
ção profissional e tecnológica, contemplando os aspectos humanísticos nas dife-
rentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos 
e tecnológicos com suas práticas pedagógicas nos termos da lei e deste estatuto.” 
(Artigo 1º, § 2º, grifos nossos). Assim, segundo esses discursos, o IFPB tem o objetivo 
de capacitar o aluno para o mercado de trabalho, com uma Educação Profissional e 
Tecnológica de referência e que o ENEM não é o foco do instituto, mas que apresen-
ta bons resultados.

Como se pode observar nas citações acima, o discurso da instituição está em 
consonância e, em linhas gerais, pode ser delineado como um discurso que difunde 
e populariza o ensino da instituição como profissional. Respondendo ao primeiro ob-
jetivo desta pesquisa, pode-se dizer que o discurso presente nos documentos oficiais 
da instituição é o discurso da profissionalização do ensino no nível médio ao qual se 
vincula à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e ao documento-base.

Analisando os discursos dos professores, através das respostas dadas ao ques-
tionário, percebe-se que eles estão divididos. Alguns docentes que ministram disci-
plinas na formação geral dizem que o ENEM serve de base para o planejamento de 
suas aulas, como mostra o exemplo abaixo:

Exemplo 1:
P1: “Sim, por saber que a grande maioria dos alunos irá fazer o ENEM, 
acho importante ele já irem se familiarizando com o formato.”
P2: Sim, seguindo as competências da minha área específica1.

Outros afirmam que não consideram, pois planejam com base nos conteúdos 
tradicionais, conforme mostra o exemplo abaixo:

1. O docente especificou sua área, mas para não identificar, preferi não colocar.
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Exemplo 2:
P3: “Não. Tenho como base o conteúdo que tradicionalmente dado em 
física, porém, muitas vezes, o conteúdo é direcionado à formação técnica 
específica de cada curso.”
P4: “Até o ano passado eu trabalhava considerando o ENEM, mas a partir 
deste ano, resolvi considerar a língua mesmo, ensinar como se caracteri-
za, a sua estrutura para prepará-los para a vida.”

Esses discursos comprovam que os docentes do IFPB, campus Picuí, ainda não 
estão em consonância com o discurso oficial da instituição. Enquanto que os do-
centes que ministram disciplinas da área técnica, todos afirmam que o objetivo é 
formar para o mercado de trabalho, e por isso tentam relacionar o conteúdo minis-
trado com as atividades diárias da profissão, como mostra o exemplo a seguir:

Exemplo 3:
P6: “Procuro apresentar exemplo da rotina dos técnicos dos quais eles 
serão parte no futuro.”
P7: “Não costumo considerar o ENEM nas minhas aulas, apesar de alguns 
assuntos serem coincidentemente solicitados pelo exame. Prezo pela for-
mação técnica.”

Respondendo ao terceiro objetivo, conclui-se que não há um discurso dos pro-
fessores de formação geral. Eles estão em transição da profissionalização aliado 
ao ensino médio para apenas ao ensino médio, visando à aprovação do aluno do 
exame para o ensino superior. Já em relação aos docentes que ministram disciplinas 
técnicas, já era esperado que o discurso convergisse com o da instituição.

Analisando o discurso presente nas respostas dos alunos ao questionário, per-
cebe-se que o discurso diverge do da instituição, mesmo sabendo, antes de ingres-
sar na instituição, que o objetivo é o ensino profissionalizante. 

Quando foi perguntado se os discentes sempre quiseram fazer o curso técnico. 
Dos 27 alunos, estudantes do 4º ano, que entregaram o questionário, 16 responde-
ram que não.
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Exemplo 4:
Al1: Não
Al2: “Não, faço pelo ensino, o curso não é o que desejo.”
Al3: “Não, tive interesse depois que conheci o IFPB”

Essas respostas mostram que os alunos, a princípio, parecem não querer cur-
sar o técnico, mas estão no instituto para ter uma educação de qualidade que acre-
ditam que o IF tenha. Com o passar dos anos, passaram a ter interesse pelo técnico.

Esses mesmos alunos responderam o seguinte, quando questionados sobre o 
motivo de querer estudar na instituição.

Exemplo 5:
Al1: “Por ter uma educação de boa qualidade para passar para os alunos.”
Al2: “Por conta do ensino de melhor qualidade.”
Al3: “Pela qualidade de ensino e por nos ofertar muitas oportunidades de 
fim acadêmico.”

Esses discursos convergem com o discurso oficial da instituição quanto à qua-
lidade da educação, mas parecem não estar em consonância quanto ao ensino téc-
nico profissionalizante – o foco da instituição. 

Essas atitudes demonstram que ainda não podemos afirmar que o objetivo 
do IFPB exerce um efeito retroativo (cf. SCARAMUCCI, 2005) intenso e homogêneo 
sobre os discentes que ingressam na instituição através do PSCT. 

Considerações finais

Respondendo a pergunta desta pesquisa e ao primeiro objetivo, pode-se dizer 
que o discurso presente nos documentos oficiais do IFPB é o mesmo que o MEC, 
órgão ao qual os Institutos Federais estão vinculados, divulga: o da profissionaliza-
ção do ensino em nível médio. Assim, o IFPB é influenciado pelo Ministério e tenta 
discursivamente influenciar o aluno, informando já no edital do processo seletivo 
sobre a atividade fim da instituição que é o do ensino profissionalizante. Esse dis-
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curso já está consolidado, uma vez que em todos os documentos oficiais e notícias 
sobre o assunto estão possuem a mesma voz.

No discurso dos professores, percebeu-se que ainda não há uma consonância 
quanto à atividade fim, se é o preparar o aluno para o mercado de trabalho ou para a 
realização do ENEM. Essa dissonância ocorre entre os docentes da formação básica, 
que ministram as disciplinas cujos conteúdos são requeridos pelo exame nacional.

Os discursos dos alunos mostram que o objetivo principal deles é ter um ensino 
de qualidade e que inicialmente não querem o técnico, ele vem como consequência. 
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Introdução

Este trabalho tem como objetivo analisar a argumentação em discursos de ido-
sos, trabalhadores rurais do século XX, resgatando através de suas memórias as 
atividades realizadas e vivências nas casas de farinha e engenhos de cana de açúcar 
da época.  Como suporte teórico para essa análise, utilizamos os estudos da Nova 
Retórica, com o propósito de identificar as teses defendidas nos discursos desses 
idosos, os valores aos quais eles recorrem para defender a ideia central e de que 
forma eles hierarquizam esses valores.

O estudo se apresenta como abordagem qualitativa, tendo em vista que o 
corpus pesquisado possibilitou uma análise dos discursos dos idosos, que traba-
lharam em engenhos de cana de açúcar e casas de farinhas e que nessa pesqui-
sa se tornaram informantes/colaboradores, deixando explícitos nos excertos as 
categorias ligadas à argumentação, com realce para os valores e sua hierarqui-
zação. O corpus é fruto da pesquisa institucional “Raízes da Cultura Sertaneja” 
do Programa Raízes da Cultura Sertaneja1, que está relacionada ao Museu de 

1. Projeto institucionalizado pela Pró-Reitoria de Extensão da UERN, executado nos anos de 2014 e 
2015. O PROCULT 1ª edição foi coordenado pela professora Ma. Maria Edneide de Ferreira Carvalho do 
Departamento de Letras Vernáculas CAMEAM/UERN.
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Cultura Sertaneja2, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
Campus de Pau dos Ferros.

Os estudos referentes à argumentação do discurso virão especificamente da 
Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), de estudos relacionados à 
argumentação no discurso de autores como Reboul (2004), Souza (2003), e para as 
discursões sobre memória de idosos, utilizamos os pressupostos teóricos de Bosi 
(1994) e Brandão (2008).

O corpus da pesquisa é constituído por depoimentos de dois idosos (marido 
e esposa), gravados com recursos audiovisuais, disponíveis no acervo do Museu e 
transcrito de acordo com as normas técnicas. O casal entrevistado relata a lida dos 
engenhos de cana de açúcar e casas de farinha, revelando uma vida simples, mais 
cheia de valores.

Assim, além da contribuição para os estudos sobre argumentação, esse estudo 
também enfoca memórias de velhos, histórias de vidas que envolvem família, traba-
lho, crença e também um recorte, embora pequeno, da cultura da região, na época 
das moagens e farinhadas.

Orientações teóricas: a Nova Retórica

A argumentação no discurso respaldada na Nova Retórica, de Perelman e Ol-
brechts-Tyteca (2014), apresenta possibilidades inéditas para o conhecimento, quan-
do estabelece os discursos como ação humana que tem no uso da palavra ou da 
escrita a condição de convencer o outro, dando-lhe condições de entender os con-
ceitos de auditório, de teses, de valores, de hierarquias, entre outros e reafirmando 
o objetivo da argumentação que é a adesão do auditório por meio do convencimen-
to ou persuasão:

2. O MCS é um espaço destinado à cultura, à educação e à identidade do sertanejo. Desde 2012 reali-
za exposições periódicas, atendendo à educação básica, pesquisas universitárias e à sociedade. Link: 
http://pferros.uern.br/default.asp?item=mcs.

http://pferros.uern.br/default.asp?item=mcs


285

XXVI Jornada do Gelne

O objetivo de toda argumentação [...] é provocar ou aumentar a ade-
são dos espíritos às teses que se apresentam a seu assentimento: uma 
argumentação eficaz é a que consegue aumentar essa intensidade de 
adesão, de forma que se desencadeie nos ouvintes a ação pretendida 
(ação positiva ou abstenção) ou, pelo menos, crie neles uma disposição 
para ação, que se manifestará no momento oportuno. (PERELMAN e OL-
BRECHTS-TYTECA, 2014, p. 50) 

Nesse sentido, podemos constatar que as técnicas argumentativas adotadas 
pelo orador durante seu discurso, e quando falamos em discurso não o restringi-
mos ao oral, tem o propósito específico de conquistar a adesão dos interlocutores 
às teses apresentadas, ou seja, é preciso estabelecer, segundo Perelman e Olbre-
chts-Tyteca (2014), um acordo entre o orador, que defende um argumento, e o audi-
tório para o qual esse discurso está direcionado.

[...] o auditório responde às questões levantadas ou tratadas pelo locu-
tor; o auditório pode (1) aderir, (2) recusar essas respostas, (3) completá
-las ou (4) modificá-las, (5) permanecer em silêncio, o que pode ir na dire-
ção (6) de aprovação ou (7)  de reprovação, mas o silêncio pode significar 
somente (8) o desinteresse pela questão tratada. (MEYER, 2007, p. 39).

Essa posição defendida por Meyer (2007) deixa claro que o orador precisa co-
nhecer previamente o seu auditório, analisar seus interesses, emoções e os valores 
que o cercam, sendo esse “conhecer previamente” uma posição que se efetiva cons-
ciente ou inconscientemente pelo orador.

O acordo prévio entre o orador e auditório também pretende o entendimento 
das premissas presentes nos diferentes tipos de acordo elencados por Perelman 
e Olbrechets-Tyteca (2014, p. 74), como categoria do real e do preferível, sendo a 
categoria “relativa ao real que comprovaria os fatos, as verdades e as presunções, 
a outra relativa ao preferível, [...] contaria com valores, as hierarquias e os lugares 
do preferível”.  Assim, podemos presumir que os oradores se utilizam também dos 
acordos para defender suas teses.

Nessa perspectiva, abordamos algumas discussões de Souza (2008) com re-
lação à tese defendida com o objetivo de conquistar a adesão de um determinado 
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auditório, pois, nesse sentido, segundo o autor, a tese se apresenta como “a mais 
unificadora, a que enuncia as nuances sócio-ideológicas do orador e os efeitos ar-
gumentativos e persuasivos [...]” (SOUZA, 2008, p. 67). Para a construção de uma 
tese, o orador também se utiliza de uma proposição central, que transmite de forma 
geral a intensão do discurso ou de um texto.

Essa argumentação é o que Souza (2003, p.178) chama de “uma argumentação 
centrada no logos, nos argumentos dialéticos, para convencer seu auditório de que 
sua tese é plausível”. O logos é a tese defendida que visa um auditório (pathos) e que 
também tem uma relação com uma imagem de si (ethos) revelada no discurso. A 
esse respeito, podemos considerar que:

[...] quando utilizarmos os termos ‘discurso’, ‘orador’ e ‘auditório’, enten-
deremos com isso a argumentação, aquele que a apresenta e aqueles 
a quem ela se dirige, sem nos determos no fato de que se trata de uma 
apresentação pela palavra ou pela escrita. (PERELMAN e OLBRECHTS-
TYTECA, 2014, p. 07). 

A afirmação de Souza (2008) encontra respaldo nessa proposição de Perelman 
e Olbrechts-Tyteca (2014), quando diz que as pessoas se utilizam da argumentação, 
tanto na fala como na escrita, em diferentes esferas do conhecimento. Para os au-
tores da Nova Retórica, a argumentação também pressupõe valores abstratos ou 
valores concretos. Considerando abstratos os valores que envolvem a razão e mais 
aceitos, independendo do tempo ou do lugar (justiça, bem etc) e como concretos 
os que reivindicam comportamento e virtudes, associam-se aos seres vivos e a sua 
realidade (família, Estado). Assim, mediante a utilização de um ou outro valor é im-
portante conhecer a hierarquização que os valores ocupam no processo argumen-
tativo.

As hierarquias são percebidas a depender da cultura, da ideologia, da identi-
dade e até mesmo da memória de cada indivíduo, portanto, podemos considerar, 
de acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), que a própria palavra remete 
a uma escala de valores, a exemplo da superioridade dos homens em relação aos 
animais (hierarquia concreta), ou a superioridade do justo sobre o útil (hierarquia 
abstrata). Ratificamos a declaração de Abreu (2009, p. 81), quando afirma que “as 
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hierarquias de valores variam de pessoa para pessoa, em função da cultura, das 
ideologias e da própria história pessoal”.

Nos processos argumentativos, as técnicas assumem função central que, se-
gundo Perelman e Olbrechts-Tyteca se apresentam em dois grupos principais: (i) o 
de associação de noções, que agrupa os argumentos quase-lógicos, os argumentos 
baseados na estrutura do real e os argumentos que se fundam na estrutura do 
real; e (ii) por dissociação, que agrega os argumentos que dissociam das noções 
(por exemplo: ruptura de ligação e aparência-realidade). Esses argumentos serão 
comentados, posteriormente na análise dos excertos, quando necessário.

Ainda, em relação à argumentação, lembramos a recomendação de Reboul 
(2004, p. 194), que diz “[...] não se espera de um argumento apenas que ele seja efi-
caz, isto é, que seja capaz de persuadir seu auditório; espera-se que ele seja justo, 
isto é, capaz de persuadir qualquer auditório; de dirigir-se ao auditório universal”.  
Para isso, o orador precisa, na exposição do argumento considerar as hierarquias 
de valores preferíveis para o seu auditório.

Para tanto, o orador poderá utilizar ou, se necessário, modificar o estatuto 
dos elementos de argumentação, que são, conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca 
(2014, p. 203), “os diferentes tipos de objetos de acordo”, bem como considerar fatos 
relacionados à memória individual e/ou coletiva.

Portanto, para associar os argumentos característicos da Nova Retórica e o 
corpus estudado para a realização desse trabalho, discorremos de forma pertinente 
sobre a memória relacionada à vivência de idosos.

Dos discursos as memórias de idosos
 
Conforme Brandão (2008), a memória é a constituição da vivência do sujeito 

e do coletivo, são partes que juntas compõem toda a história. Então, pode per-
guntar-se “quem sou eu?”, e, para iniciarmos a resposta, retomaríamos as nossas 
memórias para que, assim, pudéssemos suprir essa indagação. Mesmo com a ideia 
da fragmentação do eu, tema discutido pela identidade e globalização nos tempos 
atuais, o sujeito ainda sabe que pertence a algum lugar, ele reconhece a sua ligação 
com algum grupo social de origem.
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As memórias dos velhos, de acordo com Bosi (1994, p. 60), oferecem uma “his-
tória social bem desenvolvida”, pois elas evocam um passado cujas características 
sociais e culturais divergem e complementam as contemporâneas. São os idosos os 
verdadeiros “guardiões” das memórias, são eles também que recebem a responsa-
bilidade de passar o legado dos relatos do passado para o presente.

Dessa maneira, retomar as memórias é ter um encontro com o passado, é 
convidar as lembranças para se manifestarem novamente em frente aos olhos, par-
tindo do presente. O tempo e as memórias caminham juntos, lado a lado na vida 
de um sujeito, fazendo-o refletir sobre a sua condição de partícipe da cultura e da 
sociedade.

Cada memória é única, tem a marca e é constitutiva de nossa identi-
dade, fazendo parte, simultaneamente, das comunidades restritas ou 
ampliadas das quais participamos; ligando-nos também às memórias 
comuns, sócio-históricas. Ao trabalharmos com as histórias dos sujeitos, 
como narrativas, ficam evidentes as lembranças individuais entrelaça-
das às memórias coletivas, também como parte da memória histórica 
que as contextualiza. (BRANDÃO, 2008, p. 16)

O sujeito individual revela-se a sociedade por meio de suas memórias, ele par-
te de si para falar, mesmo que sem a intenção, do outro. A narrativa desses momen-
tos lembrados demonstram os verdadeiros elos da corrente que os unem, sujeito 
entrevistado e o meio que pertenceu e/ou pertence. As memórias individuais, cole-
tivas e históricas se entrelaçam.

A ressignificação das memórias nos discursos dos dois idosos que trabalharam 
nas casas de farinha e nos engenhos de cana de açúcar, parte do nosso corpus, de-
monstram a afetividade positiva no resgaste da trajetória de vida que relataram na 
entrevista. No momento em que eles contam as suas histórias, eles atualizam as 
suas lembranças, identidades e projetos de experiências pessoais.

De acordo com Brandão (2008), as memórias vêm à tona a partir de algum 
estímulo, situação ou pergunta feita ao sujeito. Os entrevistados foram indagados 
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sobre o trabalho e suas memórias nos ambientes das casas de farinha e dos enge-
nhos de cana de açúcar. Diante das indagações, eles começaram a relatar as suas 
vivências, enquanto trabalhadores rurais do século XX. As histórias contadas se mis-
turavam entre relatos do trabalho e situações pessoais, ao mesmo tempo em que 
eles faziam analogias do tempo de agora para o de outrora.

O sr. Severiano Novo3, um dos entrevistados, revelou a importância das me-
mórias ao dizer que “as coisas de antiguidade têm que ser mantida pelo menos na 
lembrança pro pessoal novo”, reforçando a relação passado e presente que consti-
tuem os sujeitos, as identidades de cada pessoa. E como afirma Bosi (1994, p. 68), “a 
narração da própria vida é o testemunho mais eloquente dos modos que a pessoa 
tem de se lembrar. É a sua memória”, portanto, os relatos de sr. Severiano Novo e de 
dona Conceição da Serra, são partes de suas vivências, das histórias que eles cria-
ram/viveram e que permanecem vivas em suas memórias, são as respostas para 
a indagação de “quem eu sou?”, aliás, de “quem eles são?”, bem como formam os 
discursos que ora analisaremos.

As teses e as hierarquias de valores em depoimentos 

Na análise realizada a partir do depoimento do casal de idosos trabalhadores 
rurais, constatamos com base na memória a importância do trabalho em engenhos 
de cana de açúcar e casas de farinhas no Alto Oeste Potiguar.

O texto será fragmentado em cinco excertos, nos quais mostraremos as teses, 
os valores e sua hierarquização na defesa de uma vida dura, de muito trabalho para 
sustentar a família, mas também nas alegrias que eram transmitidas, fazendo-se 
presentes nos depoimentos.

3. Os nomes apresentados não correspondem aos do casal entrevistado. Como forma de preservar a 
identidade dos sujeitos criamos nomes fictícios, quais sejam: “Severiano Novo” para o homem e “Con-
ceição da Serra” para a mulher.
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Excerto4 1: 

Meu pai morreu quando eu tinha quinze anos. Nós ficamos nove filhos e 
eu era o mais velho. Mamãe era professora do estado, ela ensinava. Mas 
era tão pequeno o ganho que precisava de ajuda. Eu me considerava um 
pai de família pra ajudar a ela. Trabalhei muito no pesado, na roça. Eu 
aprendi com ela o que eu sabia ler, alguma coisinha era com ela. Não tive 
a oportunidade.

No Excerto 1, a tese principal defendida pelo idoso/orador está relacionada às 
lembrança da juventude, quando afirma “eu me considerava um pai de família para 
ajudar a ela (mãe)”. Suas responsabilidades diante de oito irmãos e de sua mãe são 
um sentimento/valor que o acompanhou ao longo da vida, hierarquizando o valor 
da família, que nesse momento é sua prioridade.

Sua fala também apresenta o argumento pelo exemplo (caso particular), “tra-
balhei muito pesado, na roça. [...] Não tive oportunidades”. O idoso/autor elege o 
relato do trabalho pesado para ajudar a família, não somente como argumento que 
fundam a estrutura do real, mas também como mais um valor superior na hierar-
quia dos valores da família. 

Excerto 2:

Porque nesse tempo era um pessoal que tudo trabalhava muito. Era gente 
acostumado. A gente já falava aquelas pessoas, aquelas mulér (sic!) que 
era acostumada a rapar a mandioca, era as que a gente levava, né!? Hoje 
não tem mais quem saiba nem rapar uma mandioca. Porque era muito 
difícil, pegava no amanhecer do dia, de cinco horas... muitas vezes ia até 
as cinco horas da tarde. O dia todinho sentada.

4. Nas transcrições dos depoimentos, respeitamos a variação linguística e cultural dos idosos. Por isso, 
não há, nos excertos, necessariamente teses no padrão culto da língua.
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A tese central no Excerto 2 apresenta a disposição dos homens e mulheres, da 
época dos engenhos de cana de açúcar e casas de farinha, para o trabalho duro, 
ao mesmo tempo em que o idoso/orador utiliza dos argumentos de comparação, 
quando afirma “Hoje não tem mais quem sabia nem rapar uma mandioca”. Estes 
argumentos são quase-lógicos, e nessa situação, procuram mostrar a compatibili-
dade entre a tese inicial acordada com o auditório e a tese principal do orador, que 
antigamente “a vida não era fácil e o trabalho era pesado, diferente de hoje”.

Os argumentos quase-lógicos podem ser utilizados na comparação de realida-
des ou mesmo na constatação de fatos.

Excerto 3: 

O trabalho era mais ou menos dividido, né!? Era  seis pra raspar e duas pra 
lavar. E tinha a da cozinha, né!? Era mais ou meno dividido. As... os... Entre 
homi  e mulher.

Podemos considerar como tese no Excerto 3, que o trabalho nas casas de fari-
nha era dividido entre homens e mulheres, cada um com sua função. Nessa tese os 
valores concretos de trabalho em grupos, em prol de um objetivo comum, se apre-
sentam como superiores na hierarquização. Além dos valores concretos, observa-
mos os valores às diferenças entre gêneros, ao destacar que homens e mulheres 
trabalhavam separadamente.

Excerto 4:

Cantava. Era alegre, era bom lá. Tanta amiga daqui mesmo ia pra lá, pas-
sava o dia todinho. Quando eu dava fé chegava lá, um horror de gente lá... 
Ajudavam o povo a rapar, só mesmo pra ir pra lá. Eu na cozinha fazendo o 
almoço do dia e ia me ajudar...
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O Excerto 4 traz como tese principal que o trabalho nas [casas de farinha], era 
bom e alegria, porque muita gente se reunia e ajudava uns aos outros.  Os argumen-
tos de sua fala estão relacionados aos argumentos baseados na estrutura do real, 
pela relação de cauda e feito “o trabalho era bom e alegre porque havia amigos que 
estavam lá e ajudavam uns aos outros”.

Excerto 5:

É muito bom. Eu acho. As coisas de antiguidade têm que ser mantida pelo 
menos na lembrança... pro pessoal novo. Esse menino ali que deu qui-
nhentos reais naquela peça daquele engenho [...] vendo o lugar que ele 
tava lá, tava dentro do bascuio, com estrume de curral, há mais de 60 
anos, você vê que é um material bom, há mais de 60 anos que ele tava 
interrado dentro do bascuio.

Encontramos no Excerto 5 o apelo pela valorização das coisas antigas, como 
superior em sua hierarquização de valores. A tese principal é a de que “as coisas de 
antiguidade devem ser mantidas para o pessoal novo”. O discurso do orador/ido-
so se utiliza de uma argumentação baseada na estrutura do real, pelo argumento 
pragmático de causa e feito, deve ser mantido por serem resistentes. 

Conclusão

Este estudo sobre memórias e argumentação em discursos de idosos, de tra-
balhadores de engenhos de cana de açúcar e de casas de farinha do Alto Oeste 
Potiguar, trouxe, como resultados teses, argumentos e valores sobre a juventude, a 
família e o trabalho no século passado, “antigamente” para eles, além de revelar a 
importância de valores tradicionais como família, trabalho em grupo e alegrias dos 
amigos em quanto trabalhavam juntos.

Esta pesquisa, relacionada ao Projeto “Raízes da Cultura Sertaneja”, do CAME-
AM/UERN, também possibilitou a aproximação de um tema regional, da cultura ser-
taneja, como o trabalho nos engenhos de cana de açúcar e casas de farinha, com os 
estudos acadêmicos e com as discussões trazidas pela Nova Retórica.



293

XXVI Jornada do Gelne

Assim, na relação entre estudos advindos da argumentação, da Nova Retórica, 
com vista à compreensão das teses, dos argumentos e da hierarquização de valo-
res presentes, observamos a valorização de uma vida de trabalho duro e de muitas 
responsabilidades com a sustentação da família, com a divisão do trabalho e tarefas 
entre homens e mulheres, bem como com a alegria de compartilhar aqueles mo-
mentos com amigos de lidas, deixando claro, nos discursos produzidos, o quanto 
essas atividades desenvolvidas nos engenhos de cana de açúcar e nas casas de fari-
nha foram essenciais para a subsistência desses idosos e de suas famílias.

São discursos que revelam teses defendidas sobre a própria existência desses 
trabalhadores, com argumentação que se baseia na estrutura do real, predominan-
temente, e revela uma ligação com as hierarquias de valores mais tradicionais da 
cultura sertaneja, como família, trabalho e amizade.

Diante o exposto, podemos considerar a relevância do presente trabalho, con-
siderando os seguintes pontos: (i) a oportunidade de estudar processos argumen-
tativos por meio de um texto transcrito, que revela através da memória histórias/
relatos de vida de trabalhadores dos engenhos de cana de açúcar e casas de farinha 
do século XX; (ii) a pertinência de uma pesquisa nesse âmbito para estudos relacio-
nados a argumentação, às memórias de idosos e à valorização da cultura sertaneja; 
e (iii) o respaldo dado ao trabalho já iniciado pela pesquisa do próprio Programa 
“Raízes da Cultura Sertaneja” (PROCULT) na interpretação de valores e sentidos para 
pessoas que constituem essa região.
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ESTEREÓTIPO, DISCURSO E HUMOR EM PIADAS DE 
CAIPIRA

EMANUEL ANGELO NASCIMENTO (IEL/UNICAMP)

Introdução

O objetivo deste trabalho é analisar a circulação dos estereótipos do caipira em 
diversos gêneros inscritos no campo do humor, principalmente em textos eventual-
mente breves, como é o caso das piadas regionalistas. Nesse sentido, procuramos 
observar como os estereótipos do caipira oscilam entre as representações de um 
sujeito ora bobo / inocente / inculto, ora matuto / esperto, evocadas nos discursos 
de humor a partir da memória e do imaginário coletivo.

Nosso trabalho está inscrito na Análise do Discurso (AD) de linha francesa, a 
partir do que mobilizamos, por exemplo, os conceitos de cenas de enunciação, de-
senvolvidos por Maingueneau (1993, 1998, 2006) e apoiados nas teorias do riso e do 
humor, a partir de Bergson (1899), Freud (1905), Raskin (1985) e Skinner (2002), no 
intuito de investigar os efeitos de humor e graça relacionados aos estereótipos do 
caipira. Em torno particularmente da questão da estereotipia, consideramos as im-
portantes reflexões feitas por Amossy & Herschberg (1997), Amossy (2004 [2002]), 
para tratar, em nosso trabalho, especificamente a respeito das representações este-
reotipadas da figura do caipira e de sua cultura. Analisamos, assim, como a cultura 
do sujeito da roça, do homem do campo se refletem linguisticamente no ethos dis-
cursivo caipira, considerando os costumes, as tradições, os sotaques e os modos de 
falar (dialeto caipira / caipirês) e sua articulação enunciativa e discursiva com vistas 
para a produção dos efeitos de comicidade e humor.

Para tanto, selecionamos para o corpus deste trabalho um conjunto de piadas 
e causos caipiras, a partir dos quais observamos as condições de produção do dis-
curso humorístico, bem como algumas representações construídas sócio-historica-
mente, como os diversos estereótipos do caipira evocados no interdiscurso.
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Discurso, ideologia e estereótipos do caipira

Para a Análise do Discurso, os estereótipos apresentam-se, geralmente, como 
um lugar-comum devido à sua cristalização e circulação na sociedade, através da 
memória discursiva e das representações construídas sócio- historicamente, sejam 
ao longo dos tempos, seja no interdiscurso. Nesse sentido, o funcionamento da es-
tereotipia é concebida a partir das relações entre sujeito, linguagem, história e so-
ciedade. Assim:

(...) o estereótipo, como representação coletiva cristalizada, é uma cons-
trução de leitura (Amossy, 1991:21), uma vez que ele emerge somente 
no momento em que um alocutário recupera, no discurso, elementos 
espalhados e frequentemente lacunares, para reconstruí- los em função 
de um modelo cultural preexistente (AMOSSY, 2004 [2002], p. 215).

Diferentes discursos (histórico, literário, artístico, entre outros), construídos 
ao longo da história, no Brasil, apontam para diferentes representações do caipira, 
tais como, por exemplo, a figura cômica dos personagens de Amácio Mazzaropi, 
no cinema, ou mesmo a figura do caipira rústico, pobre e inculto do personagem 
Jeca-Tatu, de Urupês (1918), de Monteiro Lobato. Esse tipo ganhou, inclusive, uma ex-
pressão metaforizada na língua portuguesa, quando se registrou “o substantivo co-
mum jeca, que designa o que habita o meio rural, caipira”, de acordo com Torrecillas 
(2008, p. 4). Não apenas este sentido, mas também outra acepção mais pejorativa 
é apresentada no dicionário, expressando aquele que “revela mau gosto, falta de 
refinamento” (HOUAISS, 2001), que é “cafona, ridículo” (idem).

Além de Jeca-Tatu, de Monteiro Lobato, na literatura, e de Mazzaropi, outras re-
presentações como a do personagem central da tela Caipira Picando Fumo (1893), do 
pintor Almeida Júnior, e do personagem Chico Bento, das Histórias em Quadrinhos 
(HQs), de Maurício de Souza, exerceram um importante um papel na construção da 
figura de um tipo regionalista, natural da roça, às vezes descrito, do ponto de vista 
de algumas ideologias preconceituosas, como um sujeito à margem da chamada 
civilização urbana e estagnado diante do dito desenvolvimento econômico e social 
das grandes capitais brasileiras, principalmente no início do século XX.
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Como reflete Possenti (1998), o estereótipo é um dos meios mais explorados 
na articulação do riso. No caso das piadas, as representações e os estereótipos, 
geralmente, buscam destacar determinados traços culturais de determinados gru-
pos sociais, acentuando esta ou aquela característica e promovendo certo exagero 
caricaturesco – como se todo caipira fosse bobo/ ingênuo, matuto/esperto, capiau/
inculto, como se todo baiano fosse, talvez, preguiço ou toda loira fosse “burra”. A 
esse respeito, que parece se tratar mais de uma questão de simulacro do que de 
características ou identidade de um grupo, Possenti (2010) aponta que:

(...) as piadas fazem aparecer, ao lado de um estereotipo básico, assu-
mido pelo próprio grupo (um traço de identidade?), o estereotipo opos-
to. Por exemplo, se um grupo se representa tipicamente como “macho” 
(valente etc.), as piadas dirão dele não só seu oposto, mas seu oposto 
mais rebaixado possível, considerado um certo quadro cultural. Assim, 
embora o traço “macheza/masculinidade” possa implicar características 
não ligadas necessariamente ao desempenho sexual (como valentia, 
Hombridade etc.), o estereotipo oposto com o qual a piada opera sele-
cionará o traço “sexualidade”. E neste sentido que se pode dizer que o 
estereotipo talvez seja um simulacro (POSSENTI, 2010, p. 42)

Por essa perspectiva, observamos, por exemplo, nas piadas regionalistas, que 
alguns traços, não exclusivos necessariamente deste ou daquele grupo social, são 
exacerbados em sua caracterização, visando, a partir de simulacros, provocar efei-
tos como o de comicidade, de humor, riso e, em alguns casos, promovendo e/ou 
refletindo determinados preconceitos, produzidos, no interdiscurso.

A cenografia do humor

Os discursos de humor, frequentemente, são construídos a partir de um con-
texto revestido de uma ambientação, uma articulação para o cômico e inu- sitado. 
Nesse sentido, os causos, as piadas regionalistas exploram o clássico estereótipo 
do caipira representado por um tipo interiorano, geralmente, um sujeito que usa 
chapéu de palha, vive na roça e é caracterizado, notadamente, por seu modo de 
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falar, por seu sotaque regional (marcado linguisticamente por metaplasmos e pelo 
r- retroflexo), em seu dialeto caipira.

Os processos de enunciação revestem-se de efeitos de sentido que são indis-
sociáveis. Assim, tanto o texto – unidade linguística de análise – quanto o quadro 
social convergem e produzem cenas enunciativas sobre as  quais o analista do dis-
curso se debruça.

Vale a pena destacar, nesse caso, as noções de cenas de enunciação desen-
volvidas por Maingueneau (1993, 1998, 2006), a partir das quais o autor propõe o 
seguinte desdobramento: (i) cena englobante, que corresponde ao tipo de discurso 
(nesse caso, o discurso humorístico); (ii) cena genérica – relacionada aos gêneros de 
discurso, representados, por exemplo, pelas piadas, pelos chistes, pelas anedotas, 
pelos causos caipiras, pelas charges e tirinhas de humor; e (iii) cenografia, que diz 
respeito a articulação da piada, que pode ocorrer, por exemplo, por meio de diálo-
gos e/ou uma sequência narrativa.

O conceito de cenografia, que mobilizamos frequentemente em nossas aná-
lises, de acordo com Maingueneau (2006), corresponde à:

(...) cena de fala que o discurso pressupõe para poder ser enunciado e 
que, por sua vez, deve validar através de sua própria enunciação: qual-
quer discurso, por seu próprio desenvolvimento, pretende instituir a situ-
ação de enunciação que o torna pertinente (MAINGUENEAU, 2006, p. 70).

Nesse sentido, tal como analisaremos, a seguir, pretendemos mostrar como 
o humor se vale dessa articulação entre a cenografia enunciativa e os mecanismos 
de articulação discursiva a partir dos quais se inscrevem diferentes estereótipos do 
caipira construídos sócio-historicamente e mobilizados em termos de ideologia.

Humor e discurso nas piadas de caipira

Em geral, as piadas de caipira são caracterizadas pela inscrição de determina-
das representações estereotipadas do caipira, bem como pela reprodução de seu 
ethos discursivo, em que se fazem notar algumas das marcas linguísticas (fonético-
fonológicas, morfológicas, sintático-semânticas) próprias da variante regional caipi-
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ra. As representações desse dialeto aparecem, por sua vez, associadas a alguns sen-
tidos (ideologicamente marcadas pelo preconceito ou não) e sócio-historicamente 
construídas no imaginário coletivo em relação à imagem que se tem do caipira e do 
uso que este faz da língua.

Não raro, muitas piadas mobilizam uma cenografia cujo nó é estruturado pela 
articulação de diálogos breves tradicionalmente chamados de prosa caipira nos 
quais, geralmente, inscrevem-se alguns estereótipos típicos do caipira, caracteriza-
do basicamente como um homem do campo, da roça, do interior e descrito ora 
como um sujeito bobo/ingênuo, inculto/atrasado/desajeitado, indolente/preguiço-
so, ora como um sujeito tímido/simples/rústico, matuto/esperto.

Vejamos, a seguir, algumas piadas em que tais estereótipos e que tais aspectos 
de linguagem são mobilizados, e que se relacionam a uma certa competência dis-
cursiva do caipira voltada para o humor.

(01)
Caipira no Médico

O caipira vai a uma consulta e o médico pergunta:
— O que senhor tem?
O caipira responde:
— Uma muié, uma vaca e uma galinha...
— Não é isso... O que o senhor está sentindo?
— Ah, tá! Vontade de largá a muié, vendê a vaca e comê a galinha com 
quiabo!

Fonte: Piadas. Disponível em: < http://www.osvigaristas.com.br/piadas/caipira-no-
medico-18403.html > Acesso em: 02 abr. 2016

Identificamos, nessa primeira piada, a relação entre os efeitos de humor e o 
“quadro cênico” (que instaura as reações de um caipira diante das perguntas do 
médico, durante uma consulta). As respostas dadas pelo caipira articulam-se a uma 
certa violação dos roteiros semântica e pragmaticamente pressupostos pela situa-
ção. Nesse caso, quando o médico questiona (O que senhor tem?), o caipira parece 
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resistir e lutar diante da pressuposição de que o médico pretende tomar ciência de 
seu estado de saúde.

Assim, a aparente dificuldade do caipira de interpretar o enunciado posto e 
o seu sentido pressuposto reforça, nos fios do discurso, o estereótipo do caipira 
inculto, posto que a articulação entre o dito e o não-dito evidencia, por exemplo, 
a necessidade de o médico explicitar os sentidos (Não é isso... O que o senhor está 
sentindo?) – o que constitui, nesse ponto, a base semântica da piada, marcada por 
uma batalha do caipira com as palavras, de sua maneira de interpretar os sentidos 
postos e pressupostos. Convém aqui destacar as palavras de Conde (2005) de que, 
mirando determinados efeitos de sentidos, “os sujeitos negociam com os discursos, 
resistem a uns para aderir a outros, monitoram a própria enunciação lutando con-
tra sentidos que lhes parecem exceder o dito ou supostas pretensões” (idem, p. 59).

A exemplo da técnica dos chistes verbais propostos por Freud (1905), a técnica 
mobilizada na/pela piada (01) resulta justamente de uma competência discursiva 
voltada para o humor, a partir da qual o caipira opera, subvertendo linguisticamen-
te os roteiros e redeslocando os sentidos semântica e pragmaticamente pressupos-
tos pela situação discursiva (o que o caipira “tem” não é propriamente um problema 
de saúde [doença] comum, mas sim uma muié, uma vaca e uma galinha; e o que ele 
“sente” tampouco é tontura, dor ou fadiga, mas, sim, uma vontade de largá a muié, 
vendê a vaca e comê a galinha com quiabo!), decorrendo daí o efeito de humor.

Nesse entendimento, as estratégicas discursivas de produção do riso e os me-
canismos verbais responsáveis pela construção do humor associam-se também, no 
caso analisado (e em outros que aqui analisaremos), a um estereótipo específico do 
caipira que evoca a imagem de um ser:

espirituoso que transita pela heterogeneidade da fala e subverte conces-
sões pragmáticas num constante exercício de inteligência, sagacidade, no 
quadro quase obsessivo do desejo pelo risível (CONDE, 2005, p. 22).

Com efeito, o discurso humorístico, mobilizado pela/na piada (01), opõe, de 
um lado, a imagem de um sujeito inculto, socialmente desajeitado, em termos de 
competência pragmática, e, de outro lado, a imagem de um caipira matuto/esperto 
que, com o seu habitual ethos caipira, dribla com astúcia, habilidade e sagacidade 
as convenções e os roteiros pressupostos pela situação discursiva. Essa contradição 
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associa-se enunciativa e pragmaticamente aos efeitos de inesperado e de inusitado 
comuns ao humor, dada a maneira como o caipira contorna a situação aparente-
mente embaraçosa na qual ele se encontra.

Nesse e em outros casos que aqui analisaremos, as representações do dialeto 
regional caipira desempenham um papel linguisticamente significativo na construção 
do humor, uma vez que contribuem para reforçar as marcas do ethos discursivo caipira, 
em termos sociolinguísticos – como também podemos examinar a partir da piada (02):

(02)
Lua de Mér

Lá na roça, um menino e uma menina foram criados juntos, desde que 
eram bem miudim... 
O tempo foi passando, passando, eles foi crescendo, crescendo. Aí se ca-
saro. No dia do casório, sacumé, povo da roça não viaja na lua de mér, já 
vai direto pra casinha de pau a pique. Chegano lá na casinha, o Zé, muito 
tímido, vira para Maria e fala:
— ó Maria, nóis vai tirano a rôpa, mais ocê num mi óia nem ieu ti óio, 
vamu ficar dis costa.
Maria responde:
— Tá bão Zé. Intaum eu num ti óio e ocê num mi óia, cumbinado.
Nisso Maria abre a malinha de papelão novinha que ganhou do pai, tira a 
camisola que ganhou da mãe.
Maria tira a roupa. Ao vestir a camisola notou que a mãe tinha lavado, 
ponhado no sór pra módi quará e ficá bem branquinha. Tava um capricho 
só a camisola! Só que a véia usou goma demais pra passar a camisola, 
deixando muito engomada. Maria então diz:
— Meu Deus ducéu, cuma é qui eu vô drumi com um trem duro desse?
Aí o Zé fala:
— Ah Maria! Assim num vale! Ocê mi oiô né?

Fonte: Piadas. Disponível em: < http://www.osvigaristas.com.br/piadas/lua-de-
mer-8743.html > Acesso em: 17 jul. 2016
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Expressões típicas do caipirês – tais como miudim (miúdo, bem pequeno), ca-
sório (casamento), casinha de pau a pique (casa bem rústica, de vigas de madeira e 
barro), trem (objeto) – articulam-se a outras marcas do dialeto regional caipira pre-
sentes em piadas e em outros textos para além do campo do humor.

Quanto a esse aspecto, convém levar em conta os importantes estudos reali-
zados por Amadeu Amaral, em sua obra O dialeto caipira, de 1920, que nos ajudam a 
identificar, na piada (02), alguns traços comuns à oralidade caipira, articulados, por 
exemplo, por meio de metaplasmos, a saber: por ditongação em não > num e em 
então > intaum; aglutinação em sabe como é > sacumé; apócope nas terminações 
de verbo, como em vou > vô e dormir > drumi; vocalização em (eu) olho > (eu) óio; 
rotacismo em mel > mér com -r retroflexo, entre outros processos metaplásti-
cos cujas características não pretendemos aqui esmiuçar. O que nos interessa 
chamar atenção é para o fato de que tais marcas linguísticas, levando em con-
ta os mecanismos de articulação da piada, servem não apenas para explicitar 
alguns traços dialetais do caipirês, mas também para reproduzir, mesmo que de 
forma simplificada e/ou generalizada, o uso que o caipira faz da língua e como ele 
a articula, por exemplo, em termos fonológicos, lexicais, morfológicos, sintáticos e 
semânticos.

Por outro lado, cabe destacar também que as piadas, em geral, ao tentar re-
produzir alguns sotaques e expressões regionais típicas (do caipira, do baiano, do 
carioca, do gaúcho, etc), contribuem para reforçar a imagem (muitas vezes, hiperbó-
lica e caricaturesca) que se tem do outro e do seu dialeto. Não raro, muitas piadas de 
caipira contrapõem a linguagem informal e coloquial utilizada pelo sujeito rústico, 
simples, da roça a uma linguagem mais formal, característica do que se convencio-
nou chamar de norma padrão/culta. Os efeitos de sentido produzidos, no interdis-
curso, nesses casos, são o de representação de uma linguagem simples, de menor 
prestígio, associada ao estereótipo do caipira ingênuo, bobo e/ou inculto.

Empreendendo uma breve análise pragmático-discursiva da piada (02), os per-
sonagens (Zé e Maria) recém-casados, não são apenas representados pelo uso que 
fazem do dialeto caipira imbricado com o efeito de sentido de ingenuidade (eu num 
ti óio e ocê num mi óia), mas também são descritos pela timidez, por fazerem jus, em 
sua primeira “lua de mér”, às características prototípicas do caipira envergonhado. 
A vergonha, neste caso, articula-se enunciativa e discursivamente a uma represen-
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tação estereotipada do caipira bobo/ingênuo que emerge de um script sexual mar-
cado por uma obscenidade levemente reprimida.

Nesse sentido, observamos a relação que há entre o “quadro cênico” da pia-
da sobre o casal de caipiras recém-casados e uma aproximação daquilo que Freud 
(1996 [1905]) chama de “chiste obsceno”, uma vez que:

(...) pela enunciação de palavras obscenas a pessoa assediada é com-
pelida a imaginar a parte do corpo ou o procedimento em questão, ao 
mesmo tempo que lhe é mostrado o que o assediante, ele próprio, está 
imaginando (...) Como se dá com tanta freqüência, olhar substitui tocar 
(idem, p. 67).

A proposta de Zé, na piada, dá lugar a uma certa corporalidade acordada entre 
o casal (em um cumbinado) de Maria e Zé ficarem um dis costa para o outro sem se 
olharem. O ato de tirarem a roupa e o movimento de não virarem o corpo de fren-
te um para o outro encenam a preparação para a primeira relação sexual entre os 
dois, a partir da qual o gesto combinado buscaria não revelar a nudez, nem expor as 
partes íntimas do corpo diante do olhar e da vergonha um do outro. A enunciação 
do humor, por sua vez, se faz pela suposta quebra do contrato imaginada por Zé, 
que interpreta o espanto de Maria (Meu Deus ducéu, cuma é qui eu vô drumi com um 
trem duro desse?) como uma exclamação obscena, interpelada pelo sentido da ex-
pressão um trem duro desse, empregada por Maria para se referir à camisola “dura” 
(no sentido de muito engomada), mas acenando para outro script, deduzido por Zé 
como uma referência, naquele momento, à condição (ereta) de seu próprio órgão 
genital masculino. Assim, na interpretação do caipira, a possível dificuldade de sua 
esposa em drumi com um trem duro daquele deixaria pressuposto, nos fios do dizer, 
não apenas uma certa ingenuidade de Maria em relação ao que fazer, na primeira 
lua de mér, com o órgão genital de Zé, mas revelaria a quebra do acordo por parte 
dela, pois ela o teria olhado. Esse sentido é acionado, quando Zé faz a seguinte cons-
tatação: Ah Maria! Assim num vale! Ocê mi oiô né?. Pragmática e semanticamente, a 
dedução de Zé implicaria uma certa curiosidade de Maria em virar o corpo e o olhar, 
flagrar o parceiro excitado/ereto, espantando-se, consequentemente, com o trem 
duro.
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Raskin (1985), segundo sua teoria semântica dos scripts, observa que, nas pia-
das, os contrastes estão constantemente em jogo. Assim, tal como examinamos na 
piada (02) sobre o casal de caipiras, o exposto e o secreto, o público e o íntimo se 
colocam numa relação de tensividade. Outro exemplo bastante semelhante disso 
pode ser observado na piada (03), a seguir:

(03)
50 Comprimidos

O caipira entrou no consultório e meio sem jeito foi falando:
— Dotô, o negócio não sobe mais. Já tomei de tudo quanto foi chá de pran-
ta mas não sobe mais memo.
— Ah não, meu amigo. Vou te passar um medicamento que vai deixar você 
novo em folha. São cinquenta comprimidos, um por dia.
— Mais dotô, eu sou um home simpris da roça. Só sei conta inté deiz nos 
dedos e mais nada.
— Então você vai numa papelaria, compra um caderno de cinquenta fo-
lhas. Cada folha um comprimido. Quando o caderno acabar você já vai 
estar curado. A receita está aqui.
— Brigado dotô. Vô ingora memo compra o tar caderno.
E logo que saiu do prédio avistou de fato uma papelaria ali perto. Entrou, 
a moça veio atender.
— Eu precisava de um caderno de cinquenta fôia.
— É brochura?
— Médico fio da puta. Já andou espaiando meu pobrema por aí...

Fonte: Piadas. Disponível em: < http://www.osvigaristas.com.br/piadas/50-comprimi-
dos-8519.html > Acesso em: 02 ago. 2016

O estereótipo do caipira bobo, ingênuo e/ou inculto, a exemplo do que ocorre 
na piada (01), aparece aqui também relacionado a uma certa ignorância/simplici-
dade admitida pelo caipira (de só saber, por exemplo, contar até dez, e nos dedos) 
ou à sua falta de conhecimento em relação a determinadas expressões comuns da 
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língua (como brochura, para se referir a um tipo de encadernamento, e não a uma 
incapacidade de ereção sexual) ou de certas perguntas como o que o senhor tem? 
pragmaticamente empregada, por exemplo, em uma consulta médica para se saber 
o estado de saúde do paciente, e não sua posse/não de determinados bens. A pia-
da (03), assim, opera por meio desses efeitos semânticos de ambiguidade, uma vez 
que em sua base o sentido da palavra “brochura” interpretado pelo caipira opõe-se 
ao sentido empregado pela atendente da papelaria. Além disso, o efeito de humor, 
nesse caso, resulta justamente dessa ambiguidade, desse mal-entendimento e, 
principalmente, pelo fato de o caipira ingenuamente imaginar que a moça da pape-
laria já sabia do seu problema de ereção sexual, ao supor de forma exagerada que 
o médico havia dado publicidade do fato. O exagero, no caso, de acordo com Propp 
(1992 [1976]), “é cômico apenas quando desnuda um defeito” (p. 88). Semelhante ao 
que ocorre na piada (02), o contraste entre aquilo que é íntimo/secreto e aquilo que 
é exposto constitui os “quadros cênicos” do exagero dedutivo e imaginário constru-
ídos na articulação do humor.

Um caso um pouco diferente destes até aqui analisados pode ser representado 
pela piada (04), adiante, a partir da qual se observa que o estereótipo do caipira matuto 
e esperto que reluta em aceitar o estereótipo rebaixado de sujeito inculto/ignorante.

(04)
Praça da Arve

O caipira veio pra São Paulo e ficou completamente perdido.
Então perguntou pra um sujeito que estava sentado na praça, fumando.
— Dia, moço... O sinhô sabe onde é que fica o terminal de ônibus da Praça 
da Arve?
— Praça da Árvore? — corrigiu o paulistano.
— Isso, exatamente... Praça da Arve!
— Fica ali, ó! Na primeira rua à esquerda. Qualquer idiota sabe!
— Mais é por isso mesmo qui eu perguntei pro sinhô, uai!

Fonte: Piadas. Disponível em: < http://www.osvigaristas.com.br/piadas/praca-da
-arve-5375.html> Acesso em: 10 ago. 2016
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Esse exemplo do caipira que, a princípio é ridicularizado pelo paulistano, se 
aproxima daquilo que Freud (1966 [1905]) chama de chistes hostis, posto que:

(...) tornando nosso inimigo pequeno, inferior, desprezível ou cômico, 
conseguimos, por linhas transversas, o prazer de vencê-lo – fato que a 
terceira pessoa, que não despendeu nenhum esforço, testemunha por 
seu riso (idem, p.103).

Assim, considerando as reflexões de Skinner (2002) de que o riso também é 
uma arma, observamos na piada (04) que – assim como um “ágil franzino que numa 
briga apenas desvia de um brutamontes, fazendo com que este se bata sozinho” 
(CONDE, 2005, p. 77) – o caipira usa com astúcia a força deselegante do paulistano 
para vencê-lo.

Considerações finais

As análises feitas, ao longo deste artigo, revelam como alguns dos estereótipos 
do caipira (representado, muitas vezes, pejorativamente, como bobo, ingênuo, in-
culto, atrasado, desajeitado, outras vezes, como um sujeito tímido, simples, rústico, 
matuto e/ou esperto) se articulam enunciativa e discursivamente à construção do 
humor em piadas regionalistas.

No caso, por exemplo, da piada (04), observamos como o contraste o entre 
a cultura do caipira e o sujeito da “cidade grande” opera, de acordo com Nascimento 
(2016b) no sentido de deixar escapar, nos fios do discurso, “um preconceito regio-
nal velado em relação ao sujeito provenientes de zonas rurais e interioranas” (p. 1). 
Nesse e nos demais exemplos (01), (02) e (03), aqui analisados, observamos como o 
efeito de comicidade, considerando ainda as reflexões de Nascimento (2016a p. 44), 
aparece relacionado “a uma imagem caricaturesca do caipira e do seu ethos discur-
sivo”. O uso que o caipira faz da língua e como ele a articula, em termos fonológicos, 
lexicais, morfológicos, sintáticos e semânticos, faz do caipirês, ser alvo, não raro, por 
exemplo, de preconceito linguístico – como ocorre a partir do embate entre o caipira 
e o paulistano na amostra (04). A variante regional é colocada, nesse caso, em con-
fronto com a chamada normal padrão/culta – o que, na piada, serve para reforçar a 
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imagem preconceituosa e rebaixante do caipira inculto. Assim, corroborando com 
aquilo que Bergson (1899) reflete a respeito do riso resultante de uma significação 
social, o caipira contorna com ágil habilidade pragmática e linguística o preconceito 
do outro.

Convém também ressaltar que as piadas aqui analisadas foram extraídas do 
site de humor Os Vigaristas. Nesse aspecto, como aponta Nascimento (2016c, p. 7), o 
riso em torno das piadas de caipira ocorre independente de elas circularem em sites 
de humor ou não (na oralidade, em suporte impresso ou suporte digital).

Por fim, destacamos como a cenografia e os estereótipos desempenham um 
papel importante na articulação das piadas, uma vez que deles emergem “quadros 
cênicos” a partir dos quais o humor se articula pragmática, semântica e discursiva-
mente. Nesse sentido, a língua, a ideologia e a história inscrevem-se no funciona-
mento do discurso do humor por meio de processos de deslocamentos e ressigni-
ficação de sentidos – afinal a inscrição de determinadas representações da imagem 
do outro são sócio-historicamente construídas no interdiscurso.
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ETHOS FEMININO EM PROPAGANDA DE LINGERIE 
DULOREN: UMA LEITURA A PARTIR DE MAINGUENEAU
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Introdução

Ao tomarmos como base os estudos de Dominique Maingueneau a respeito do 
discurso situado sob a vertente francesa, teremos como objetivo analisar o Ethos 
discursivo construído através da Cena enunciativa promovida pela propaganda-
Duloren. Assim, ao tomarmos a propaganda como materialidade a ser analisada, 
objetivamos especificamente em observarsobre a construção da Cena enunciativa 
ressaltando como sua construção passa a revelar o Ethos feminino que se encontra 
na enunciação em questão.

Dessa forma tentaremos mostrar como a mídia e a publicidade revela a ima-
gem feminina ao mesmo tempo em que tenta vender um produto de consumo que 
na verdade intenciona vender não só o produto, mas uma maneira de se colocar no 
mundo.Assim, na intenção de vender um mundo mágico e perfeito é que a publici-
dade vem desempenhando um papel de comportamentos a serem seguidos que se 
desenvolve junto às práticas sociais e culturais que também se modificam ao passar 
dos tempos. Sendo assim, sua proposta em vender um produto é antes de tudo, 
vender um modo novo de se comportar em sociedade.

Discurso e cena enunciativa

Para Maingueneau (2008a, p. 51) “discurso é constantemente ambíguo, pois 
pode designar tanto o sistema que permite produzir um conjunto de textos, quanto 
o próprio conjunto de textos produzidos”. Assim, temos os discursos enquanto sis-
temas (discurso político, discurso religioso, etc.) e os discursos que são constituídos 
a partir desses sistemas, dentro de cada prática discursiva.
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A noção de “discurso” é muito utilizada por ser o sintoma de uma modi-
ficação em nossa maneira de conceber a linguagem. Em grande parte, 
essa modificação resulta da influência de diversas correntes das ciências 
humanas reunidas frequentemente sob a etiqueta da pragmática. Mais 
que uma doutrina, a pragmática constitui, com efeito, uma certa manei-
ra de apreender a comunicação verbal. (MAINGUENEAU, 2008a, P.52)

Sendo assim, é pelo uso da linguagem que se constituíram os diversos discur-
sos dos quais encontramos proferidos na sociedade. Foi por meio dessa doutrina, 
que tem o uso da linguagem como aspecto principal à compreensão da comunicação 
verbal, que se permite instalar o sentido dos discursos entre os sujeitos inseridos em 
um mesmo campo discursivo. A partir dessa noção, Maingueneau ainda nos diz que:

O discurso não é nem um sistema de “ideias”, nem uma totalidade estra-
tificada que poderíamos decompor mecanicamente, nem uma disper-
são de ruínas passível de levantamentos topográficos, mas um sistema 
de regras que define a especificidade de uma enunciação. (MAINGUENE-
AU, 2008b, p.19)

O discurso não é algo pronto e acabado, objeto existente fora da conjuntura histó-
rica-social que o faz significar. Ele também não apresenta em sua totalidade uma signi-
ficação que poderíamos identificá-las sobrepostas uma a uma para assim reconhecer 
seus diferentes significados, tentando dessa forma um garimpar de enunciados já pro-
feridos em sua totalidade. Mas, o que se têm, são enunciados que se unem discursiva-
mente sob uma ótica que adota regras segundo o campo discursivo que está inserido.

A cena enunciativa é constituída por três cenas: a cena englobante que diz res-
peito ao campo discursivo do qual o discurso pertence, o tipo de discurso (religioso, 
político, etc.); a cena genérica, essa remete ao gênero discursivo que define o qua-
dro cênico do texto (propaganda, notícia, carta, etc.); e a cenografia que ligada às 
outras duas cenas, criam e revelam ao leitor outros possíveis sentidos. A cenografia 
é a manifestação da enunciação, é a maneira que a propaganda, por exemplo, está 
organizada de acordo com os elementos que a compõe. Maingueneau (2008a).

A cena englobante diz respeito ao tipo de discurso que envolve uma totalidade 
de gêneros discursivos. O discurso político, científico, religioso, publicitário, literário e 
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outros que são mais recorrentes em nosso meio social, definem com mais universa-
lidade a totalidade de gêneros discursivos que se manifestarão segundo os tipos de 
discursos utilizados em uma situação de comunicação. Desse modo, segundo Main-
gueneau (2015, p.119) “Uma cena englobante política, por exemplo, implica uma re-
lação entre um ‘cidadão’ dirigindo-se a ‘cidadãos’ sobre temas de interesse coletivo”.

A cena genérica está relacionada diretamente aos gêneros de discursos. É so-
bre e a partir dos gêneros que os analistas desenvolvem suas pesquisas com base 
na materialidade e na ação comunicativa que o gênero desempenha socialmente. 
Um gênero discursivo é associado a várias normas que o fazem funcionar. São elas 
representadas de acordo com Maingueneau (2015, 120-122) por: uma ou mais finali-
dades; papéis para cada sujeito discursivo; um lugar apropriado para o uso de cada 
gênero; um modo de inscrição que atua de acordo com a temporalidade; um supor-
te que materializa o texto; uma composição para cada gênero e um uso específico 
de recursos linguísticos utilizados de acordo com as intenções do locutor.

A essa cenografia o enunciador pode dominar e apresentar uma encenação seja 
ela de diferentes maneiras, para dessa forma legitimar o quadro que constitui o seu 
discurso. Assim, a cenografia segundo Charaudeau e Maingueneau (2014, p.96) “não 
é imposta pelo tipo ou pelo gênero de discurso, mas instituída pelo próprio discurso”. 
Aqui o texto que dentro de uma cena englobante (o discurso do tipo publicitário, por 
exemplo), apropriado por um gênero de discurso (a propaganda) pode ter sua ceno-
grafia representada de diferentes maneiras. A forma que o enunciador vai utilizar 
para realizar sua encenação é a forma que ele utiliza para atender as expectativas de 
seu coenunciador. Assim, ele pode valer-se dentro da cenografia tendo como cena 
genérica a propaganda, a utilização de cenografias ligadas a outros tipos de discurso.

Dessa forma, o sujeito autor de uma cenografia pode encenar seu discurso a 
partir de diferentes cenografias, a escolha de tal cenografia se dará em relação à 
finalidade que se pretende obter com o seu leitor.

Uma cenografia só se desenvolve plenamente se o locutor puder contro-
lar seu desenvolvimento. Nesse sentido, as cenografias mais destacadas 
e as mais estáveis são as enunciações monologais, nas quais o locutor 
pode dominar o conjunto do processo. (MAINGUENEAU, 2015, p.123)
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Em uma cenografia desenvolvida por uma interação oral, torna-se difícil reali-
zar uma encenação que o locutor tenha definido como quadro a ser encenado, ele 
pode no decorrer da interação modificar sua cenografia em decorrência de uma 
situação que não estava em seus planos. Assim, cenografias que têm uma estabi-
lidade maior como a propaganda, por exemplo, se torna mais fácil de realizar sua 
encenação sem que aja uma modificação na intencionalidade que o locutor tinha 
sob seu interlocutor. 

Ethos discursivo

O ethos proposto por Maingueneau não deixa de ter uma proximidade com 
o ethos aristotélico enquanto função por parte do orador (em análise do discurso, 
enunciador) que projeta seu discurso ao outro (coenunciador) na intenção de persu-
adi-lo. Mas, aqui, sua imagem, seu tom de voz, seus gestos e comportamentos não 
revelam necessariamente o seu caráter legítimo. Assim, o enunciador pode dizer 
em seu discurso que é algo que na realidade ele não é.

Essa noção de ethos compreende não só a dimensão propriamente vo-
cal, mas também o conjunto de determinações físicas e psíquicas ligadas 
pelas representações coletivas à personagem do enunciador. Ao fiador, 
cuja figura o leitor deve construir a partir de indícios textuais de diversas 
ordens, são atribuídos um caráter e uma corporalidade, cujo grau de 
precisão varia segundo os textos. (MAINGUENEAU, 2008a, P. 98)

Assim, compreender o ethos desenvolvido por Maingueneau é entender que 
a imagem que venha ser construída é determinada pela soma de vários elementos 
presentes na cena enunciativa, que atribuídas ao fiador (representação do corpo do 
enunciador), desempenha subjetividade ao que é dito sobre o seu caráter e corpo-
ralidade ao representar as ações sociais do enunciador que apoiados à enunciação 
criam as representações e os estereótipos de acordo com o seu comportamento.

O foco de interesse dos analistas da comunicação se deslocou, das dou-
trinas e dos aparelhos aos quais relacionavam uma ‘apresentação de si’, 
para o ‘look’. E essa evolução seguiu pari passu o enraizamento de todo 
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processo de persuasão numa certa determinação do corpo em movi-
mento; o que fica especialmente claro no domínio da publicidade, em 
que passamos do mundo da ‘propaganda’ ao da ‘publicidade’: a propa-
ganda desenvolvia argumentos para valorizar o produto, a publicidade 
põe em primeiro plano o corpo imaginário da marca que supostamente 
está na origem do enunciado publicitário. (MAINGUENEAU, 2008c, p.11)

Assim, houve um deslocamento do olhar do analista que antes era voltado 
para a apresentação de determinado produto do campo publicitário, agora se vê o 
olhar que é dado a essa apresentação. Dessa maneira, o olhar é voltado não mais 
para o produto, mas para como o corpo reage à utilização do produto que a publi-
cidade tenta vender, ou seja, o valor do produto está na imagem que o ethos do 
fiador tenta vender e não no produto em si. A relação entre ethos e cena de enun-
ciação é indissociável, uma vez que, todo e qualquer texto é tomado por um corpo e 
um caráter que constituem o ethos discursivo da encenação. Dessa forma,

[...] a noção de ethos se desenvolveu de forma articulada à de cena de 
enunciação. Se cada tipo de discurso  comporta uma distribuição 
preestabelecida de papéis, o locutor pode escolher mais ou menos li-
vremente sua cenografia. No discurso político, por exemplo, o candidato 
de um partido pode falar a seus eleitores como homem do povo, como 
homem experiente, como tecnocrata etc. (AMOSSY, 2014, p.16)

A partir dos gêneros de discursos utilizados em determinada cena, essa cena 
genérica desenvolve-se em uma cenografia comportando um determinado tipo de 
discurso (cena englobante). É na cenografia que o locutor pode escolher o tipo de 
discurso que utilizará em sua encenação. Dessa forma, o locutor mesmo fazendo 
uso de um gênero que pertença a um determinado tipo de discurso, pode recorrer 
a outro tipo de discurso para realizar sua cenografia.

Publicidade e propaganda

A mídia é um campo discursivo que nos permite uma vasta assimilação de sen-
tidos, pois, ela age com rapidez ao trazer fenômenos que acontecem na sociedade 
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com rapidez para o maior número possível de telespectadores e dessa forma con-
seguem promover vários sentidos a partir de um mesmo discurso, como o discur-
so propagandístico. Assim, a mídia ao apoderar-se de acontecimentos históricos se 
constitui de vários conhecimentos que voltam a significar discursivamente em ou-
tras formas de enunciação promovidos pelo próprio campo midiático que contribui 
na construção dos vários sentidos que um mesmo discurso pode vir a apresentar.

As mídias funcionam por uma dupla lógica: a econômica que age pela apresen-
tação de produtos fabricados com interesse de atingir um público consumidor que 
adquira seus produtos; e a simbólica que promove a opinião do público consumidor 
sobre um determinado produto comercializado. (CHARAUDEAU, 2007).

O comportamento enquanto consumidor é uma forma que a indústria cultural 
encontrou de manipular um determinado público alvo, vendendo um bem que não 
é material, pois além de sua materialidade, o que se tenta conseguir é a consagra-
ção de um desejo mágico de se tornar algo ou alguém que a mídia moldou como 
uma forma de padrão ideal de vida que pode e deve ser seguido. Assim, 

A indústria cultural não cessa de lograr seus consumidores quanto à 
quilo que está continuamente a lhes prometer. A promissória sobre o 
prazer, emitida pelo enredo e pela encenação, é prorrogada indefinida-
mente: maldosamente, a promessa a que afinal se reduz o espetáculo 
significa que jamais chegaremos à coisa mesma, que o convidado deve 
se contentar com a leitura do cardápio. Ao desejo, excitado por nomes e 
imagens cheios de brilho, o que enfim se serve é o simples encômio do 
quotidiano cinzento ao qual ele queria escapar. (ADORNO, 2006, p. 115)

 
É assim que a mídia funciona, em função de uma indústria de consumo que 

tenta assumir o papel de propagar aos consumidores um bem estar que a propa-
ganda tenta nos passar, pela promessa encenada de um desejo de sentir-se como 
membro de uma comunidade que utiliza dos mesmos padrões de vida dos sujeitos 
que compõem a propaganda.
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Ethos feminino em propaganda de lingerie Duloren

Figura 01. Pacificar foi fácil.
Fonte: Pinterest1

A cena enunciativa pertence ao tipo de discurso publicitário da marca Duloren 
que compõe a cena englobante, apresentando como gênero de discurso a propa-
ganda que revela a cenografia compõem o que Maingueneau (2008a, p.87) chama 
de “quadro cênico do texto” é desse quadro cênico promovido pela propaganda 
Duloren que o enunciado da propaganda adquire sentido.

Assim, a cenografia da propaganda Duloren ao apresentar uma mulher que 
enuncia Pacificar foi fácil. Quero ver dominar.Começa a chamar a atenção de seu co-
enunciador por meio do que Maingueneau (2008a, p.87) chama de “A cenografia 
leva o quadro cênico a se deslocar para o segundo plano; a leitora de nossa publi-
cidade, por exemplo, cai numa espécie de cilada.” Assim, a publicidade da Duloren 
na intenção de vender os seus produtos, usa um artifício ao seu favor, utiliza um 
discurso feminista para ganhar o seu público consumidor.

O que a Duloren faz não é só vender uma peça íntima, mas estimular em seus 
coenunciadores o desejo de adquirir um lugar na sociedade, um lugar como o que 
Penélope na história da Grécia Antiga conquistou, ao apoderar-se do amor de um 
guerreiro que conseguiu vencer o tempo e voltou para o encontro de sua amada, 

1. Imagem disponível em: https://br.pinterest.com/pin/89016530104782198/
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igual ao que a imagem da mulher utilizada na encenação está ocupando. A ceno-
grafia utilizada pela propaganda é a cenografia de um discurso feminista, a mulher 
de pele negra que enuncia tal discurso cria em seu coenunciador a absorção desse 
discurso como verdade uma vez que, a mulher negra em nossa sociedade sempre 
foi alvo de diversas discriminações. O sujeito mulher ao enunciar, enuncia também 
a posição tradicional que a mulher ocupa em sociedade, mulher sedutora que do-
mina o sujeito masculino na cama, que cuida da casa, dos filhos e diz a suas amigas 
e vizinhas: “não mexa com meu homem”.

Dessa forma, “Pacificar foi fácil. Quero ver dominar.” É a enunciação criada pela 
propaganda para mostrar que a mulher por mais que aceite “pacificamente” alguns 
dos desejos propostos pelo homem, mostra que essa pacificação não deve ser con-
fundida com “dominação”, pois essa prática não seria e nem foi aceita por ela, já que 
o homem que aparece na cenografia está caído, supostamente porque essa mulher 
defendeu-se dessa tentativa de dominação.

Para concluir o quadro cênico, temos o enunciado que segue em todas as propa-
gandas utilizadas pela marca: Você não imagina do que uma Duloren é capaz. Assim, o 
enunciador tenta mais uma vez promover ao seu coenunciador a também ser capaz de 
conseguir qualquer coisa que queira. Mais uma vez a intenção em vender a peça íntima 
que a mulher está vestida é camuflada pelo desejo que as mulheres têm de ocupar um 
lugar melhor na sociedade. A Duloren oferece em sua encenação não só um modo de 
vestir-se, mas uma maneira de empoderar-se em uma sociedade aonde os homens 
vêm ocupando um lugar de prestígio bem diferente do que era dado às mulheres.

Toda essa encenação dada através do enunciador (Duloren) e da mulher de 
cor da pele negra (Fiador) do discurso revela o ethos construído sobre a Duloren na 
imagem da propaganda em análise. Sendo assim, essa enunciação “encarna” o com-
portamento de uma mulher dona de seu corpo e de seus desejos a partir do seu 
texto e de sua imagem colocada na propaganda. O fiador da cena incorpora uma 
encenação que nos revela uma mulher feminista que não aceita ser dominada pelo 
sexo oposto, dessa forma, essa maneira de mostrar-se, como disse Maingueneau 
(2008a, p.96) “atesta de algum modo a legitimidade do que é dito, isto é, confere 
autoridade ao dito pelo fato de encarná-lo.”

Assim, o enunciado Pacificar foi fácil. Quero ver dominar. Mostra que a Duloren 
enquanto enunciadora desse discurso se preocupa com as questões sociais que 
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envolvem o sexo feminino, e defende que a mulher de cor da pele negra que mora 
na favela também têm seus valores enquanto ser humano e mulher. Ela pode com 
os seus cabelos crespos e encaracolados revelar uma sedução que pode até sobres-
sair-se sobre a também mostrada pelas loiras de pele branca. Assim, essa mulher 
deve ocupar um lugar mais prestigiado dentro da sociedade.

É através dessa estratégia de marketing que a Duloren faz que leva o seu co-
enunciador a “comprar” esse discurso para si como verdadeiro. Na tentativa de ven-
der a Lingerie a esse público que também se encaixa no perfil de mulher que a propa-
ganda mostra. “um tom que dá autoridade ao que é dito.” Maingueneau (2008a, p.98) 
nos mostra que o enunciado “Pacificar foi fácil. Quero ver dominar” que o enunciador 
do texto constrói uma representação do corpo do fiador da encenação. Uma mulher 
forte que apesar da história ter colocado essa mulher negra sempre como sujeito 
inferior aos demais enquanto cor da pele, sempre lutou e luta contra os preconceitos 
que a envolvem e que hoje muito se mudou com relação ao lugar que ela ocupa.

As mulheres de cor da pele negra que antes só eram vistas como empregadas 
domésticas, hoje desempenham papéis e ocupam lugares importantes em nossa 
sociedade. Com a educação acessível a todos, mesmo que a passos lentos, permitiu 
que todos tivessem acesso ao ensino público e dessa forma é que hoje podemos ver 
mulheres negras ocupando funções dos mais diversos tipos: médicas, advogadas, 
dentistas, professoras, etc... É através dessa leitura, que o ethos construído sobre a 
Duloren passa ao seu coenunciador a atribuição de caráter e corporalidade.

Quando nós enquanto leitores dessa propaganda, conseguimos dar legitimi-
dade ao que está sendo dito, incorporamos em nós o caráter do fiador do texto (a 
mulher de pele negra) como um discurso que é plausível por todos os sujeitos de 
nossa sociedade, o que nas palavras de Maingueneau (2008a, p.100) as “incorpora-
ções permitem a constituição de um corpo, o da comunidade imaginária dos que 
comungam na adesão a um mesmo discurso.”

Ao outro enunciado que também está contida na cenografia temos: Você não 
imagina do que uma Duloren é capaz.O ethos que se constrói aqui, também é o ethos 
que revela aos coenunciadores a capacidade que o sujeito mulher tem de realizar 
os seus desejos enquanto veste-se com uma LingerieDuloren. Assim a mulher que 
adquire um produto Duloren será capaz de realizar o que ela desejar.
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Conclusão

Ao finalizar nossa análise podemos perceber que a imagem construída acerca 
do feminino na Cena enunciativa da Duloren, vem nos revelar o Ethos de uma mulher 
que apesar do peso histórico que sua cor carrega, hoje ela consegue apresentar seu 
lugar na sociedade de maneira mais positiva. A Duloren utiliza a imagem dessa mu-
lher para persuadir consumidoras que também se encaixam nos mesmos padrões da 
mulher da imagem. Uma mulher guerreira, forte e sensual como tantas outras mulhe-
res que também moram nas periferias das grandes metrópoles brasileiras.

É nesse viés que a publicidade e a mídia tentam ganhar o público dessas mu-
lheres que também moram nas favelas. A venda do produto está fortemente rela-
cionada ao lugar que o sujeito que adquire esse mesmo produto pode ocupar so-
cialmente. Assim, a mulher de cor da pele negra tem seu ethos representando essa 
imagem de mulher forte e sedutora que consegue “ganhar” e realizar qualquer um 
de seus desejos ao vestir-se com uma LingerieDuloren.
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Introdução

Nos últimos anos, a televisão vem apresentando uma série de telejornais po-
liciais como: Cidade Alerta (1995, Rede Record de Televisão), Linha Direta (1999, 
Rede Globo de Televisão), Brasil Urgente (2001, TV Bandeirantes), Na Mira (2008, 
TV Aratu), dentre outros, baseados na exploração das imagens de violência, as 
quais parecem se transformar em espetáculo. A violência exposta na televisão, 
com a utilização gratuita e banalizada de imagens de dor, pode trazer a sensa-
ção de “dificilmente teremos meios de escapar” (SZPACENKOPF, 2003, p. 43). O 
precursor deste tipo de jornalismo na TV foi o telejornal “Aqui Agora”, criado em 
1991 e veiculado pelo Sistema Brasileiro de Televisão - SBT. Apresentado por Gil 
Gomes, esse telejornal é considerado o primeiro na categoria policial da televisão 
brasileira. Entretanto, antes mesmo do “Aqui Agora”, existiram outros telejornais 
que exploravam a violência de forma sensacionalista e grotesca, segundo Sodré 
(2002). É o caso de “O homem do sapato branco”, apresentado por Jacinto Figueira 
Júnior, em 1966. A TV Tupi de São Paulo, em 1954, exibiu o programa “Tribunal do 
Coração” com encenação de histórias pessoais e casos dos telespectadores. “O 
Povo na TV”, exibido de 1981 a 1983, foi outro programa que abordou a vida pri-
vada dos participantes. Outro programa jornalístico que fazia cobertura policial e 
também merece destaque é o “Cadeia”. Inicialmente, quando foi criado em 1979, 
era exibido apenas em Londrina no Paraná, mas em 1992 foi transmitido em rede 
nacional. A partir de 1990, as emissoras de televisão alteraram a linguagem e a 
escolha dos fatos do telejornal, passaram a explorar, em forma de narrativa, as 
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ocorrências policiais e os problemas sociais. Além disso, os telejornais buscaram 
uma linguagem menos formal e aumentaram a quantidade de reportagens poli-
ciais. Essa nova forma tem sido uma tendência do jornalismo policial na televisão 
(BORELLI; PRIOLLI, 2000).

A produção do espetáculo

A análise da linguagem deve incluir a “preocupação com as condições de pro-
dução, sem as quais não se capta o fenômeno da significação. Apenas com a sinta-
xe não é possível explicar as expectativas psicossociais que são encenadas no ato 
da linguagem” (CHARAUDEAU apud LIMA, 2009, p. 2).  É a linguagem que possibilita 
os indivíduos pensarem, agirem e interagirem. A língua é a formadora do discurso, 
mas ela ultrapassa essas regras. O resultado é um alinhamento de circunstâncias, 
“a identidade daquele que fala e daquele a quem este se dirige, a relação de inten-
cionalidade que os liga e as condições físicas da troca” (CHARAUDEAU apud LIMA, 
2009, p. 3). O discurso é exatamente o ato de linguagem que possibilita locutores e 
interlocutores construírem enunciados. O sentido desses enunciados dependerá 
dos cenários das relações que se estabelecem entre elementos linguísticos, so-
ciais, históricos e culturais (CHARAUDEAU, 2013).

Para Bourdieu (1997), o uso ordinário da televisão traz perigos. O autor asso-
cia esse perigo “ao fato de que a imagem tem a particularidade de poder produzir 
o que os críticos literários chamam de efeito de real, ela pode fazer ver e fazer 
crer no que faz ver” (BOURDIEU, 1997, p. 28). Este conceito parece dialogar com 
Charaudeau (2006) quando ele expõe sobre a “dupla relação” existente entre o 
“dispositivo televisual” (como lugar do telespectador se informar) e a “instância da 
informação” (explicação dos acontecimentos do mundo). O telespectador pensa 
que as imagens dão conta da realidade do mundo. Um mal-entendido, segundo 
Charaudeau (2006), já que a própria imagem carrega efeitos emocionais, descri-
ções, relatos e comentários.

Para Costa (2002), a busca pela sensacionalização dos acontecimentos é uma 
condição inerente à produção da notícia devido às condições industriais favorá-
veis a sua montagem. A feitura da notícia, nesse tipo de jornalismo, proporciona 
a fragmentação e a desmontagem, o que favorece a distorção, o falseamento e a 



321

XXVI Jornada do Gelne

exposição cortada dos fatos. Essas técnicas de produção, em conformidade com 
os meios de comunicação e suas linguagens, exterioriza a estética da barbárie nas 
manchetes e nos títulos bombásticos, assim como manifesta a exclusão de temas 
socialmente necessários e a exploração do grotesco, do incomum, do espetáculo, 
enfim do sensacionalismo (COSTA, 2002).

Na televisão, o grotesco aparece em forma de espetáculo. Segundo Sodré 
(2002), a programação televisiva é composta por “aquilo que o público deseja ver”. 
Predomina o grotesco chocante. Brigas de vizinhos, de familiares, deformidades, 
violentados e crimes fazem parte do conteúdo dos telejornais policias. O povo se 
sente representado. Uma ilusão! Já que, segundo Sodré (2002), isso não passa de 
uma encenação para manter o povo afastado de uma programação formativa. A 
escolha do que é notícia é realizada com os “óculos’ especiais”, termo usado por 
Bourdieu (1997), a partir dos quais os jornalistas veem certas coisas e não outras. 
O princípio da seleção é a busca do sensacional, do espetacular. Para transmitir o 
extra-cotidiano, os jornalistas utilizam-se de elementos do sensacionalismo. “A te-
levisão convida à dramatização, (...) põe em cena, em imagens, um acontecimento 
e exagera-lhe a importância, a gravidade, e o caráter dramático, trágico” (BOUR-
DIEU, p. 25).

De acordo com Bourdieu (1997), se existe um campo jornalístico que explora 
a dor, o sofrimento e a violência é porque existem também telespectadores predis-
postos a este tipo de informação. O abuso de conteúdo sensacionalista – crimes, 
tragédias, desgraças - e grotesco na televisão é uma redução da fronteira entre o 
jornalismo e o entretenimento. Para Sodré (2002), esse tipo de programação, que 
vem desde a década de 90, desencadeia a importação de uma série de programas 
que diminuem, sensivelmente, a fronteira entre o jornalismo e o entretenimento. 
O formato uniforme e padronizado do telejornal sofreu mudanças na linguagem e 
na escolha dos fatos que serão noticiados conforme salienta Borelli e Priolli (2000).
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Notícia – recorte da realidade

Os fatos não param. Como então selecionar o que será noticiado para o pú-
blico? Quais acontecimentos são de interesse? Para escolher um acontecimento o 
jornalista utiliza-se, entre outros parâmetros, da imparcialidade, da objetividade e 
a da defesa dos direitos da população. Aliado a tudo isso, é preciso relembrar que 
a divulgação da notícia por um veículo influencia diretamente no que será noticia-
do por outra emissora.

Para Charaudeau (2006) a construção da notícia sempre passa pelo ponto de 
vista particular, já que o fato é um recorte da realidade. Para que esse aconteci-
mento se transforme em notícia, isto é “exista” é essencial nomeá-lo e transformá
-lo em um discurso. Ele conceitua notícia

(...) um conjunto de informações que se relaciona a um mesmo espaço 
temático, tendo um caráter de novidade, proveniente de uma determi-
nada fonte e podendo ser diversamente tratado. Um mesmo espaço 
temático: significa que o acontecimento, de algum modo, é um fato que 
se insere no certo domínio do espaço público, e que pode ser reporta-
do sob a forma de minirrelato (CHARAUDEAU, 2006, p. 132).

O autor questiona quais as estratégias para a mídia selecionar os aconteci-
mentos. Para Charaudeau (2006) três dados confluem para o fato tornar-se notícia: 
tempo, espaço e hierarquia. Para contar um acontecimento é preciso que ele seja 
atual. A atualidade dever responder a pergunta “o que se passa neste momento?”. 
A questão do espaço também é importante, já que é preciso narrar os aconteci-
mentos que ocorreram no mesmo ambiente físico e os afastados da instância da 
recepção. Acontecimentos que tenham proximidade espacial com o receptor de-
monstram um maior interesse particular. Discute-se também a falta de interesse 
das notícias locais e nacionais em detrimento da que acontece no mundo, o que 
ele chama de estrangeiro, como uma “questão relativa que tem a ver com o ima-
ginário”.  Na hierarquia há critérios de importância, um externo (acontecimento 
inesperado, o programado e o suscitado) e outro interno (escolhas realizadas pela 
mídia do que pode interessar e emocionar o público).
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Um fator importante que Charaudeau (2006) chama a atenção é em relação 
aos acidentes que só tem relevância se tiver um “drama humano”. As mídias fil-
tram os acontecimentos “em função de seu potencial de saliência, que reside ora 
no notável, no inesperado, ora na desordem” (CHARAUDEAU, 2006, p. 141). Essas 
características excluem dois aspectos: o supra-significante e o infra-ordinário. O 
primeiro diz respeito à distância, “o que Ricouer denomina um ‘retorno do aconte-
cimento’”; o outro é a incapacidade de tratar o outro lado do cotidiano.

Os jornais falam de tudo, menos do dia-a-dia. [...] O que se passa real-
mente, o que nós vivemos, o resto, todo o resto, onde está? O que se 
passa a cada dia, o banal, o cotidiano, o evidente, o comum, o ordiná-
rio, o infra-ordinário, o ruído de fundo, o habitual, como dar conta dis-
so, como interrogá-lo, como descrevê-lo? (CHARAUDEAU, 2006, p. 142). 

Modos de organização do discurso

A sabedoria popular diz que “quem conta um conto aumenta um ponto”. A 
construção da notícia vai sofrer intervenções para narrar um acontecimento e pro-
vocar os sentidos desejados. Para construir uma narrativa, o contador levará em 
consideração o público que se destina. Para que exista narrativa, é preciso um nar-
rador, ou seja, um sujeito que conta os acontecimentos em uma sequência; esse 
“contador”, também denominado escritor ou testemunha, tem a intenção de trans-
mitir uma mensagem a um destinatário, leitor, ouvinte ou espectador. Para que haja 
sentido e esse encadeamento de ideias se transforme em narrativa é necessário um 
contexto como destaca Charaudeau (2008, p. 156).

A narrativa é uma totalidade e o modo de organização narrativo um de seus 
componentes. A narrativa corresponde à finalidade do “que é contar?” e, 
para fazê-lo, descreve, ao mesmo tempo, ações e qualificações, isto é, utiliza 
os modos de organização do discurso que são o Narrativo e Descritivo. É 
preciso, então, não confundir narrativa e modo Narrativo ou (Descritivo), a 
primeira englobando os dois outros (CHARAUDEAU, 2008, p. 156).
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O modo de organização do discurso segundo Charaudeau (2008) é agrupa-
do em enunciativo, descritivo, narrativo e argumentativo. O primeiro enunciativo 
comanda os demais modos intervindo na encenação de cada um. Em síntese, o 
modo enunciativo tem a função de organizar o discurso direcionando a narração, 
a descrição e a argumentação.

O enunciativo, nos demais modos, determina a organização peculiar 
da construção descritiva, da lógica narrativa e da lógica argumentati-
va, como também os aspectos da encenação de cada um deles – seus 
efeitos e procedimentos. Assim, no descritivo, observam-se a forma 
de caracterizações, identidades e status do narrador e dos demais ato-
res; no narrativo, os procedimentos semânticos e discursivos que se 
dão no decorrer das ações e dos acontecimentos; e, no argumentativo, 
elementos que compõem o status próprio de cada um desses modos 
(GOUVÊA; PAULIUKONI, 2012, p. 60).

Charaudeau (apud LIMA, 2009, p. 3) destaca que o discurso ultrapassa os 
“códigos de manifestação linguageira na medida em que é o lugar da encenação 
da significação, sendo que pode utilizar, conforme seus fins, um ou vários códigos 
semiológicos”. Para ele, o discurso “não é outra coisa senão ‘o texto situado em 
seu contexto’, ou seja, em suas ‘condições de produção e reprodução’” (CHARAU-
DEAU apud SILVA, 2013, p. 237). O ato de produzir discursos é um processo de 
troca. O sentido não é dado previamente. É estabelecido por meio da troca social. 
Uma combinação do sujeito que fala e a quem se direciona. No ato da linguagem 
o alvo é o interlocutor, que recebe a mensagem transmitida e pode ou não inter-
pretar corretamente (CHARAUDEAU, 2009). É o que Charaudeau (2013) denomina 
de estratégia discursiva. Nesse conceito o autor parte do pressuposto de que a 
produção dos enunciados é, ao mesmo tempo, uma expedição e uma aventura 
(CHARAUDEAU apud SILVA, 2013). Na produção do discurso como uma expedição, 
o ato discursivo expõe-se ao risco de não ser decodificado pelo destinatário no 
sentido que o sujeito comunicante propõe (2008). Essa imprevisibilidade para ob-
tenção de efeitos de sentido esperado pelo sujeito comunicante é o que no ato da 
linguagem Charaudeau (2013) designa aventura.
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Fatos socialmente “sem importância”

O telejornal policial Cidade Alerta é exibido de segunda a sexta-feira, das 
16h45 até 20h30 da noite, e, no sábado, das 17h20 até às 20h30, pela Rede Record 
de Televisão. O programa combina jornalismo investigativo com entretenimento, 
showrnalismo (termo usado por Arbex (2002)), sensacionalismo, dramaturgia, gro-
tesco e espetáculo em um só produto. O telejornal policial Cidade Alerta destaca a 
violência cotidiana. Nesse tipo de jornalismo policial realizado pelo Cidade Alerta, 
o apresentador mescla a informação sobre o fato com a simulação/reconstituição 
do crime por meio dos casos dramatizados. Segundo Pedroso (apud ANGRIMANI, 
1995), ao utilizar o discurso sensacionalista, o apresentador narra os casos de for-
ma que transporte o público para o local dos acontecimentos. É por isso que as 
simulações têm um papel importante. Além de humanizarem a narrativa, também 
fazem com que o telespectador reviva o drama como se ele estivesse lá, junto ao 
acusado e à vítima. O Cidade Alerta se assemelha ao antigo programa Linha Dire-
ta, que era no seguinte modelo: apresentação de crimes violentos resolvidos ou 
não pela polícia e pela justiça. Nesse tipo de jornalismo, que combina texto infor-
mativo com a interpretação do fato, a notícia narrada incorpora novas formas de 
divulgação e espetacularização do crime brutal.

O sangue e a morte tem presença constante, mas algumas notícias são apre-
sentadas como entretenimento. Nesse sentido, o programa quando exclui acaba 
por incluir o que Bourdieu chama de notícias que distraem, estas servem para 
ocultar o que o autor denomina de fatos preciosos. Essa seleção neste tipo de 
jornalismo não acrescenta informações, apenas entretêm. Apresentado semanal-
mente e com o foco na violência urbana, o que se percebe é que ao invés de 
noticiar apenas reportagens de interesse público, o Cidade Alerta tem exibido 
também o entretenimento. A aproximação entre informação e entretenimento 
também chamada de infotainment é essa articulação da notícia aliada à diversão 
do telespectador.

A concorrência pela audiência leva as emissoras a noticiar o que ele deno-
mina de fatos-ônibus (omnibus) “que não chocam ninguém, que não envolvem 



326

XXVI Jornada do Gelne

disputa, que não dividem que formam consenso, que interessam a todo mundo, 
mas de um modo tal que não tocam em nada de importante” (BOURDIEU, 1997, p. 
23).  Essas notícias de variedades, segundo ainda o autor, ocupam um tempo raro, 
que poderia ser empregado para dizer alguma coisa importante que servisse de 
informação para o cidadão. Ele ainda salienta que ao utilizar o tempo para veicular 
assuntos considerados de pouca relevância social ou como ele mesmo denomina 
de “coisas tão fúteis” estas ocultam os fatos preciosos.

Como exemplo pode-se citar o VT exibido dia 07 de junho de 2016 cujo título 
é “Marcelo Rezende vai trabalhar de patinete para não ser multado”. O apresen-
tador solicita a exibição do VT em que ele e Percival estão andando de patinete 
na Marginal Tietê; a produção, por descuido, põe na tela os dois conversando e 
Marcelo Rezende diante da troca de VT ś diz:

 “... é ruim esse povo aqui. Põe no patinete, meu filho... não é conver-
sando não. Esse povo aqui vai me levar à loucura, se vocês me virem 
nu na rua gritando manda me prender que eu fiquei louco. Porque os 
caras aqui eu peço no patinete e o cara me dá eu e Percival conversan-
do vou te contar viu?”.

E continua:

“Põe na Marginal, meu filho. Essa não é a Marginal. O infeliz deve ter 
vindo de qualquer outro lugar e não consegue por na Marginal. Isso 
não é Marginal é uma rua interna, meu filho. Eu vou te contar se vocês 
me virem nu, sujo, descabelado eu não posso ficar que eu não tenho 
muito cabelo, mas nu gritando é que eu fiquei maluco. Os caras aqui 
estão me deixando doido. Os caras não sabem trabalhar meu Deus 
do céu. Se eu peço na Marginal o cara me dá conversando, eu peço na 
Marginal o cara me dá parado numa esquina quer apostar? Eu vou sair 
nu qualquer dia aqui dentro. Eu vou pular igual perereca. Põe para ver 
se vai agora”.
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Só depois desse monólogo é que a matéria é exibida com Marcelo e Percival 
andando de patinete na Marginal. Em seguida, o apresentador explica que o pre-
feito de São Paulo havia decretado que na Marginal só se pode transitar a 50km/h. 
E exibe novamente o mesmo VT solicitando que o prefeito de São Paulo reveja 
essa decisão para uma velocidade normal, apresentando como argumento a dor 
na coluna que ele e Percival estão tendo ao andar de patinete com tal velocida-
de. Mais uma vez reexibe a reportagem e faz o seguinte comentário solicitando a 
abertura do áudio:

 
“Olha aquela moça tá forte, tá gorda. E explica essa fala: foi a mulher 
que mexeu comigo dizendo que eu estava com o busanfan grande, e 
eu pimba sapequei ela”.

O tempo gasto desde a indignação de Marcelo no estúdio até a matéria exi-
bida foi de 7 minutos e 10 segundos. O conteúdo da reportagem exibida se reduz 
a Marcelo e Percival andando de patinete, conversando com o público que passa-
va nos carros ao lado e reclamando da dor de coluna. Toda essa encenação não 
acrescenta nenhuma informação para o telespectador, apenas entretém. É o que 
o jornalismo sensacionalista faz segundo Marcondes Filho (apud Angrimani, 1995) 
extrai da notícia (decreto do prefeito alterando a velocidade do trânsito na Margi-
nal) a sua carga emotiva e enaltece fabricando outra notícia (Marcelo andando de 
patinete).

Neste mesmo telejornal também foi exibida outra reportagem que exclui/
substitui um tema/notícia de cunho relevante: a compra ou não da mansão de 
Chiquinho Scarpa1. O apresentador Marcelo Resende faz a seguinte pergunta para 
Percival:

1. Conhecido como Conde Chiquinho Scarpa, é um empresário milionário. Informações retiradas da 
própria matéria exibida. 
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– Me empresta um dinheiro??? 
Percival responde: - A juros. Garantia. Você tem que assinar promissó-
rias. Marcelo: - Você vai comprar mesmo a mansão? 
Percival: - Tô pensando. Me decepcionou um pouco. Eu imaginava uma 
mansão, quando cheguei lá parecia um puxadinho, uma edícula.

A reportagem inicia mostrando os carros e cômodos da casa. Nos caracteres do 
vídeo está escrito “Percival compra ou não compra a mansão de Chiquinho Scarpa”? 
Durante a exibição destacam-se algumas antiguidades e objetos da mansão. Uma mala 
com dólares, euros e reais é trazida pelos motoristas de Percival. O tempo total do VT é 
de 17 minutos. Possivelmente, o público do Cidade Alerta não compraria uma mansão 
de 80 milhões. Um fato publicitário que não é ou não seria notícia para um telejornal 
policial. “O tempo é algo extremamente raro na televisão. E se minutos tão preciosos 
são empregados para dizer coisas tão fúteis, é que essas coisas tão fúteis são de fato 
muito importantes na medida que ocultam coisas preciosas” (BOURDIEU, 1997, p. 23).

No outro dia o telejornal já começa exibindo a mesma reportagem de ida à 
casa de Chiquinho Scarpa para tentar comprá-la. Na exibição do VT o apresentador 
faz comentários com o Percival. Em alguns momentos, o vídeo é posto em stand by 
e os dois começam a dialogar sobre a beleza da mansão. Além disso, fazem brinca-
deira e dialogam sobre outros assuntos:

Rezende: Você já foi a São Petersburgo?  
Percival: Sim, no museu.  
Rezende: Você fala francês? Ele mesmo responde: Aqui eu estou falando 
qualquer língua.

Durante a exibição, Rezende continua perguntado se Percival vai ou não com-
prar a mansão. E continua: Eu e você vamos entrar em cada cômodo. Instigando o 
telespectador assistir à matéria. Depois do intervalo recomeça, do início, o mesmo 
VT. Foram utilizados 31 minutos e 35 segundos, tempo somado entre os comentá-
rios de Rezende e Percival e o VT propriamente dito.
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Outro VT que se encaixa nessa definição do entretenimento é a visita do Mar-
cos Mion ao telejornal. Foram 9 minutos disponibilizados para divulgar a ida do 
apresentador Marcelo Rezende ao Legendários que é comandado pelo Mion. Du-
rante esse tempo eles falaram de alimentação e da musculatura do Mion. Um 
trecho do que será mostrado no programa Legendários com o Marcelo Rezende 
cantando músicas da Xuxa foi exibido. O áudio falha e ele interrompe o VT para 
falar um dos seus bordões: – Sem áudio não se faz televisão, meu filho. Para fina-
lizar Marcelo desafia Mion para divulgar a próxima notícia que é um sequestro de 
um funcionário do banco.

O telejornal policial também abre espaço para os artistas contratados pela 
emissora divulgar seus programas. É o caso de Sabrina Sato, Fábio Porchat que 
delongam minutos em frente às câmeras para convidar o público a assisti-los. 
De novo o entretenimento invade o jornalismo. Os dois apresentadores gastaram 
juntos 15 minutos do programa. Esse tempo poderia ter sido preenchido com no-
tícias relevantes. Para Bourdieu (1997, p. 24) quando se “preenche esse tempo raro 
com o vazio ou com o nada ou quase nada se afastam as informações pertinentes 
que deveriam possuir o cidadão para exercer seus direitos democráticos”. 

No dia do aniversário do Marcelo Rezende foi o programa inteiro com repor-
tagens e homenagens para o apresentador. O primeiro VT de 18 minutos narra a 
ida de Percival a Avenida 25 de março para comprar um presente para o Marcelo. 
Em seguida são exibidos depoimentos de pessoas que trabalham com ele. Até um 
bolo com todas as frases de efeito do apresentador foi posto no cenário: corta pra 
mim; sapeca iaiá; esse Percival; põe exclusivo minha filha; me dá imagem; eu vou 
contar uma história; vai vendo...; sururu na casa de noca; dá trabalho para fazer; 
aí eu te pergunto.... Logo em seguida, outro VT irreverente é exibido com cenas 
engraçadas do Marcelo. Depois, o próprio Marcelo conta a sua trajetória no Cida-
de Alerta, agradece a equipe que trabalha com ele e ao público que o acompanha. 
Um total de 50 minutos dedicados ao entretenimento.

O modo de organização enunciativo está relacionado com a construção do 

ethos2. Nesse sentido quando o sujeito comunicante constrói essa imagem e de seu 

2. Imagem de si, projetada pelo locutor através do discurso, designada na Retórica tradicional como ethos.
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interlocutor “é inegável que toda ‘maneira de dizer’ induz a uma imagem de si que 

pode facilitar ou condicionar a boa realização de um projeto. Por meio da enuncia-

ção revela-se a personalidade, o caráter dos enunciadores” (GOUVÊA E PAULIUKONI, 
2012, p. 61). As autoras ainda acrescentam que no caso do ethos “está mais em jogo 

a capacidade de transmitir credibilidade, de persuadir o alocutário pelo discurso do 
que o caráter propriamente dito do locutor” (GOUVÊA E PAULIUKONI, 2012, p. 61).

Na semana em que os programas foram gravados outras temáticas também 
foram exibidas:

Temática* Quantidade de VT ś exibidos

Violência doméstica 16

Homicídio 13

Tráfico de drogas 10

Roubo de carros 5

Entretenimento 4

Assalto 3

Estupro 1

* Essas temáticas não foram analisadas, porque não fazem parte da proposta do artigo.

À guisa de encerramento

A fronteira entre o jornalismo e o entretenimento está cada vez mais tênue na 
televisão brasileira. O perfil do público e as transformações na economia, tecnologia, 
política e cultura influenciaram nessa modificação da produção da notícia veiculada 
nesses programas. Supõe-se que para atrair este telespectador o conteúdo jornalís-
tico deve ser capaz de informar e entreter simultaneamente. E o jornalismo televisivo 
policial vem aderindo a junção de informar e entreter na veiculação de suas notícias.
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A forma como o entretenimento vem sendo usado no jornalismo tem gerado 
controvérsias entres os estudiosos da comunicação. Dejavite (2006) assegura que 
qualquer notícia pode, simultaneamente, informar e entreter, independente se o 
conteúdo seja ou não sério; já Bourdieu (1997) salienta que o espetacularização da 
notícia desvia a atenção do indivíduo ocasionando um divertimento.

A busca do divertimento inclina, sem que haja necessidade de preten-
dê-lo explicitamente, a desviar a atenção para um espetáculo todas 
as vezes que a vida política faz surgir uma questão importante, mas 
de aparência tediosa, ou, mais sutilmente, a reduzir o que se chama 
de atualidade a uma rapsódia de acontecimentos divertidos, frequen-
temente situados a meio caminho entre as notícias de variedades e o 
show, a uma sucessão sem pé nem cabeça de acontecimentos (BOUR-
DIEU, 1997, p. 139).

O infotenimento parece ser uma tendência no jornalismo policial. A fronteira 
existente entre o jornalismo e o entretenimento diminui cada dia. Prova disso é 
que o jornalismo tem sofrido transformações sobre seu papel na aquisição de 
conhecimentos e funções na sociedade. Fato que compromete a informação que 
tem caráter formador na aprendizagem do telespectador. Por isso Bourdieu (1997) 
alerta para o poder da televisão não apenas mídia de lazer e diversão, mas como 
a mídia da informação.
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GÊNERO TEXTUAL E ACESSO DISCURSIVO: 
INVESTIGANDO PADRÕES DE ACESSO NA MíDIA

ESTEVÃO EDUARDO CAVALCANTE CARMO (UFPE)

Introdução

O objetivo deste trabalho é investigar os padrões de acesso discursivo dos re-
presentantes do movimento #OcupeEstelita1 no Jornal do Commercio (JC) de Per-
nambuco para comentar sobre suas ações e projetos. Dito isto, tomamos como 
norte para nossas reflexões dois conceitos fundamentais: as reflexões de Bakhtin 
(2011[1979]), Bazerman (2006), Marcuschi (2008) e Miller (2009) sobre os gêneros 
textuais, e os estudos desenvolvidos por Van Dijk (2010) sobre o acesso discursivo.

Conforme aponta Miller (2009), gêneros são “chaves” para a inserção social, 
são elementos que elaboramos, a partir de práticas já constituídas, para nos co-
municar. A autora ainda concebe o gênero textual como um “artefato cultural” na 
medida em que ele seria um produto cultural sensível, no qual estariam imbricados 
diversos aspectos sócio-históricos que o comporia; e dos quais ele seria, a um só 
tempo, constitutivo e consubstanciador (MILLER, 2009).

Ao propor que o gênero textual é um elemento constituinte específico da so-
ciedade, entendemos que é interessante para as instituições do poder (tais como 
a mídia, a Igreja e o Estado) controlar os gêneros. Marcuschi (2008) afirma que a 
partir do momento em que nos compreendemos enquanto seres sociais, estamos 
inseridos numa espécie de “máquina sociodiscursiva”. Segundo o autor, os gêneros 
representariam um dos instrumentos mais poderosos dessa “máquina”, uma vez 
que eles operariam na interface entre o discurso e as práticas sociais.

1. Optamos por utilizar a terminologia do “ocupe Estelita” da forma como foi instituída pelo movimento 
que o criou, isto é, com o símbolo da hashtag precedendo o nome do movimento. Assim, todas as vezes 
em que nos referimos ao grupo, utilizaremos #OcupeEstelita ou OE.
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Desta forma, parece-nos relevante abarcar em nossa investigação as reflexões 
de Van Dijk (2010) sobre o acesso discursivo. Segundo o autor, é importante para de-
terminadas instituições controlar o discurso que produzem, uma vez que “discursos 
controlam mentes e mentes controlam ações” (p. 18). O acesso discursivo concedido 
de forma distinta a grupos sociais diferentes é um exemplo de como um recurso 
pode ser distribuído de forma desigual. Van Dijk (2010) ressalta que um dos padrões 
de controle do discurso é a partir da administração e organização das dimensões da 
fala e da escrita. Emerge daí a importância do estudo sobre os gêneros textuais as-
sociados ao controle discursivo, através do acesso ao discurso, dado que os gêneros 
constituem uma parte elementar das atividades comunicativas.

Para nossa investigação, coletamos 59 publicações – entre 13 gêneros do domínio 
jornalístico – veiculadas no Jornal do Commercio de Pernambuco impresso, entre Maio 
e Junho de 2014, que tinham como tema o projeto Novo Recife e o movimento #Ocu-
peEstelita. Ressaltamos que as publicações coletadas datam do momento em que os 
manifestantes do OE ocuparam o Cais até a ocasião em que foram expulsos do local. A 
partir da análise dos dados, observamos que o acesso discursivo dado aos dois grupos 
(movimento #OcupeEstelita e consórcio Novo Recife) constitui-se de forma desigual.

Os gêneros textuais e o acesso discursivo

Compreender o que são os gêneros discursivos e como eles agem é refletir 
sobre nossas ações como sujeitos ativos nas mais diversas situações e atividades 
cotidianas (MILLER, 2009). Bakhtin (2011[1979]), em suas reflexões sobre os gêneros 
do discurso, observa que todas as atividades do ser humano ocorrem através da 
linguagem; e que, se são variadas as atividades do homem, assim também são di-
versas as formas que empregamos à língua em função dessas atividades.

Numa perspectiva similar, Miller (2009) observa que os gêneros são elementos 
sociocognitivos que estão imbricados na história e, por sua vez, na cultura de uma 
sociedade. A autora pontua que o gênero é um “artefato cultural”, na medida em 
que ele é uma parte constituinte e consubstanciadora da cultura. Isto é, de acordo 
com Miller (2009), seria possível revelar determinadas características sociais e co-
municativas de uma sociedade através da observação dos gêneros discursivos que 
fazem parte desta civilização.
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O gênero, visto a partir desta perspectiva, seria similar a um artefato material 
de uma determinada sociedade, ou seja, “como um produto, que tem funções par-
ticulares, que se encaixa dentro de um sistema de funções e de outros artefatos” 
(MILLER, 2009, p. 49). Desta forma, a cultura ao modificar-se também altera sua 
relação com os gêneros que a constituem, ao passo que o gênero ao se transmutar 
também opera na cultura, remodelando-a. Bakhtin (2011[1979], p. 267) corrobora 
com esta reflexão ao afirmar que “as mudanças históricas dos estilos de linguagem 
estão indissoluvelmente ligadas às mudanças dos gêneros do discurso”. Assim, ado-
tamos a concepção de gêneros como elementos sociohistóricos, pois compreende-
mos que eles constituem e operam sobre a sociedade e sua cultura.

Os gêneros são também elementos cognitivos. Observa Marcuschi (2008) que 
os gêneros são macro-modelos cognitivos. Num mesmo horizonte de reflexões, Ba-
zerman (2006) pontua que os gêneros textuais seriam frames para a ação social, que 
são ativados a partir do reconhecimento da atividade comunicativa pelos sujeitos. 
Todavia, é importante notar que os gêneros não são estruturas fixas e modelos 
estanques. Antes, eles são elementos dinâmicos com padrões recorrentes, cuja or-
dem e cujos limites são fluidos (MARCUSCHI, 2008). Bazerman (2005) pontua que 
os gêneros emergem como modelos de comunicação reconhecíveis e autorreforça-
dores. Ressalta o autor que as atividades sociais só se constituem como tal através 
da linguagem, ou atos de fala. Esses atos se realizam por meio de “formas textuais 
padronizadas”, ou típicas, os quais o teórico concebe como gêneros.

No entanto, é importante sublinhar que tais características reconhecedoras 
dos gêneros podem ser distintas em diversas sociedades. Com efeito, elas podem, 
inclusive, mudar para cada sujeito. Os gêneros são fenômenos de reconhecimento psi-
cossocial, isto é, eles são aquilo que os sujeitos compreendem enquanto atividade 
comunicativa para interagir com outros interlocutores, tendo em vista seus propó-
sitos práticos (BAZERMAN, 2005).

Se os gêneros estão diretamente associados às nossas relações sociais, é pos-
sível afirmar, então, que os gêneros são elementos constituintes da estrutura social 
(MILLER, 2009). Marcuschi (2008) observa que desde o momento em que aprende-
mos a falar e nos apropriamos da língua, estamos envolvidos numa “máquina socio-
discursiva”. Segundo o autor, os gêneros textuais seriam um dos instrumentos mais 
poderosos dessa “máquina”, cuja manipulação depende do poder e da inserção so-
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cial dos sujeitos. Atores sociais de maior evidência ou de maior poder social terão 
maior acesso a determinados domínios discursivos e, por sua vez, aos gêneros que 
permeiam e constituem tais domínios (MARCUSCHI, 2008). Desta forma, no campo 
jornalístico, por exemplo, os sujeitos que fazem partem da equipe jornalística terão 
maior poder de decisão sobre quais fatos serão noticiados e quais gêneros serão 
utilizados para noticiar os eventos, do que os leitores. (VAN DIJK, 2010).

Observa Van Dijk (2010) que controlar o discurso indevidamente é uma forma 
de manipulação, pois geralmente busca o bem de uma minoria que administra as 
instituições de poder. Ressaltamos que entendemos manipulação tal como postula-
do por Van Dijk (2010), isto é, como uma forma ilegítima de persuasão. Manipulação 
discursiva pode ocorrer também, dentre tantas formas, no controle das estruturas 
de um gênero textual. Não somente na estrutura do gênero, mas nas características 
organizacionais e típicas dele. Compreender essas relações entre gêneros textuais 
e controle discursivo é de importância fulcral para entender como agem determina-
dos grupos sociais e domínios discursivos.

Van Dijk (2010, p. 18)) pontua que “se o discurso controla mentes, e mentes 
controlam ação, é crucial para aqueles que estão no poder controlar o discurso em 
primeiro lugar”. Conforme o autor, o próprio acesso de grupos sociais a determina-
dos domínios discursivos é um forte indício de quais comunidades atuam privilegia-
damente na ação discursiva, sendo um dos dispositivos de poder e dominância. Ou 
seja: “as medidas de acesso ao discurso podem ser indicadores bastante confiáveis 
de poder de grupos sociais e seus membros” (VAN DIJK, 2010, p. 90). Uma vez que 
nos comunicamos através dos gêneros textuais, e estes são constantemente mani-
pulados pelas instituições de poder, o acesso discursivo seria um aspecto revelador 
dessa manipulação.

Segundo Van Dijk (2010), assim como diversos recursos sociais – tais como edu-
cação, saúde e emprego – as participações discursivas são distribuídas desigual-
mente, promovendo, então, a marginalização de determinados grupos. Tomemos 
por exemplo a grande mídia. Observa o autor que os padrões de acesso à imprensa 
são mais observáveis e reconhecíveis através das escolhas do jornal de quem será 
entrevistado ou de quem dará as opiniões sobre um determinado fato. A partir dis-
so, é possível assimilar quais grupos têm maior poder discursivo e também quais 
seriam os responsáveis pela formação da opinião pública.
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O autor pontua, ainda, alguns padrões para reconhecer o acesso ao discurso 
dado a determinados grupos sociais. A seguir, os padrões de acesso elencados por 
Van Dijk (2010):

a. Planejamento: diz respeito às decisões sobre os locais, os atores sociais 
e toda a agenda escolhida para fazer parte do evento comunicativo;
b. Cenário: implica nas escolhas de quem é permitido ou obrigado a parti-
cipar, assim como que papel desenvolverá durante o evento comunicativo;
c. Controle de eventos comunicativos: essa seria a principal forma de acesso, 
e consiste no controle das estruturas da fala e da escrita – atos discursi-
vos, gêneros textuais etc;
d. Alcance e controle da audiência: além de controlar o conteúdo, deter-
minados grupos podem, também, controlar audiências, dependendo do 
público envolvido no domínio discursivo analisado.

Observa Van Dijk (2010) que a maior forma de acesso está relacionada ao controle 
das dimensões da fala e da escrita. Isto é, ter o controle das diversas estruturas da fala 
e da escrita implica no controle de quais atores ou grupos sociais podem participar (in)
diretamente de um evento comunicativo. No domínio jornalístico, por exemplo, a insti-
tuição tem o controle sobre quais atores sociais participarão na cobertura dos eventos 
em pauta. Assim como quais gêneros textuais serão utilizados para veicular uma infor-
mação. De acordo com Van Dijk (apud Falcone [2005]), as relações discursivas de domi-
nância estão mais relacionadas ao gênero do que ao tipo textual. É a partir do controle 
rígido das dimensões de um gênero textual que o jornal pode exercer seu poder. Até 
mesmo em gêneros como a entrevista – na qual haveria “acesso direto”2 do ator social 
entrevistado – o jornal conduz o texto, mantendo o controle do gênero.

Tem-se, assim, a possibilidade de enxergar o acesso diferenciado inclusive na 
estrutura da organização dos jornais; a escolha dos gêneros para comunicar a ocor-
rência de determinados eventos não se dá aleatoriamente: gêneros privilegiados 

2. Falcone (2005) adota essa terminologia referindo-se aos gêneros textuais como a entrevista, que, a 
tomar pela sua organização textual, concederia um maior espaço discursivo para outros atores sociais, 
além dos envolvidos no domínio jornalístico.
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são destinados a atores sociais privilegiados. Assim, temos que o gênero notícia, por 
exemplo, que possui estrutura mais rígida e, por isso, é mais facilmente controlado, 
acaba servindo a atores sociais menos privilegiados. Enquanto o gênero entrevista, 
que, como já mencionado, por suas características fornece “acesso direto” aos ato-
res sociais e, por isso, é de mais difícil manipulação, acaba servindo a atores sociais 
mais privilegiados (FALCONE, 2005).

Analisando os dados

A princípio, precisamos compreender de que se trata o movimento #OcupeEs-
telita. Em síntese, o OE surge dentro do grupo Direitos Urbanos (DU), na cidade do 
Recife, como um movimento de resistência contra o projeto Novo Recife, constituí-
do pelas empreiteiras Ara Empreendimentos, GL Empreendimentos, Moura Dubeux 
Engenharia e Queiroz Galvão, cujo objetivo é construir um complexo de 12 torres 
num espaço com pouco mais de 100 mil metros quadrados no terreno do Cais José 
Estelita3. Segundo os integrantes do #OcupeEstelita, o projeto Novo Recife privilegia 
apenas um grupo socioeconômico bastante específico em detrimento de uma par-
cela muito maior da população que também tem direito ao espaço público.

O corpus desta investigação abrange todas as publicações veiculadas no Jornal do 
Commercio (JC) de Pernambuco entre 21 de Maio e 18 de Junho de 2014. Neste período, 
integrantes do movimento #OcupeEstelita ocuparam uma área do terreno do Cais José 
Estelita como resistência à tentativa do consórcio de demolir os armazéns de açúcar 
que estão distribuídos no local para dar início à construção do projeto Novo Recife.

Uma primeira análise dos dados nos revela uma distribuição quantitativa dife-
rente entre os gêneros coletados. Ressaltamos que para uma melhor compreensão 
e análise dos dados, dividimos o gênero notícia em dois tipos: notícias principais e 
notícias vinculadas, sendo estas últimas pequenas publicações vinculadas àquelas 
primeiras, porém com outro título e outra abordagem sobre o fato.

3. O Cais José Estelita é um local histórico da cidade do Recife. Liga o bairro do Cabanga ao bairro do 
São José. De um lado, é banhado pela bacia do Pina, de outro, encontra-se a segunda rede ferroviária 
mais antiga do Brasil, inaugurada em 1858, e uma série de armazéns outrora utilizados para estocar o 
açúcar proveniente da zona rural.
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Ademais, identificamos dois gêneros recorrentes no JC – que já são familiares 
aos leitores do jornal, mas ainda podem ser desconhecidos de outros grupos de 
leitores. São eles: saiba-mais e rápidas. O primeiro diz respeito a um box atrelado à 
notícia, contendo informações extras sobre o evento noticiado; o segundo, diz res-
peito a pequenas publicações que noticiam eventos de forma breve.

Vejamos na Tabela 1, abaixo, a relação quantitativa das publicações coletadas 
por gênero:

Tabela 01. Relação quantitativa das publicações coletadas por gênero textual.

GÊNERO QUANTIDADE

Notícias principais 22

Notícias vinculadas 11

Notas de opinião 4

Comunicados 4

Colunas 4

Anúncios 3

 Saiba-mais 3

Editoriais 2

Rápidas 2

 Nota de esclarecimento 1

Nota Oficial 1

Entrevista 1

Frase 1

Observamos que, enquanto há um número maior de notícias e colunas, por outro 
lado, há somente uma entrevista. Entendemos que isso não ocorre por acaso, visto 
que compreendemos ser os gêneros como notícia, coluna e editorial, devido a sua es-
trutura, mais controlados pela instituição jornalística. Enquanto entrevistas e notas de 
esclarecimento contemplariam grupos e atores sociais com maior acesso discursivo.

Outro aspecto a ser pontuado é a participação dos atores sociais nas diversas 
publicações. Discutimos anteriormente que, segundo Van Dijk (2010), o acesso dis-
cursivo é um medidor confiável de quais grupos ou comunidades têm maior poder 
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social, a depender da participação deles nas diversas esferas comunicativas do do-
mínio discursivo. Para visualizar este acontecimento de forma mais clara, construí-
mos uma tabela que representa a quantidade de publicações por gêneros em que 
atores sociais participam diretamente, isto é, têm sua voz discursiva presente no 
texto. Ressaltamos que dividimos os atores sociais em cinco grupos distintos.

O primeiro são os porta-vozes do #OcupeEstelita (OE), isto é, representantes do 
movimento, incluindo manifestantes, integrantes e advogados do grupo. O segundo 
são os porta-vozes do Novo Recife (NR), ou seja, representantes do consórcio criador 
do projeto Novo Recife, a saber, os advogados e a assessoria de comunicação do 
consórcio. O terceiro grupo são os porta-vozes do jornal (JC), ou seja, atores sociais 
declarados do jornal, ou ainda contratados pela instituição para comentar sobre os 
eventos, isto é, colunistas e editores. O quarto grupo são os dos leitores do jornal: 
atores sociais que enviam sua opinião sobre os fatos por e-mail ou carta ao perió-
dico. E o quinto e último grupo constitui-se pelos populares, isto é, sujeitos entrevis-
tados diretamente pelo jornal e que não se incluem em nenhum dos outros grupos.

Observemos abaixo a recorrência de participação por gênero textual dos gru-
pos sociais:

Tabela 02. Relação quantitativa de participação de grupos sociais em gêneros textuais distintos.

GÊNERO Porta-voz 
do  OE

Porta-voz 
do NR

Porta-voz 
do JC

Leitores 
do JC Populares

Notícias principais 11 5

Notícias vinculadas 1 2 1

Notas de opinião 4

Comunicados 4

Colunas 4

Anúncios 3

Saiba-Mais 2 1

Editoriais 2

Rápidas 2

Nota de esclarecimento 1

Nota oficial 1

Entrevista 1

Frase 1
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Observamos na Tabela 2 três dos padrões de acesso pontuados por Van Dijk 
(2010), a saber:  o planejamento, o cenário e o controle da audiência. Inicialmente, 
percebemos que há uma diferença em relação ao acesso discursivo dado aos dife-
rentes porta-vozes. Os porta-vozes populares, por exemplo, aparecem em apenas 
uma notícia vinculada, o que sinaliza que não há uma iniciativa do jornal de levar a 
população a participar do debate, o que soa contraditório, uma vez que o Cais se 
trata de um espaço público.

Além disso, observamos que no gênero notícias principais a maior recorrência 
de participação é dos porta-vozes do #OcupeEstelita. No entanto, ressaltamos que 
uma das maiores participações nas notícias principais, na realidade, foi dos órgãos 
federais, tais como o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) – declaradamen-
te a favor do OE – e da Prefeitura do Recife, que mantinha um discurso imparcial 
e conciliatório, porém fragilmente sustentado. Isto corrobora com Van Dijk (2010) 
quando afirma que a representação das minorias para comentar sobre suas ações 
geralmente ocorre através das elites simbólicas. Os manifestantes do #OcupeEs-
telita, sendo protagonistas do evento em pauta, têm uma participação menor se 
comparada com a dos porta-vozes moderados4. Além disso, compreendemos que 
a notícia, sendo um gênero fortemente controlado pelo jornal, poderia ser manipu-
lada pelo periódico, que escolheria quais citações ou em que momentos o discurso 
dos manifestantes seria utilizado.

Nessa corrente de análise, constatamos também que todos os anúncios, notas 
de esclarecimento e comunicados são dos porta-vozes do Novo Recife, conforme o 
Exemplo 1. Desta forma, o consórcio poderia explicitar, a partir da veiculação des-
ses gêneros no jornal, seu posicionamento e seus objetivos diante dos fatos ocorri-
dos. Por outro lado, o movimento #OcupeEstelita não tem nenhuma representativi-
dade nesses gêneros. Já no que diz respeito à entrevista, observamos a participação 
de um porta-voz do OE, conforme Exemplo 2, mas isso ocorre apenas ao final da 
ocupação, quando os manifestantes são expulsos do Cais pelo Batalhão de Choque. 

4. Terminologia utilizada por Van Dijk (2010) para se referir a atores sociais de poder simbólico, cujo 
discurso apontaria para uma imparcialidade ou para um acordo conciliatório.
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Exemplo 01. Comunicado do Novo Recife (JC, 13/06/2014).
                        

 

Exemplo 02. Manchete da entrevista concedida por um integrante do OE (18/06/2014).
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Outro fato que constatamos sobre as notícias é que nenhuma – tanto entre as 
principais quanto entre as vinculadas – traz o nome do movimento #OcupeEstelita 
na manchete. Enquanto, por outro lado, seis notícias, entre principais e vinculadas, 
têm o nome do Novo Recife logo na manchete. Van Dijk (1996) pontua a manchete 
como uma das partes principais da notícia e uma das responsáveis pela primeira in-
formação e compreensão que o leitor terá sobre a matéria.  Assim, compreendemos 
que o fato do movimento #OcupeEstelita não entrar para nenhuma das manchetes 
não ocorre de modo aleatório, mas como uma das tentativas do jornal de não le-
gitimar e não abrir espaço discursivo para o conhecimento do que é o movimento.

Considerações finais

A partir da presente análise, observamos que a relação entre gêneros textuais 
e acesso discursivo não ocorre de forma arbitrária e aleatória. Compreendendo que 
os gêneros textuais são elementos fluidos e dinâmicos (MARCUSCHI, 2008), perce-
bemos que o controle das dimensões da escrita de determinados gêneros do domí-
nio jornalístico contribui para uma orientação discursivo-argumentativa, por vezes 
não tão evidente, mas bem definida. 

Nossa investigação nos leva a perceber, ainda, que o acesso discursivo ao es-
paço jornalístico não ocorre de forma igualitária para grupos sociais distintos. No 
caso da ocupação do Cais José Estelita, observamos que os atores sociais envolvi-
dos no fato têm níveis de participação diferentes no espaço discursivo do Jornal 
do Commercio. Aos representantes do consórcio criador do projeto Novo Recife 
couberam gêneros como notas, anúncios publicitários e comunicados; enquanto 
aos integrantes do movimento #OcupeEstelita foram designadas notícias, gêneros 
de maior controle institucional, e, por este motivo, de menor participação ou parti-
cipação controlada. 

Compreendemos que tal fato ocorre, pois, dentre tantos fatores, o consórcio 
de empreendedoras exerceria sobre o jornal o que Van Dijk (2010) denomina como 
“controle orçamentário do discurso”. Isto é, o posicionamento discursivo do jornal 
se revela a partir do posicionamento daqueles que contribuem financeiramente 
com sua manutenção. Tal fato justificaria, por exemplo, a veiculação de peças publi-
citárias pagas dentro do espaço discursivo do jornal. Neste sentido, “os interesses 



344

XXVI Jornada do Gelne

e as ideologias das elites não são, em geral, fundamentalmente diferentes dos inte-
resses e das ideologias dos que pagam seus salários ou lhes dão apoio” (VAN DIJK, 
2010, p. 46). Tal pressuposto teórico fundamentaria também o quase completo apa-
gamento das ações do #OcupeEstelita, exceto para evidenciar prováveis atividades 
qualificadas pelo jornal como “inaceitáveis”, a exemplo da ocupação no Cais.
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IMPEACHMENT: VOzES E SENTIDOS NA CONSTRUÇÃO 
DA DENúNCIA DA PETIÇÃO INICIAL

ILDERLâNDIO ASSIS DE ANDRADE NASCIMENTO (UFPB)
ANTôNIO FLÁVIO DE OLIVEIRA (UFPB)

Introdução

O presente trabalho analisa a construção da denúncia no gênero discursivo 
Petição Inicial que deu início ao processo de impeachment contra a presente Dilma 
Roussef, focalizando, mais precisamente, a mobilização de vozes outras na cons-
trução de sentidos da Petição, fazendo dessa uma arena de lutas de vozes em que 
os sujeitos envolvidos no processo procuram construir sentidos, visando ganhar/
formar a opinião popular. Assim, este trabalho objetiva analisar o manejo de vozes 
na construção da denúncia da petição inicial apresentada à Câmara dos deputados 
federais do Brasil, no dia 31 de agosto de 2015, visando compreender quais vozes 
são mobilizadas e que sentidos são construídos a partir delas.

Metodologicamente, o trabalho apresenta uma abordagem de cunho descriti-
vo, interpretativo e qualitativo em que as vozes que perpassam a tessitura do dis-
curso são identificadas e os sentidos construídos a partir delas são compreendidos. 
Para isso, dialogamos com os estudos advindos dos escritos do Círculo de Bakhtin 
– Bakhtin e Volochínov, principalmente –, retomando, entre outras, as noções de 
dialogismo, discurso citado, enunciado.

Dito isso, no próximo tópico, discorremos sobre a noção de discurso citado 
na perspectiva dialógica da linguagem. Logo depois, apresentaremos considerações 
sobre o gênero discursivo Petição Inicial, visando compreender seu funcionamento 
no âmbito da esfera jurídica. Em seguida, analisaremos a Petição Inicial que deu 
início ao processo de impeachment contra a presente Dilma Roussef, centrando nos-
sa atenção no manejo de vozes (discursos citados) que constroem o discurso da 
denúncia contra a presidente. Por fim, concluiremos fazendo alguns destaques rele-
vantes para essa discussão.
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Notas sobre o discurso citado na perspectiva dialógica da 
linguagem

Antes de discutir o que se entende por discurso citato é pertinente apresentar 
a noção de linguagem e língua que perpassa esse trabalho. A partir dos escritos do 
chamado Círculo de Bakhtin encontramos o entendimento de que a interação verbal 
constitui a realidade fundamental da língua. Para Bakhtin/Volochínov (2009), a lín-
gua não é um sistema abstrato de formas e não é formada pela enunciação monoló-
gica isolada, nem pelo ato psicofiológico de sua produção. Os autores postulam que 
a natureza real da língua é o “fenômeno social da interação verbal, realizada através 
da enunciação ou das enunciações” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 127 grifo dos 
autores).

Essa noção de língua/linguagem focaliza a língua em uso, os enunciados em 
plena interação dialógica, ou seja, percebe os enunciados em relação uns com os 
outros, pois não pode haver enunciado isolado.  Sobre isso, Bakhtin (2011, p.371) afir-
ma, “ele (o enunciado) sempre pressupõe enunciados que o antecedem e o suce-
dem. Nenhum enunciado pode ser o primeiro ou o último. Ele é apenas o elo na 
cadeia e fora dessa cadeia não pode ser estudado.” Para os estudiosos do Círculo 
o que existe na realidade concreta é a língua viva, a língua na interação dialógica, 
marcando pontos de vista, a língua instrumento dialógico e ideológico.

Quanto às relações dialógicas, Bakhtin (2010, p. 209) comenta o seguinte: “[...] 
as relações dialógicas são extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, não podem 
ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua como fenômeno integral 
concreto”. Bakhtin ressalta a linguagem na sua relação com a vida: a linguagem só 
vive na comunicação dialógica daqueles que a usam.

As relações dialógicas podem ser percebidas nos casos de discurso citado. No 
caso, temos o encontro de vozes, de pontos de vista, de posições valorativas. Numa 
concepção dialogia da linguagem, todos os nossos enunciados estão perpassados 
por outros enunciados. As palavras dos outros podem entrar no discurso. O discur-
so citado aponta para casos em que a palavra alheia é assimilada, alterada, avalia-
da. Enfim, são várias as possibilidades de relações com a palavra do outro. Bakhtin 
(2011, p. 295) mostra que “essas palavras dos outros trazem consigo a sua expres-
são, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos.”
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Quanto aos casos de discurso citado no discurso, Bakhtin (2011) afirma o lugar 
dos sujeitos envolvidos no processo dialógico. Para ele, “[...] a entonação que isola o 
discurso do outro (marcado por aspas no discurso escrito) é um fenômeno de tipo 
especial: é uma espécie de alternância dos sujeitos do discurso transferida para o in-
terior do enunciado” (BAKHTIN, 2011, p. 299).

Em Bakhtin (2009) encontramos vários esquemas de discurso citado. Esses são 
formas de transmissão, assimilação, reformulação, apreciação do discurso do ou-
tro. Ele cita, por exemplo, discurso citado direto (DD) (e suas variantes), discurso 
citado indireto (DI) (e suas variantes), discurso citado indireto livre e discurso citado 
direto livre. Cabe frisar que o DD e o DI são esquemas de base que se realizam nas 
variantes. Na célebre afirmação de Bakhtin/Volochínov (2009, p. 150), “o discurso 
citado é o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, 
um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação.” Os autores enten-
dem que “cada esquema recria à sua maneira a enunciação, dando-lhe assim uma 
orientação particular, específica” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 164).

O discurso citado direto apresenta três variantes: discurso direto preparado; 
discurso direto esvaziado e discurso direto antecipado/disseminado. A primeira va-
riante ocorre quando o discurso direto é preparado pelo indireto e emerge como 
que de dentro dele – como as esculturas que emergem da pedra. Nesse caso “os 
temas básicos do discurso direto que virá são antecipados pelo contexto e coloridos 
pelas entoações do autor. Dessa maneira, as fronteiras da enunciação de outrem 
são bastante enfraquecidas” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 172). A segunda va-
riante ocorre quando o autor do discurso citante lança luz sobre o discurso direto, 
caracterizando-o, fazendo com que o peso semântico das palavras citadas diminua.

No entender de Bakhtin/Volochínov (2009, p. 175), a terceira variante ocorre 
quando “o contexto que introdução o discurso citado é inteiramente construído em 
função da perspectiva do outro”. Eles explicam, ainda, que nesse caso cada palavra 
do contexto pertence simultaneamente, do ponto de vista da expressividade, da sua 
tonalidade emocional, do seu relevo na frase, a dois contextos que se entrecruzam, a 
dois discursos: o discurso do autor e o do outro.

O discurso citado indireto apresenta duas variantes: discurso indireto analisa-
dor do conteúdo e discurso indireto analisador da expressão. Na primeira variante, 
temos casos em que o sentido do discurso citado é decomposto em constituintes 
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semânticos. Ou seja, o discurso citante “apreende a enunciação de outrem no plano 
meramente temático e permanece surda e indiferente a tudo que não tenha signifi-
cação temática” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.166-167). Já a segunda variante 
temos casos em que o discurso citante “caracteriza o objeto de discurso e o próprio 
falante (o outro): sua maneira de falar, seu estado de espírito expresso nas formas 
do discurso. Ela integra na construção indireta as palavras e as maneiras de dizer do 
discurso de outrem” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.168).

Quanto ao discurso indireto livre, Bakhtin/Volochínov (2009, p. 198) mostram 
que esse esquema “exprime uma orientação ativa, que não se limita meramente à 
passagem da primeira à terceira pessoa, mas introduz na enunciação citada suas 
próprias entoações, que entram em contato com as entoações da palavra citada, 
interferindo nela.” Nesse caso, só se percebe a palavra alheia graças às entoações 
apreciativas do discurso do outro.

Cabe esclarecer que não apresentamos aqui todos os esquemas de discurso 
citado discutidos por Bakhtin e por outros estudiosos do assunto. Dito isso, passa-
remos a discutir alguns aspectos do gênero discursivo Petição Inicial, tendo em vista 
conhecer seu funcionamento no âmbito da esfera jurídica. 

Notas sobre o gênero discursivo Petição Inicial (PI)

Do ponto de vista dos estudos da linguagem, mais precisamente numa visão 
bakhtiniana, a Petição Inicial (PI) é um gênero discursivo que instaura um processo 
discursiva, é uma ação responsiva, um ponto de vista, um enunciado dialógico e 
ideológico que convoca outros enunciados como resposta. A PI é o gênero discursi-
vo que organiza uma ação jurídica. É uma ação de linguagem, portanto. Tal gênero 
apresenta estilo, estrutura composicional, tema, autoria, mantendo, assim, uma re-
lativa estabilidade como evento comunicativo que organiza uma prática social ins-
titucionalizada.

A PI precisa ser construída seguindo determinadas regras que se encontram 
no Código de Processo Civil Brasileiro. Esse, em vários artigos, determina as regras 
e requisitos para que a petição inicial seja válida e possa levar o processo adiante. 
Vejamos o que postula o Art. 282 (Lei nº 5.869/1973): A petição inicial indicará: (I) 
o juiz ou tribunal, a que é dirigida; (II) os nomes, prenomes, estado civil, profissão, 
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domicílio e residência do autor e do réu; (III) o fato e os fundamentos jurídicos do 
pedido; (IV) o pedido, com as suas especificações; (V) o valor da causa; (VI) as provas 
com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; (VII) o reque-
rimento para a citação do réu.

A PI é também denominada pelos operadores do Direito de “exordial”, “peça 
vestibular”, “prefacial”, “peça autoral”, “peça introdutória”, “peça de ingresso”, entre 
outras expressões sinônimas. A PI é um pedido por escrito, onde a pessoa apre-
senta sua causa perante a Justiça, levando ao juiz as informações necessárias para 
análise do direito. Por meio dela, o indivíduo acessa o Poder Judiciário e o provoca a 
atuar no caso concreto, gerando uma decisão que substitui a vontade das partes1.

Conforme Lourenço (2008, p. 47), a PI é “o meio pelo qual a pessoa que se se 
sente lesada leva o seu problema ao conhecimento do juiz e requer do Estado, por 
meio do Poder Judiciário, uma providência que possa atende-la, concedendo-lhe 
aquilo que entende ser de direito”. A mesma autora explica que na PI são expostos 
os fatos, a lesão sofrida pelo autor, o direito que ampara sua pretensão de compen-
sação pelos danos que lhe foram causados, concluindo com o pedido para que o 
julgador faça a correta aplicação do Direito que é teórico ao caso concreto.

Feito esse breve apanhado acerca da PI, voltaremos nossa atenção para a peti-
ção inicial que deu início ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. 
Para a construção da análise, retomaremos as discussões em torno dos esquemas 
de discurso citado e consideraremos os aspectos funcionais do gênero discursivo 
em questão, tendo em vista os objetivos traçados para este estudo. 

Vozes e sentidos na construção da denúncia da Petição Inicial

É sabido que o processo de impeachment consiste em uma questão processual 
aberta com vistas ao impedimento da continuidade do mandato de Dilma Rousseff 
como a Presidente da República do Brasil. O processo iniciou-se com a aceitação, 
em 2 de dezembro de 2015, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo 
Cunha, de denúncia por crime de responsabilidade oferecida pelo procurador de 

1. http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/direito-facil/peticao-inicial-onde-tudo-comeca > Aces-
so: 17/08/2016 às 10h:26min>. 
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justiça aposentado Hélio Bicudo e pelos advogados Miguel Reale Júnior e Janaina 
Paschoal. A PI, gênero discursivo que realiza a ação jurídico-responsiva, foi apresen-
tada à Câmara dos deputados federais do Brasil, no dia 31 de agosto de 2015. Assim, 
cabe ressaltar, objetivamos compreender quais discursos são mobilizados na cons-
trução da denúncia da PI e que sentidos são construídos a partir do manejo deles.

Na leitura e análise da PI constatamos a ocorrência dos seguintes esquemas de 
discurso citado: discurso direto esvaziado (DDE); discurso indireto livre (DIL); discur-
so indireto analisar do conteúdo (DIAC); discurso indireto analisador da expressão 
(DIAE) e discurso direto preparado (DDP). O gráfico 01, a seguir, mostrar o percentu-
al de recorrência de cada um desses esquemas de discurso citado.

19%

28%
20%

26%

7%
Discurso Direto Esvaziado

Discurso Indireto Livre

Discurso Indireto Analisador do Conteúdo

Discurso Indireto Analisador da Expressão

Discurso Direto Preparado

Gráfico 01: A recorrência dos esquemas de discurso citado na PI

Como se percebe no gráfico, os autores da PI mobilizam os esquemas de dis-
curso citado com significativa recorrência. Merece destaque os esquemas que mo-
bilizam o discurso do outro sem reproduzir as próprias palavras do outro como é o 
caso do discurso indireto livre (28%) e do discurso indireto analisador do conteúdo 
(20%). Nesses casos, apenas o sentido do discurso do outro é mencionado. Essa 
atitude responsiva em relação ao dizer do outro abre a possibilidade para infiltrar 
no discurso citado as entoações avaliativas, as tendências, as intenções do discurso 
citante (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009).

Mas a quem pertence as vozes citadas na PI? Quem são os outros citados na 
construção da denúncia? A análise revelou que os autores trazem para seu discurso 
vozes diversas, indo de autores clássicos aos blogs, passando por juristas e ditos 
populares. Vejamos as vozes identificadas na construção da PI: Tomás de Aquino (1); 
Rui Barbosa (2); Governo Federal (4); Min. Gilmar Mendes (1); Min. João Otávio Noro-
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nha (1); Folha de São Paulo (2); Ministros do STF (1); Revista Veja (7); Alberto Yussef 
(2); Min. Dias Toffoli (1); Carta Capital (2); Dilma/denunciada/presidente (8); Folha 
Uol (4); Revista Época (2); Des. João Pedro Gebran (1); Diário de SP (1); COAF (1); Blog 
do Kennedy (1); Blog O antagonista (1); Juristas (1); Estadão (4); Min. Paulo Bossard 
(2); Jur. Adilson A. Dallari (3); Jur. Ives G. Martins (2); Jur. Janaina C. Paschoal (1); Jur. 
Gustavo Badaró (1); Constituição Federal (3); Lei 1.079/50 (8); Jur. José A. da Silva (1); 
“Formadores de opinião” (1); Jur. Miguel Reale Júnior (1); Hannah Arendt (1); Lava Jato 
(1); “Analistas” (1); Jur. Denise Ramos (1); “A população” (1); Aristóteles (1); Hino Nacio-
nal (1); “dizem que...” (7); “como se diz popularmente..” (1); “Muitos indagaram...” (3).

Ao trazer essas vozes de outros lugares e mobilizá-las na PI, os autores reava-
liam, reacentuam, redirecionam seus sentidos. Desse modo, constamos que é por 
meio do discurso citado que a PI constrói a imagem de um governo tirano que pode 
ser deposto pelo povo e por seus representantes. As epigrafes, com afirmações de 
Santo Tomás de Aquino e Rui Barbosa, são mobilizadas para construírem o sentido 
de que a presidente alvo da denúncia é uma tirana, que pode ser retirada do poder 
pelo povo e por seus representantes. Assim, ao citar Tomás de Aquino, que coloca 
que “cabendo à multidão prover-se de um rei, cabe-lhe também depô-lo, caso se 
torne tirano...”, os autores fazem com que os sentidos desse discurso sejam laçados 
sobre a presente Dilma, ou seja, o discurso citado é mobilizado para construir a 
imagem de governo tirano, opressor e, por causa disso, é justificável que o povo, via 
seus representantes, retire do poder tal governante.

Já a segunda epígrafe mobiliza sentidos outros para justificar a atuação dos 
deputados no processo do impeachment, sob a alegação de que eles representam o 
povo. Diz a epígrafe: 

Fragmento 01:
Em todo país civilizado, há duas necessidades fundamentais: que o poder 
legislativo represente o povo, isto é que a eleição não seja falsificada, e 
que o povo influa efetivamente sobre os seus representantes.” (Rui Bar-
bosa. Migalhas de Rui Barbosa, org. Miguel Matos). (p. 01)

É por meio do discurso citado, portanto, que se cria um primeiro cenário, uma 
imagem, uma situação para justificar o impeachment. Nesse caso, os discursos criam 
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a imagem de um governo tirano, que foi eleito ilegalmente, e, assim, pode ser de-
posto pelo povo e por seus representantes. Esse cenário –criado pelo uso do discur-
so do outro – dá sustentação à argumentação que vem no corpo da PI.

Ademais, constatamos que os autores da PI travam um diálogo polêmico com o 
governo. A PI, em várias momentos, faz referência ao discurso do governo/da presi-
dente Dilma, visando refutar, rechaçar, criticar. De modo geral, a voz da presidente é 
a voz polêmica que entra na construção da PI. Assim, logo no início da PI, no tópico 
Dois fatos, constatamos a seguinte ocorrência:

Fragmento 02:
O Brasil está mergulhado em profunda crise. Muito embora o Governo Fe-
deral insista que se trata de crise exclusivamente econômica, na verdade, 
a crise é política e, sobretudo, MORAL (p. 03).

Nesse trecho, percebemos a presença do discurso do governo, uma outra voz, 
dita em outro momento e em outro lugar, que é trazido para a PI, por meio de um 
discurso indireto analisador do conteúdo, o Governo Federal insista que se trata de 
crise exclusivamente econômica. Essa voz é cita para ser refutada, já que os autores 
da PI argumentam que a crise não é apenas econômica, mas na verdade, a crise é 
política e, sobretudo, MORAL.

Ocorrências como essas revelam o trabalho com a palavra do outro na cons-
trução de sentidos da PI. No caso analisado acima, percebemos que o discurso do 
governo tem uma dupla expressão: a sua, isto é, a alheia, e a expressão do enuncia-
do que acolheu esse discurso. (BAKHTIN, 2011). É em resposta ao discurso da presi-
dente que se constrói a PI, pois é com o dizer do outro (do governo) que se trava o 
embate polêmico. Vejamos outras ocorrências:

Fragmento 03:
O Governo Federal também tenta fazer crer que tal crise pode se tornar insti-
tucional; sugere que se arrefeçam os ânimos, admitindo-se o quadro de hor-
ror que se estabeleceu no país; porém, não há que se falar em crise institucio-
nal. As instituições estão funcionando bem e, por conseguinte, possibilitam 
sejam desvendados todos os crimes perpetrados no coração do Poder. (p. 03)
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Nesse fragmento 03, temos a presença de uma outra voz atribuída ao Governo 
Federal, por meio de um discurso indireto analisador do conteúdo. Não se reproduz 
as próprias palavras do governo, mas se reproduz o sentido possível do que disse 
o governo em outra circunstância. Conforme Bakhtin/Volochínov (2009), nesse tipo 
de discurso citado o discurso citante infiltra seus tons avaliativos sobre o conteúdo 
do discurso citado, tendo em vista que as palavras do outro são traduzidas, parafra-
seadas, comentadas. Assim, o próprio ato de citar de forma indireta já implica um 
ato de avaliação mais intenso.

Os autores da PI mobilizam, ainda, vozes de juristas, buscando estabelecer 
com eles um apoio. Em um cenário em que as lutas ocorrem com a palavra, mobili-
zar várias vozes de apoio se constitui uma arma. Por isso, busca-se sempre o apoio 
de outras vozes que entrem em acordo com os pontos de vista defendidos. Nessa 
perspectiva, os autores da PI mobilizam vozes de juristas, buscando o apoio para 
fundamentar seus pontos de vista. Vejamos: 

Fragmento 04:
Se esta Casa não tomar as providências cabíveis, a tendência é realmente 
este terrível quadro se acirrar, pois o Governo Federal já está movendo 
seus tentáculos com o fim de mitigar a Lei Anticorrupção, objetivando, 
novamente, favorecer as empresas que se encontram no centro dos es-
cândalos que assolam o país, como bem diagnosticado pelo Eminente Ju-
rista Modesto Carvalhosa, em recente artigo. Aliás, o mesmo Professor 
denunciou a condescendência criminosa da Presidente da República, já 
em dezembro de 2014. (p.12)

Fragmento 05:
Ainda que indiretamente, também o Eminente Jurista Ives Gandra Martins 
respondeu sim a este questionamento, na medida em que foi o primeiro 
a publicamente sustentar a possibilidade e até a necessidade de cassar-se 
o mandato da Presidente da República. E especificamente sobre o tema, 
aduziu: “Parece-me, pois, que não se trata, no que diz respeito ao novo 
mandato, em que se mantém a mesma direção continuada da instituição 
do 1º mandato, se não de um mandato continuado, o que levaria a possi-
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bilidade de considerar crime continuado contra a probidade administra-
ção, por falta das medidas necessárias de afastamento imediato de quem 
dirigiu a estatal em setores estratégicos e agora na presidência da empre-
sa, durante o período de assalto a estatal (Presidente Lula e Presidente 
Dilma)” (p. 16)

No fragmento 04, constatamos que os autores citam o discurso de um jurista 
com relação à procedência criminosa da presidente. Tal discurso entra em acordo 
com a tese defendida na PI. Logo, os autores procuram construir o sentido de que 
os crimes cometidos pela presidente já é fato conhecido por outros juristas. No frag-
mento 05, cita-se, por meio de um discurso citado direto, o discurso do jurista Ives 
Gandra Martins, buscando um acordo quanto aos crimes de probidade administra-
tiva cometidos pela presidente.

Constatamos também que o discurso da lei, o fundamento jurídico, perpassa o 
discurso da denúncia. Para construir a denúncia, os autores lançam mão da Consti-
tuição Federal, artigo 85, incisos V, VI e VII; dos artigos 4º., incisos V e VI; 9º. números 
3 e 7; 10 números 6, 7, 8 e 9; e 11, número 3, da Lei 1.079/1950. A palavra da lei é 
evocada para balizar o que é crime e o que é legal, autorizado. Assim, o pedido é 
feito com base no que diz a lei:

Fragmento 06:
Os ora denunciantes, por óbvio, prefeririam que a Presidente da República 
tivesse condições de levar seu mandato a termo. No entanto, a situação 
se revela tão drástica e o comportamento da Chefe da nação se revela 
tão inadmissível, que alternativa não resta além de pedir a esta Câma-
ra dos Deputados que autorize seja ela processada pelos crimes de res-
ponsabilidade previstos no artigo 85, incisos V, VI e VII, da Constituição 
Federal; nos artigos 4º., incisos V e VI; 9º. números 3 e 7; 10 números 6, 
7, 8 e 9; e 11, número 3, da Lei 1.079/1950. (p. 27, grifo dos autores)

Fragmento 07:
À luz da legislação vigente, entende-se que a Presidente da República aten-
tou contra a probidade administrativa, primeiro, por “não tornar efetiva 
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a responsabilidade dos seus subordinados” e, em segundo lugar, por 
“proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro 
do cargo”.

Há um discurso que legaliza as práticas, orienta os comportamentos, crimina-
liza certas ações. Tal discurso, que se encontra nas leis do país, é evocado para de-
marcar um crime e justificar a PI. Entre todos os discursos citados, o discurso da lei 
exerce um poder diferenciador, tendo em vista que é a partir dele que se avalia/ca-
racteriza as práticas dos agentes políticos. Além disso, na luta dialógica pela palavra 
verdadeira, tanto os favoráveis como os contras ao impeachment lutam pela inter-
pretação verdadeira da lei, ou seja, buscam trazer a lei para seu lado, sendo esse um 
efeito de sentido produzido pelo discurso, conforme se percebe no fragmento 07.

Digno de nota é a presença de vozes atribuídas a um outro não marcado, não 
definido, como: “juristas”, “formadores de opinião”, “analistas”, “a população”, “dizem 
que”, “como se diz popularmente”, “muitos indagaram”. Ao proceder desse modo, os 
autores atribuem vozes a um outro que não pode responder pela autoria do que é 
dito. Como se percebe no trecho abaixo:

Fragmento 08:
Mas, como se diz popularmente, Pasadena foi apenas a ponta do “ice-
berg”, pois a Operação Lava Jato realizou verdadeira devassa em todos os 
negócios feitos pela Petrobrás, constatando, a partir de colaborações pre-
miadas intentadas por Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef [...] (p. 04)

Como se percebe nesse trecho, temos a recorrência de um discurso citado indi-
reto analisador da expressão como se diz popularmente, Pasadena foi apenas a ponta 
do “iceberg”. Os autores da PI colocam esse discurso sob a responsabilidade de um 
dizer popular, ou seja, como se essa afirmação fizesse parte dos ditos populares, 
fazendo passar o argumento de acusação.

O discurso citado exerce um papel fundamental na construção da PI. É a partir 
dele que o discurso de acusação, a construção da imagem dos acusados, a argu-
mentação, enfim, os sentidos do discurso são construídos. Assim, a PI é construída 
com palavras alheias, sobre palavras alheias e em relações com palavras alheias. 
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É por meio dos esquemas de discurso citado que se trava a luta na construção de 
sentidos. Desse modo, os casos de discurso citado não ocorrem de forma neutra, 
tendo em vista que os limites criados pela alternância entre os sujeitos do discurso 
fazem com que o discurso citante construa um novo cenário para o discurso citado, 
enfraquecendo suas fronteiras.

Conclusão

Diante do exposto, ressaltamos a relevância de se estudar os esquemas de 
discurso citado na construção de sentidos dos discursos. No caso em questão, mos-
tramos como é a partir da palavra do outro que a PI é construída. Assim, a PI é uma 
arena de luta ideologias, lutas pelo sentido. Os autores mobilizam diversas vozes, 
direcionando sentidos, algumas delas sem uma autoria identificada. Isso, no entan-
to, é parte do jogo que se joga com a palavra do outro.

Os resultados da análise revelam que as vozes que constroem a denúncia ad-
vêm de vários lugares discursivos: da filosofia clássica aos ditos populares, passan-
do pela opinião de renomados juristas e vozes de sujeitos não marcados discursiva-
mente, fazendo com que tal voz seja colocada na boca da opinião popular. Ademais, 
é de se destacar a significativa presença da voz dos jornais e revistas na construção 
argumentativa da denúncia, fornecendo informações que são mobilizadas na corro-
boração do pedido de impeachment da presidente. 
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Introdução

Os estudos sobre o ethos na argumentação é considerado como um compo-
nente importante para a persuasão, pois o ethos é a imagem que o orador passa de 
si mesmo para seu auditório durante um discurso.

Nesse sentido, o presente trabalho busca estudar o ethos presente no discurso 
do Mineiro Pedro Rodrigues Filho, conhecido no Brasil por Pedrinho matador, pelo 
fato de ser o assassino confesso de quase 100 pessoas, e está há mais de 34 anos 
preso, pagando por estes crimes. O corpus é uma entrevista do jornalista Marcelo 
Resende a Pedrinho Matador, exibida pelo programa Repórter Record, da rede Re-
cord de Televisão, no ano de 2012, no presídio da cidade de Guarulhos, estado de 
São Paulo. O referencial teórico adotado, neste trabalho, é o da Argumentação no 
discurso, de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), com as noções de orador e sua 
adaptação ao auditório, valores hierarquizados, argumentos e lugares e as contri-
buições complementares são de Amoussy (2005), sobre ethos; dentre outros.

Nosso trabalho está dividido em três partes: a primeira traz o referencial teó-
rico, no qual abordamos a constituição do campo teórico, destacando alguns con-
ceitos como auditório e lugares da argumentação e uma discussão sobre ethos. Em 
seguida discutiremos os dados, com a análise de alguns trechos transcritos da entre-
vista, observando qual ethos é assumido pelo assassino, e por fim, a conclusão, que 
retoma a discussão sobre as análises do corpus e aponta os resultados alcançados.
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A argumentação: noções conceituais

Segundo Perelman Olbrechts-Tyteca (2005, p 31), persuasiva é “uma argumen-
tação que pretende valer para um auditório particular “[...] e convincente é aquela 
“que deveria obter a adesão de todo ser racional”. Nesse sentido, para convencer, o 
orador apresenta ideias articuladas com a pretensão de fazer seu auditório a pen-
sar como ele, a aceitar suas teses e, de um modo mais amplo, busca persuadir este 
auditório à ação.

Este auditório pode ser apenas uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas, 
auditório particular, no entanto, quando o discurso atinge interlocutores que não 
estão ao alcance do orador, trata-se do auditório universal (REBOUL, 1998). Para 
Abreu (2008), o orador não tem domínio sobre este auditório, pois ao falar ou mes-
mo escrever para apenas uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas, como, por 
exemplo, professores, amigos, funcionários, esse discurso pode alcançar auditório 
maior, universal. Especialmente nos dias atuais, com o desenvolvimento das tecno-
logias da comunicação, o auditório universal deve ser sempre uma preocupação do 
orador.

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 21), ao discorrerem sobre a atuação do 
orador, chamam a atenção para a necessidade de despertar a atenção do auditório, 
utilizando-se de argumentos capazes de convencê-lo e/ou persuadi-lo. Nesse sen-
tido, o orador pode, por exemplo, utilizar-se de dados numéricos, acontecimentos, 
e, até mesmo pode usar de apelo emocional para convencer o auditório de que seu 
discurso é digno de ser ouvido e aceito.

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) falam sobre os lugares da argumentação, 
os quais estão ligados aos valores de uma sociedade. Para os autores a hierarqui-
zação dos valores são mais importantes do ponto de vista da estrutura de uma 
argumentação do que os próprios valores, ou seja, não importa os valores que os 
oradores têm, importa conhecer os valores de seu auditório e saber hierarquizá-los 
durante o discurso. Pode ocorrer também dos valores estarem ligados ao próprio 
orador e, neste caso, ele também deve hierarquizá-los. Assim, o orador se adapta 
ao seu auditório, trabalha o ethos.

Retornando aos lugares da argumentação, o lugar da quantidade afirma o va-
lor do número, qualquer coisa vale mais que outra em função de razões quantita-
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tivas, o lugar de qualidade se contrapõe à quantidade, o lugar da ordem destaca 
aquele ou aquilo que veio primeiro, o lugar da pessoa estabelece uma hierarquia da 
pessoa em relação as coisas, e o lugar da essência prima por tudo que significa ser 
a essência de algo em comparação a seres da mesma espécie.

Ainda uma importante categoria a ser discutida é a dos argumentos, neste 
trabalho, especificamente discutimos apenas os argumentos chamados de quase-
lógicos, pois foram eles que construíram a argumentação de “Pedrinho Matador”.  
Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), os argumentos quase lógicos são 
aqueles semelhantes a raciocínios formais, matemáticos e lógicos, mas por a lingua-
gem não ser algo completamente lógico, mas natural, está sujeito a outras formas 
de interpretações.

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) dividem os argumentos quase lógicos em: 
contradição e incompatibilidade, o argumento pelo ridículo, identidade, analiticida-
de, regra de justiça, argumentos por reciprocidade, argumentos de transitividade, 
a inclusão da parte no todo, a divisão de todos em suas partes, os argumentos de 
comparação, a argumentação pelo sacrifício e as probabilidades. Nas nossas análi-
ses foi possível identificarmos apenas os argumentos quase-lógicos por contradição 
e incompatibilidade, a regra de justiça e a argumentação por comparação.

O argumento por incompatibilidade parte do princípio de que “A asserção, den-
tro de um mesmo sistema, de uma proporção e de sua negação, ao tornar manifesta 
uma contradição que ele contém, torna o sistema incoerente e, com isso, inutilizável” 
(PERELMAN E OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 221). Os autores afirmam que quando 
estes argumentos se manifestam, logo são reconhecidas suas contradições, e, assim, 
podem ser facilmente questionados, por exemplo, é inútil um pai tentar convencer 
um filho que não deve mentir, se este pai usa de mentiras constantemente.

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 248), ao falarem sobre a regra de justiça 
afirmam que ela “requer a aplicação de um tratamento idêntico a seres ou a situa-
ções que são integrados numa mesma categoria”. Esse argumento aponta para tra-
tamentos iguais a seres e situações e, por isso, seu princípio utilizado em situações, 
como, por exemplo, para a construção de um código penal que aplica a mesma 
pena a todos os indivíduos de uma sociedade.

Os argumentos por comparação ocorrem quando são “apresentados como 
constatação de fatos, enquanto a relação de igualdade ou de desigualdade afirma-
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da só constitui, em geral, uma pretensão do orador” (PERELMAN E TYTECA 2005, p. 
275). Os autores colocam que este argumento é utilizado pelo orador quando ele 
tem a intenção de usá-lo como constatação de um fato citado, fazendo a compara-
ção de igualdade ou desigualdade deste fato.

Já aquilo que entendemos por recursos de presença na argumentação se re-
fere a tudo que pode ser usado no discurso para reforça-lo. Geralmente são his-
tórias, acontecimentos, exemplos vindos de outras instâncias de argumentação, o 
que condiz com a afirmação de  Abreu (p. 2008, p. 30) “Recursos de presença são, 
pois, procedimentos que têm por objetivo ilustrar a tese que queremos defender”.

Após estas considerações gerais sobre os conceitos da argumentação e algu-
mas técnicas argumentativas, a seguir, abordaremos um pouco sobre o conceito de 
Ethos pelo fato de ser o foco principal das análises do nosso trabalho.

Definição de Ethos

A argumentação possui três categorias que envolvem o auditório o orador e o 
discurso, essas categorias são definidas como ethos, (a imagem de si que o orador 
passa para o seu auditório) o logos (a tese defendida durante o discurso) e pathos (os 
sentimentos do auditório despertado durante o discurso pelo orador).

Uma dessas pode ser definida como a mais importante quando se fala em 
orador e discurso é o ethos. Segundo Eggs (2005) Aristóteles acreditava que o ethos 
ajudava o orador a persuadir o auditório. Ainda em conformidade com o autor, a 
definição de ethos de Aristóteles compreende dois campos semânticos diferentes, 
o epieikeia, definido como “honestidade e benevolência” e a eqüdade que engloba 
“hábitos, modos e costumes ou caráter”.

Nesse sentido, Eggs (2005, p. 36) faz o seguinte questionamento “O ethos do 
orador é, portanto, em última instância, sua honestidade?”. Em seguida a este ques-
tionamento, o autor afirma que os latinos e os modernos acreditaram dessa forma 
até o século XVII.  Seguiram o conceito que, o orador ao discursar não realizaria 
escolhas para passar a imagem de honestidade, mas que ele seria honesto por na-
tureza. Pois para Aristóteles “O verdadeiro e o melhor são por natureza mais fáceis 
de provar e mais convincentes” (EGGS, 2005, p. 39). A retórica moderna não veio 
desconstruir o ethos, mas mostrou que ele pode ser uma construção do orador. 
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Esse ethos, essa imagem, como veremos em Perelman Olbrechts-Tyteca (2005) pre-
cisa de uma adaptação ao auditório, o que é de fundamental importância para o 
convencê-lo.

Segundo os autores, “O importante, na argumentação, não é saber o que o 
próprio orador considera verdadeiro ou probatório, mas qual é o parecer daqueles 
a quem ela se dirige” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.26). Nesta pers-
pectiva, a adaptação não está relacionada ao caráter do orador, mas sim, à preo-
cupação dele em passar a imagem que o auditório espera. Quanto mais o orador 
passar a melhor imagem de si, mais terá sucesso no seu discurso, pois ganhará a 
atenção e o prestígio do seu auditório, alcançando assim o seu objetivo principal 
que é convencê-lo.

Não podemos afirmar que sempre irá ocorrer dessa forma, pois como dizem 
os autores (2005, p.28) “o orador tem toda a liberdade de renunciar a persuadir 
um determinado auditório, se só o pudesse fazer eficazmente de um modo que o 
repugnasse”, ou seja, o orador pode renunciar de persuadir alguém em nome de 
preservar o seu caráter, uma vez que existem situações que só conseguiremos con-
vencer se construirmos uma imagem de nós mesmo que vá de encontro ao nosso 
caráter, moral e crença. Assim, podemos preferir não convencer para não ferir aqui-
lo que acreditamos ser honesto e verdadeiro.

O ethos é um constante objeto de pesquisa da argumentação pelo fato de está 
em constante exposição em diversos discursos com os mesmos oradores, de ma-
neiras diferentes. Outra questão seria o fato de observarmos mesmo qual ethos é 
mais constante nos discursos orais e escritos que circulam no nosso dia a dia. Nossa 
concepção de ethos passa por esse conceito de adaptação do orador ao auditório, 
mesmo que Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) não tenham usado o termo ethos, 
podemos ver que a construção discursiva do ethos, para eles, “se faz ao sabor de um 
verdadeiro jogo especular”, reconhece Amoussy (2005, p.124).

Outras teorias, como a Análise do Discurso Francesa, AD, com alguns repre-
sentantes, também utiliza-se do termo ethos, estabelecendo um método próprio de 
análise. No nosso trabalho, observamos, no discurso, pela natureza dos argumen-
tos utilizados e dos valores a que recorre o orador, como essa imagem vai sendo 
construída.
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O ethos de um assassino em relatos sobre seus crimes após 34 
anos de prisão

Pedrinho Matador é assim conhecido pelo fato de ter assassinado, no Brasil, 
mais de 100 pessoas e está preso por esses crimes há mais de 34 anos no presídio 
de Guarulhos no estado de São Paulo.

Em Maio de 2012 este homem deu uma entrevista ao apresentador Marcelo 
Resende do programa “Reporte Record”.  Nossa análise observará como “Pedrinho” 
constrói seu ethos no decorrer das narrativas sobre seus crimes, diante de um audi-
tório universal, uma vez que o fato dele está dando uma entrevista para televisão, 
torna seu auditório universal, pois seu público é inimaginável, principalmente na 
atualidade com o advento da internet.

A entrevista tem o tempo de 28 minutos. O vídeo com a entrevista na íntegra 
foi pesquisado no site de vídeos “youtube”. Transcrevemos e separamos da entre-
vista, os trechos mais expressivos para analisarmos o ethos constituído na fala do 
assassino. Para apontarmos qual ethos este assassino assume, analisaremos os ar-
gumentos usados por ele, os lugares da argumentação, como também, alguns ges-
tos e comportamentos apresentados por ele durante a entrevista, já que se trata de 
um texto que envolve várias semioses.

Durante a conversa entre o entrevistado e Resende, foram feitas perguntas 
pertinentes para Pedrinho Matador. Marcelo Resende, vestido de preto, fica frente 
a frente com o criminoso, vestido de branco. Logo no início ele questiona sobre qual 
a sensação que ele tinha em matar. Vejamos o trecho:

Marcelo Resende: Você como se sentia?
Pedrinho Matador: Sentia um alívio né?
Marcelo Resende: há é?
Pedrinho Matador: Um alívio né? Descarregou aquilo que tinha para des-
carregar... Desse vontade de matar... Um ali... Você descarrega.
Marcelo Resende: Normal?
Pedrinho Matador: É... É.
Marcelo Resende: Você num sentia nada?
Pedrinho Matador: Nada.
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Marcelo Resende: Era como se você fosse tomar um banho.
Pedrinho Matador: Era... Um banho gelado (risos).
Marcelo Resende: É?

Neste trecho, observamos o ethos de um assassino frio, sem pudor e com valores 
próprios que não são reconhecidos, de um modo geral, pela sociedade. Para ele matar 
tem um sentido divergente do que a maioria dos indivíduos acredita. Ao concordar 
com a fala do entrevistador a seu respeito, sobre a sensação de matar, este orador 
utiliza-se de uma espécie de comparação em que matar e tomar um banho têm o mes-
mo valor, o próprio sorriso revela uma lembrança de prazer na vida deste homem e é 
também um recurso de presença, pois conseguimos visualizar melhor o que ele diz.

Durante alguns momentos da entrevista, o assassino tenta se justificar diante 
de seu auditório. Busca convencer de que seus atos foram corretos, baseavam-se 
em valores. Um dos trechos é o momento em que narra como cometeu seu primei-
ro assassinato depois de adulto. O assassinato do prefeito da cidade por ter demiti-
do seu pai, acusando-o de roubo.

Pedrinho Matador: Meu pai fazia assim: um Nescau pra nóis de noite, no 
frio, pra tomar de noite porque ele era guarda de noite. É tinha o guarda 
de dia. O de dia roubava quase tudo. Estourou a bomba e meu pai segu-
rou o negócio sozinho. E eu tive que matar macaco, pescar, entendeu? 
Que antigamente tinha aqueles macacos, que usava para fazer gola de 
brusa? Pescar caçar, pra arrumar alimento pra minha família que estava 
passando fome. cê tá me entendendo? Aí o que aconteceu? Aí eu fui: matei 
o prefeito na porta da casa dele com dois tiro de espingarda 28. Esperei... 
Esperei ele... Ele chegou... Pum Pum, dois cartuchos. E depois de um mês 
e pouco, desci da serra fui, matei o guarda dentro da escola.
Marcelo Resende: o guarda que ficou?
Pedrinho Matador: o guarda de dia, fui lá e esperei ele, taquei um par de 
cadeira em cima dele, queimei e fui embora.

O orador recorre ao valor da família para defender sua argumentação, também 
faz uso de recursos de presença ao narrar suas ações como pescar, caçar, trabalhar 
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em alguma coisa para sustentar a família, visando ao convencer. Assim, propõe o 
ethos de uma pessoa digna de compaixão que teve de cometer os crimes devido 
a dificuldade que sua família passou. É a partir deste trecho que o entrevistado 
começa a mostrar o ethos que irá assumir durante a entrevista. O ethos de um ho-
mem que busca fazer justiça com as próprias mãos, um justiceiro, portanto. Ele se 
assume como um matador, com valores próprios e que se julga acima dos valores 
colocados pela sociedade.

 É ainda na construção de sua defesa que “Pedrinho” fala sobre seu namoro 
com uma moça que foi assassinada porque os traficantes, com os quais ela era 
envolvida, não queriam o relacionamento. Por isso, “Pedrinho” foi ao casamento 
do irmão do traficante que matou sua namorada e lá cometeu vários assassinatos. 
Vejamos a sua narrativa do caso.

Pedrinho Matador: É...É... O irmão dele ia casar. Aí eu arrumei um xaveco 
com mais duas pessoas, e disse o seguinte: tudo que é homem, bala neles, 
mulher e criança não. Foi o que aconteceu. 
Marcelo Resende: Há é? É o que aconteceu?
Pedrinho Matador: “Metemo” bala.
Marcelo Resende: Matou quantos?
Pedrinho Matador: Uns oito eu acho (risos), uns oito e uns dez, quatorze 
ferido.
Marcelo Resende: Uns dez a quatorze feridos?
Pedrinho Matador: É.
Marcelo Resende: Aí essa foi a forma?
Pedrinho Matador: Entendeu? Aí eu num fiquei satisfeito não.
Marcelo Resende: Num ficou satisfeito não? Por quê?
Pedrinho Matador: Um tinha escapado.

Neste trecho, fica mais claro como este orador apresenta a regra de justiça, 
pois ele acredita na vingança como forma de justiça por terem matado a sua na-
morada. É possível interpretar que ele aplica sua própria regra de justiça quando 
coloca as normas que regulamentam os crimes, ou seja, os amigos não poderiam 
matar mulher e criança, mas o restante poderia “meter bala”. A partir desse argu-
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mento, entendemos que o ethos de justiceiro, se constrói com valores individuais, 
“Pedrinho” acredita ter nas mãos o poder de matar e deixar viver e acredita que 
através dos assassinatos está a possibilidades de resolver todas as situações que 
julga injustas. Ele também usa o lugar da quantidade quando afirma ter matado oito 
e deixado entre dez e quatorze feridos, para por meio deste argumento afirmar a 
sua insatisfação de um homem ter escapado daquela chacina.

Em outro trecho da entrevista acontece a narrativa do fato em que Pedrinho 
assasinou o pai, vingando-se dele por ter matado sua mãe. O pai de “Pedrinho” ma-
tou sua mãe com 21 facadas e foi preso no mesmo presídio que o filho. Vejamos o 
trecho.

Pedrinho Matador: Ele morava no chadrêz  da frente, negócio de seguro 
onde ficava estuprador e tudo. Eu tive que aguentar... Eu entrei no cha-
drêz ... Ele deu vinte e uma facada na minha mãe, eu dei vinte e duas.
Marcelo Resende: Deus quantas?
Pedrinho Matador: Vinte e duas. Por causa do coração né? Que eu tinha 
jurado vingança. Mais não que eu comi, o povo aí na internet tá falando 
que eu comi coração...
Marcelo Resende: o que você fez?
Pedrinho Matador: Eu simplesmente cortei que era vingança né? Cortei e 
joguei fora (faz os gestos com as mãos).
Marcelo Resende: Você tirou o coração do seu pai?
Pedrinho Matador: Um pedaço... Um pedaço.
Pedrinho Matador: Um pedaço e joguei fora, mastiguei e cuspi fora.
Marcelo Resende: Ah mais não engoliu?
Pedrinho Matador: Não... isso não nada.
Marcelo Resende: Mas mastigou?
Pedrinho Matador: É, mastiguei por isso né: por... foi vingança, tinha de 
fazer aquilo, é mãe né?

Mais uma vez, o orador tenta busca a imagem de uma pessoa que teve motivos 
concretos para cometer o assassinato, inclusive, para mastigar o coração do próprio 
pai e cuspir fora. Ele aplica neste ocorrido, a regra de justiça, porque, para ele, o 
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que se aplica a outro indivíduo aplica-se a seu pai também. A mesma ação que ele 
aplicou ao prefeito e ao guarda para fazer “justiça” com a causa do pai, agora, aplica 
ao próprio pai para vingar a morte da sua mãe, ou seja, nem mesmo o seu pai está 
fora das suas regras de justiça. Neste relato, o orador também recorre ao lugar da 
quantidade para justificar o número de facadas que deu no pai, ou seja, 22 facadas 
porque seu pai matou dando 21 facadas em sua mãe. Ele também argumenta que, 
por ter sido um crime cometido contra a mãe dele, tinha de arrancar e mastigar o 
coração do pai. Mais uma vez apresenta-se com o ethos de um justiceiro, que define 
o certo e o errado, segundo suas próprias leis.

No trecho a seguir o assassino se revela mais uma vez protetores das mulheres 
e crianças, pois ele afirma ter ódio de estuprador. Nesta parte Marcelo Resende per-
gunta sobre o Maníaco do Parque e ele se revolta chegando a chamar o estuprador 
de diabo.

Pedrinho Matador: Falei: se para um dia, faltando um dia pra mim ir  em-
bora, eu mando você pro inferno. Eu tenho até nojo de falar num diabo 
desses.
Marcelo Resende: É, mas por que você num gosta dele?
Pedrinho Matador: E que vai gostar de um diabo desse seu Marcelo? Fala 
pra mim.
Marcelo Resende: Sim, mas num era nada contigo.
Pedrinho Matador: Sim, mas era pessoa pobre, pegava coitada, pessoa 
pobre. Pegava só coitadinha. E o negócio parece que tá piorando de novo, 
o quanto vejo na televisão o tanto de estrupo tá tendo hoje, e tudo colari-
nho branco que tá estuprando.

Mais uma vez percebemos o orador assumindo o ethos de um justiceiro, ao ex-
pressar o  ódio por aqueles que abusam de mulheres e crianças.  A argumentação é 
construída com bases nos valores atribuídos às mulheres e às crianças. Para o ora-
dor, mulher e criança, estão acima do próprio valor que têm a morte, já que sempre 
preserva a vida destas pessoas. De certa forma, o orador tenta diminuir os crimes 
que cometeu ao estabelecer uma hierarquizador de valores entre um criminoso 
que assassina por motivos de vingança, de “justiça’, conforme ele concebe, e um 
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criminoso que comete estupros, uma incompatibilidade se atentasse para o própria 
regra de justiça. Vejamos o que diz abaixo.

Marcelo Resende: Você tem remoço?
Pedrinho Matador: Não, tenho nada, vixe! Tenho não. 
Marcelo Resende: Nada?
Pedrinho Matador: Não... Se eles matasse eu também, entendeu? E das 
pessoas que eles queriam matar também, eles também não iam sentir não.
Marcelo Resende: Não né?
Pedrinho Matador: Não.
Marcelo Resende: Tem alguém que você matou, que você acha que não 
deveria ter matado?
(três segundos de silêncio)
Pedrinho Matador: Não.
Marcelo Resende: Todo mundo que você matou, se fosse pra repetir você 
repetiria.
Pedrinho Matador: Sim... É... Porque num vale merda mesmo. Num vale 
bosta.

O orador expressa com firmeza que não tem nenhum remoço por seus crimes 
contra as mais de 100 vidas e que não se arrepende, e ainda afirma que todas as 
pessoas que matou “não valiam bosta”.  Podemos observar, nestes três segundos 
de silêncio, uma breve reflexão sobre seus crimes, mas mesmo assim diz não se ar-
repender nem mesmo do assassinato do seu pai. O que, para ele, justifica cometer 
os assassinatos seria também a ideia de fazer justiça que ele acreditar ter.

Outro ponto forte da entrevista ocorre quando Marcelo Resende interroga se 
“Pedrinho” é a favor da pena de morte. Segue o trecho.

Marcelo Resende: Você é a favor da pena de morte?
Pedrinho Matador: No Brasil se eu sou a favor, dic dic dic dic (balança 
negativamente a cabeça e a mão)
Marcelo Resende: Não vale?
Pedrinho Matador: Não ia adiantar de nada, só ia morrer coitadinho.
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Marcelo Resende: É? Você acha que só ia pegar os pequenos.
Pedrinho Matador: Só ia morrer coitadinho.
Marcelo Resende: Mas, se você é contra a pena de morte, porque você 
matou tanta gente?
Pedrinho Matador: Porque não vale merda nenhuma, num matei ne-
nhum coitadinho, num vale merda nenhuma. Um repórter falou uma vez 
pra mim: Pedrinho você falou que num mata pai de família, num mata 
gente boa, é povo aí que você matou num é pai de família?... Se fosse pai 
de família num tinha pensado mil vezes antes de entra pro mundo do cri-
me, tava cuidando dos filhos... de sua família... Já que ele entrou é porque 
num ama nem sua família.

Nesse trecho o assassino argumenta sobre a sua posição em relação à pena de 
morte no Brasil. Mas o argumento dele não é sobre a possibilidade de sofrê-la tam-
bém. Mas, Esse orador argumenta pela incompatibilidade, pois argumenta contra 
a pena de morte, mas promove a morte. Para desfazer essa incompatibilidade, ele 
afirma que, no Brasil, a pena de morte seria aplicada apenas a “coitadinho”, para ele, 
a justiça feita pela sociedade não funciona, por isso vale a justiça com as próprias 
mãos. O caso do assassinato do prefeito e do guarda  e do próprio pai ilustram bem 
esse ethos de um justiceiro.

Durante seu discurso, apesar de se reconhecer como um assassino assumido, 
o orador tenta passar a imagem de um homem sério que cometeu todos estes cri-
mes porque é vítima da injustiça social. É pertinente afirmar, que ele está diante de 
um entrevistador e câmeras. Seu auditório é apenas pressuposto, pois não sabe a 
quantidade de interlocutores que seu discurso atingiá, assim, de alguma forma, ten-
ta convencer este auditório sobre suas razões para matar, que é um homem justo 
sério e não um homem de índole má.

A seguir, temos a análise do nosso último trecho desta entrevista. Neste, o en-
trevistado é questionado se, hoje, após 34 anos de prisão, ainda existe a capacidade 
dele voltar a matar. Veja a seguir.
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Marcelo Resende: Você seria capaz de matar hoje?
Pedrinho Matador: Não, só se for em último caso, em... tirar minha vida 
ou alguém que a gente gosta. Pelo contrário não. 
Marcelo Resende: Você sente falta de matar? 
Pedrinho Matador: Vixe! Não, num quero mais saber de matar não. Se 
eu quisesse matar eu tinha matado, por que eu sentei e escolhi, porque 
se eu tivesse querendo matar tinha gente pra mim matar. De monte. De 
monte na rua, mais se eu matasse a polícia ia me matar ou mandar eu 
para cadeia de novo. Deixe eu cuidar da minha vidinha, já tô velho. Deixe 
eu trabalhar, roçar meu matinho, tomar meu vinho gelado. Deixe esse ba-
guiu pra lá.
Marcelo Resende: O que é a vida pra você
Pedrinho Matador: A vida é a gente saber viver ela. Entendeu? Eu fiquei 
preso 34 nos, saí lá, gostei, amei, puxa, amei a liberdade, tô louco pra vol-
tar de novo e continuar no meu trabalho, vivendo minha vida.
Marcelo Resende: Terminou sua carreira ou não?
Pedrinho Matador: Terminei.

É possível observarmos que o orador, no fim do discurso, hierarquiza sua vida 
em relação a vida dos outros, diz que só mataria se estivesse correndo risco de 
morrer (ou alguém de quem ele gostasse), os valores próprios ainda constituem seu 
discurso. No final, lança uma tentativa de adaptação ao auditório para quem fala, 
ao afirmar que só deseja ser um homem do campo e viver o resto de sua vida tran-
quila. É um novo  ethos que tenta construir.
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Conclusão

Em nossas análises pudemos identificar qual ethos o orador Pedro Rodrigues 
Filho, o Pedrinho Matador, assume nesta entrevista diante de seu auditório. Con-
cluímos que o matador se reconhece dessa forma, mas tenta justificar seus crimes, 
passando a imagem de um justiceiro que tinha o direito em decidir quem deveria 
viver ou morrer no meio social do qual fazia parte. Este ethos é de um homem com 
valores próprios que desacreditou da justiça e aplicou a sua própria regra de justiça, 
fazendo-a com suas próprias mãos.

Apesar do orador construir este ethos durante todos os seus argumentos, ao 
final da entrevista, tenta se redimir, busca um novo ethos ao dizer que não matará 
mais e quer apenas sair da prisão e ir viver uma vida simples de camponês. Esta 
posição de Pedrinho ao final do discurso se deve a influência do auditório, pois ele 
sabe que está falando a um auditório grande, que, em sua maioria, não compartilha 
dos seus valores nem da hierarquia deles.
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A análise discursiva francesa: revistando a teoria

A análise de discurso francesa, fundada pelo grupo de estudo Michel Pêcheux 
em 1969, instala, segundo esse autor, (PÊCHEUX, 2008, p. 44) “novas práticas leitura 
(sintomáticas, arqueológicas)”. É uma prática de leitura que não visa buscar o senti-
do fixado no texto, não toma o leitor como origem do sentido, não vai em busca das 
intenções do autor, não se limita às condições de produção imediatas para construir 
os sentidos do texto, mas interessa-se por compreender como o discurso, que per-
passa o texto, se organiza para dizer o que diz.  Nas palavras de Pêcheux (Ibid.)

o princípio dessas leituras consiste, como se sabe, em multiplicar as rela-
ções entre o eu é dito aqui (em tal lugar), e dito assim e não de outro jeito, 
com o que é dito em outro lugar e de outro modo a fim de se colocar em 
posição de “entender” a presença de não ditos no interior do que é dito.

Para alcançar os “não ditos” que constituem os sentidos do dito, a análise do 
discurso (AD) teve que repensar o lugar da língua nos estudos linguísticos. Nesse 
repensar da língua, Pêcheux (1997, p. 62) diz que

a partir do momento que a língua deve ser pensada como um sistema, 
ela deixa de ser compreendida como tendo a função de expressar um 
sentido; torna-se um objeto do qual uma ciência pode descrever o fun-
cionamento. (...) A consequência desse deslocamento é, como já se sabe, 
a seguinte: o “texto” não pode de maneira alguma ser objeto pertinente 
para a linguística, porque ele não funciona - o que funciona é a língua, 
isto é, um conjunto de sistemas.
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Essa crítica pode nos levar a pensar que a língua enquanto estrutura não mais 
teria lugar nos estudos discursivos. Porém, para Pêcheux, o projeto discursivo não 
veio remover as formas da língua, mas acrescer-lhe do que, até então, havia ficado 
de fora: a história. Tal posicionamento fica evidente em sua obra “O discurso: estru-
tura ou acontecimento” em que ele afirma: “prefiro me esforçar em avançar entre-
cruzando os três caminhos que acabo de evocar (o do acontecimento, o da estrutu-
ra e o da tensão entre descrição e interpretação” (PÊCHEUX, 2008, pp. 18-19). Nesse 
ínterim, a estrutura equivale ao sistema, às formas da língua e o acontecimento 
aos efeitos do histórico-ideológico sobre esta forma. Assim fica claro que embora 
se valha das marcas da língua, tal que a língua em sua estrutura é base para a aná-
lise, a AD volta-se, também, e essa é uma de suas peculiaridades teóricas,  para as 
“propriedades discursivas (materiais) que referem a língua à história para significar 
(relação língua exterioridade)” (ORLANDI, 2010, p. 90).

Para pensar a língua mergulhada na história, Pêcheux tomou como ponto de 
reflexão a noção althussereana de ideologia. Esta, para o fundador da AD, não está 
no mundo das ideias ou do psicologismo. Ela é material e está inscrita nas relações 
sociais que norteiam as práticas discursivas e não discursivas dos sujeitos. Como 
nos dizem Pêcheux e Fuchs (1997a, p. 165), “a região da ideologia deve ser caracte-
rizada por uma materialidade específica”. Essa adesão de Pêcheux à ideologia de 
Althusser fica evidente nas duas teses que ele levanta: “só há prática através de e 
sob uma ideologia”; “só há ideologia pelo sujeito e para o sujeito (PÊCHEUX, 2009, 
p. 149). No tocante à ação da ideologia sobre o sujeito, Henry (1997, p.33) diz que 
“o sujeito é sempre e, ao mesmo tempo, sujeito da ideologia e sujeito do desejo in-
consciente e isso tem a ver com o fato de nossos corpos serem atravessados pela 
linguagem antes de qualquer cogitação.”.

As bases teóricas da AD francesa é bem especificada por Pêcheux e Fuchs 
(Ibid., pp. 163-164) em artigo por eles publicado. Os autores afirmam que a estrutu-
ra teórica da AD

reside na articulação de três regiões de conhecimento científico: (a) o 
materialismo histórico como teoria das formações sociais e de suas 
transformações, aí compreendida a teoria das ideologias; b) a lingüística 
como teoria, ao mesmo tempo, dos mecanismos sintáticos e dos proces-
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sos de enunciação; c) a teoria do discurso como teoria da determinação 
histórica dos processos semânticos. (...) Essas três regiões são, de uma 
certa maneira, atravessadas e articuladas  por uma teoria da subjetivi-
dade, de natureza psicanalítica. (PÊCHEUX e FUCHS, 1997a;  p. 163-164).

 
Com base nesse aporte teórico, Pêcheux apresenta sua teoria do discurso, to-

mando este como um efeito de sentido entre interlocutores. Efeito de sentido por-
que a língua não é transparente – mas opaca (PÊCHEUX, 2008) – e o sujeito, sempre 
interpelado pela ideologia e pelo inconsciente, não é origem do que diz  -  uma vez 
que ele fala de um lugar discursivo dinâmico – nem tem controle total sobre o que 
diz – uma vez que  está sujeito às falhas da língua e aos equívocos da história: o real 
da língua e o real da história.

Se atrelarmos essas questões à prática de leitura, veremos que o sujeito-leitor 
não tem essa dita autonomia plena idealizada pelas vontades de verdade (FOUCAULT, 
2008) dos discursos sobre a formação do leitor  que defendem o leitor livre para dar  
ao texto qualquer  interpretação. De acordo com a perspectiva da AD francesa, o su-
jeito lê sobre determinas condições de produção e fará quantas leituras forem pos-
síveis mediante essas condições e pela sua capacidade de enxergar os equívocos da 
língua que possibilitam os deslizamentos dos sentidos pelo efeito do funcionamento 
do real da língua. Vejamos mais em detalhes esse aspecto da língua: seu real.

A língua e seu real

A proposta da AD para a língua é retirá-la do seu lugar de estabilidade e co-
locá-la, em segurança e com regularidade, no terreno movediço do discurso. Essa 
mudança de perspectiva para com a língua fica clara em de Pêcheux quando ele se 
propõe a falar do real da língua.  No capítulo “Ciência, estrutura e escolástica” do 
seu livro “Discurso: estrutura ou acontecimento, ele introduz sua concepção sobre 
o real dizendo que
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supor que, pelo menos em certas circunstâncias, há independência  do 
objeto face a qualquer discurso feito a seu respeito, significa colocar 
que, no que se apresenta com universo físico-humano (coisas, seres vi-
vos, pessoas, acontecimentos, processos...), há real, isto é, pontos de 
impossível, determinando aquilo que não pode ser “assim”. (O real é o 
impossível... que seja de outro modo). (PÊCHEUX, 2008, p. 29)

O que se compreende com essa declaração é que frente à “necessidade uni-
versal de um “mundo semanticamente normal”, isto é, normatizado” (Ibid., p. 34) 
há um ponto de reconfiguração – o real – que age sobre a estabilidade do mundo, 
imprimindo-lhe outras possibilidades de acontecimento, de significado - se nos re-
portamos à língua.

A noção de real da língua, que Pêcheux vai buscar no “Amor da língua” de Mil-
ner (1987), vai trazer para a AD a compreensão de que a língua não é esse espaço de 
clareza onde tudo é dito e compreendido de maneira direta, ou seja, a transparência 
não é uma propriedade da língua, mas sim sua opacidade, como fica evidente na 
análise que Pêcheux(Ibid., p. 23) faz do enunciado On a gagné.

On a gagne [“Ganhamos”] é profundamente opaco: sua materialidade 
léxico-sintática (um pronome “indefinido em posição de sujeito, a mar-
ca temporal-aspectual de realizado, o lexema verbal gagner [“ganhar”], 
a ausência de completo) imerge esse enunciado em uma rede de rela-
ções implícitas.

O real, que marca a língua de opacidade, não está sujeito às vontades, ao po-
sicionamento de aceitação ou negação do sujeito; mas impõe-lhe sua presença in-
transigente, tendo em vista que “não descobrimos, pois o real: a gente se depara 
com ele, dá de encontro com ele, o encontra.” (PÊCHUX, 2008, p. 29). Fica assim 
evidente que o sujeito está assujeitado às coerções da língua que de acordo com 
Barthes “ não é nem reacionária nem progressista; ela é fascista.”

Para fecharmos nossa reflexão sobre esse aspecto peculiar da língua, resta-
nos falar sobre a materialidade do real, ou seja, sua constituição. Tratando, em 
“Discurso: estrutura ou acontecimento”, do modo como deve se dar a análise 
discursiva, Pêcheux diz que uma atitude importante é descrever a materialida-
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de tomando como base o real da língua que tem natureza simbólica “o real da 
língua... aquilo que é colocado pelos linguístas como condição de existência (de 
princípio), sob a forma da existência do simbólico” (PÊCHEUX, 2008, p. 50). Desta 
forma, a língua não se esgota no funcionamento de sua estrutura; há outro fun-
cionamento – o do real – que se atrela à estrutura para que a língua se concretize 
enquanto evento linguístico-discurso.  Isso equivale a dizer que o real é inerente 
a língua, e que trabalhá-lo nas práticas de leitura é “se deslocar da obsessão da 
ambiguidade (entendida como lógica do “ou...ou”) para abordar o próprio da lín-
gua através do papel do equívoco, da elipse, da falta”. (Ibid., p. 50). Ratificando 
essa presença significativa do real, Ferreira (2000, p. 24) diz que

Os enunciados da língua podem sempre escapar à organização da lín-
gua, ao trabalho da razão e da lógica sobre a linguagem. É neste espaço 
que se localizam os “furos” e as “faltas” que são estruturantes e próprios 
à ordem da língua. É o lugar enfim da incompletude da língua, onde tudo 
e tanto acontece.

 
Esse aspecto aberto da língua, que é proposto pela AD francesa, possibilita um 

olhar menos transparente do sujeito-leitor para a materialidade significante  - o tex-
to – que está sendo lida. Isso se dá porque, mediante o conhecimento da historici-
dade da língua, da ação do seu real sobre o sentido, o sujeito leitor passa considerar 
que o sentido pode vir a ser  outro, para além do que lhe aparece como evidente.

É com base nessa concepção teórica de leitura que passaremos agora para 
um momento mais prático de nosso texto: a análise discursiva de um exemplar de 
literatura de cordel. Com essa análise, será possível ver a aplicação dessa teoria dis-
cursiva de leitura agora apresentada. A análise que se veremos tem como objetivo 
compreender como o homem e mulher nordestinos são representados no discurso 
da literatura de cordel.
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A representação do homem e da mulher nordestinos no 
discurso da literatura de cordel

O cordel Cacete, cachaça e gaia (C1) é de autoria do pernambucano Davi Tei-
xeira e foi produzido em 2005. Compreendida como um operador de memória so-
cial (PÊCHEUX, 1999), a imagem da xilogravura aponta para lugares histórico-ide-
ológicos que podem aqui ser tomados como caminho inicial para investigarmos o 
modo como se constituem as imagens do homem e da mulher. Tomada como re-
presentação simbólica e, como tal, carregada de efeitos de memória resultantes da 
política da língua e da história, a imagem do cordel em análise apresenta-se como 
fio do discurso que se quer transparente no dizer sobre o homem que aparece com 
um par de chifres que representa, na cultura nordestina, a marca da traição.

Como símbolo ideológico, os chifres atualizam no enunciado presente discur-
sos outros que fazem deslizar a estabilidade do que é dito primariamente na xilogra-
vura. O primeiro discurso que reaparece pelo fio da memória é o discurso da força 
e do domínio do macho sobre a fêmea. Historicamente, o chifre está ligado à força, 
ao domínio (CASCUDO, 2015). Numa analogia, o homem teria um domínio sobre a 
mulher tal como o boi tem sobre uma coletividade de fêmeas. Essa ilustração mos-
tra a permanência de uma vontade de verdade que se atualiza ininterruptamente 
na sociedade nas mais diversas práticas discursivas: o domínio do homem sobre 
a mulher. Esse efeito de sentido do homem no controle é ratificado na posição do 
homem em relação à mulher. Na imagem, vemos que o homem se encontra atrás e 
a mulher na frente. Na posição em que está, o homem toma o lugar daquele que ar-
rebanha, daquele que exerce sobre a mulher um poder que “consiste em “conduzir 
condutas” e em ordenar a probabilidade” (FOUCAULT, 1995, P. 244). Nessa ordem, 
a mulher reassume uma posição social que historicamente vem lhe sendo imposta: 
a posição de dependência do homem, daquela que é conduzida por alguém. O ho-
mem, da posição em que se encontra na xilogravura – atrás da mulher – vai, com o 
auxílio de um chicote, dirigindo seus passos, limitando seu espaço, sua possibilida-
de de autonomia, de independência. Por outro lado, o efeito classificatório (WOO-
DWARD, 2013) que representa o homem como hierarquicamente superior à mulher, 
pode ser repensado na medida em que o sujeito-mulher sai do lugar de passividade 
e trai o homem. Se a posição do homem na imagem faz deslizar o sentido, atribuin-
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do-lhe força e domínio, os cifres sobre sua cabeça denotam sua fragilidade -  o ma-
cho traído - e a resistência da mulher na relação de poder estabelecida.

Ao verificarmos que, do lugar ideológico de onde enuncia o sujeito-autor, a 
mulher assume uma posição de dependência do homem e, nessa condição, tem 
sua voz reprimida, em posição secundária em relação a do homem – um exemplo 
claro do efeito binário (SILVA, 2013), uma identidade versos a outra, uma superior 
a outra –, constatamos que o sujeito autor enuncia de uma formação discursiva 
(FD) machista. Dessa posição discursiva, o sujeito-autor vai reatualizando  uma série 
de discursos negativos em relação ao sujeito-homem, e  agressivos em relação ao 
sujeito-mulher. Esses efeitos de sentido que marcam os sujeitos homem e mulher 
podem ser vistos, mais uma vez, na imagem do chicote que resgata sobre o sujeito 
nordestino a memória da violência medieval do homem  que, para estar na ordem 
do discurso de seu tempo, tinha que lavar sua honra de homem traído por meio de 
um duelo de espadas.

O discurso da violência que constitui a imagem do homem nordestino fica evi-
dente no intradiscurso: o homem está atrás da mulher segurando um chicote. Se 
por um lado o fio do discurso – o chicote – traz a memória do aboio do fazendeiro 
conduzindo a boiada e, nessa ilustração,  ratifica  o discurso machista do homem no 
controle, e a mulher controlada,  por outro lado, esse mesmo fio do discurso pro-
duz a representação do homem violento que, constituído historicamente por uma 
vontade  de verdade machista, acha-se no direito de agredir a mulher. Além disso, o 
discurso da violência, presente na xilogravura, também contribui para a manuten-
ção da dicotomia histórica da força masculina a e da fraqueza feminina.

Analisada a capa do cordel - o não verbal - , vejamos que representação é feita 
do homem e da mulher no discurso verbal. Para isso, vamos analisar alguns trechos 
do corpo do cordel “Cacete, cachaça e gaia”.

O enredo do cordel diz respeito a uma relação conturbada entre um homem e 
uma mulher não nomeados, e um comerciante, Zé da venda, que entra na história 
como amante da esposa. O esposo é um típico machista e alcoólatra que não honra 
sua condição cultural de provedor, bate na esposa e, devido a isso, passa a ser traí-
do pela sua companheira com o comerciante Zé, que fornce a feira do mês e visita 
a casa do bêbado nas nointes em que ele está dormindo embreagado na praça. É a 
partir dessa contextualização que passaremos à analise. Para uma melhor organiza-
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ção e compreensão do trabalho com os recortes discursivos (RD), poremos ao lado 
de cada uma deless seu lugar de origem  no texto, isto é, o trecho do cordel de onde 
eles foram extraídas. O cordel completo encontra-se nos anexos.

Trecho I – página 1 (C1)

Ela é a rainha do lar (RD1)
A esposa resguardada (RD2)

Tá pronta para amar
E também para ser amada

Se você não valoriza
Ela fica arrasada

Se tomássemos o recorte verbal pelo viés da “transparência da língua”, vería-
mos a (RD1) Ela é a rainha do lar - situada na página 1 do (C1) Cacete, cachaça e 
gaia - como um  caracterizador socialmente positivo da mulher. Porém, compree-
dendo que todo dizer é opaco, veremos que “rainha do lar” sofre o efeito do inter-
discurso  que reatualiza toda uma memória sobre o sujeito mulher. Memória essa 
que resulta em um efeito de sentido que parafraseia a imagem que a linguagem 
do cordel tem construído da mulher até o presente momento: inferior ao homem, 
dependente do homem.

Ao dizer ela é a rainha do lar (RD1) o sujeito enuncia de uma formação discursi-
va (FD) cuja matriz do sentido se estabelece pelo resgate de uma memória medieval 
com seus devidos regimes de verdade sobre o homem e sobre a mulher. Inscrita 
nessa ordem, a rainha -  a mulher – é então vista como aquela que tem um trono, 
um reino para governar. Isso nos leva a pensar que a imagem da mulher é, então, 
atrelada ao domínio de algo. Porém, o sentido evidente do governo da mulher res-
vala no equívoco da língua que faz emergir um não dito significativo: a rainha é 
submissa a um rei que é, na história medieval, tido como seu senhor. Desta feita, 
a mulher tem uma autonomia relativa sobre sua casa que é, de fato, regida pelo 
rei. O discurso medieval que transpassa o enunciado “rainha do lar” traz, pelo fio 
da memória, a imagem da mulher doméstica que resume seu pensar e seu agir às 
atividades do lar.
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No espaço da formulação, “lar” aponta para lugar de morada, casa, espaço de 
convívio familiar. Todavia, dada a natureza discursiva de nossa leitura, temos que 
observar que o termo “lar” é produzido por um sujeito discursivo que enuncia de 
uma matriz de sentido cujos discursos ratificam uma visão de mundo machista, 
onde a mulher e  o homem têm papéis bem definidos, dicotômicos e imutáveis: 
o homem como mantenedor da casa, a mulher responsável pela manutenção da 
casa.Visto desse prisma, “lar” torna memorável a memória de uma mulher que não 
tinha acesso ao oposto do lar (conhecimento formalizado, formação profissional e 
demais bem sociais). Bens sociais esses que eram garantidos aos homens quase 
que como uma consequência natural de existir e ser homem. Fica evidente o efeito 
binário sobre as identidades do homem e da mulher (SILVA, 2013), isto é, uma rela-
ção dicotômica que concede privilégios à identidade culturalmente definida (Ele), e 
exclui seu oposto (ela) – a não identidade, a diferença.

Como um texto plenamente coeso, o dizer do sujeito autor é atravessado por 
uma série de paráfrases discursivas que vão alimentando a construção da imagem 
de uma mulher totalmente dedicada ao espaço doméstico, o que inclui também seu 
perfil: o perfil da mulher do lar. Essa questão pode ser vista em a esposa resguarda-
da (RD2) que é a continuação do verso “ela é a rainha do lar (RD1). Nesse momento 
da narrativa, o sujeito-autor continua a adjetivar o sujeito-mulher que tem como um 
de seus atributos o resguardo, o poupar-se, a reclusão para o cuidado do lar.

Pela análise agora feita, fica evidente que, no que diz respeito à representação 
do homem e da mulher nordestinos, a imagem elaborada, pelo discurso do cor-
del,  está basicamente fundamentada em uma concepção dicotômica e hierárquica: 
Homem x mulher. E sendo assim, para o homem está a força, a posse, o controle 
econômico, a brutalidade; para a mulher, a fragilidade, a dependência do homem.

Com esta análise nós pudemos alcançar os primeiros objetivos do texto que 
foram: a) conhecer a proposta teórica de leitura da AD francesa; b) apresentar os re-
sultados de algumas análises. Falta-nos, desta forma, apresentar o último objetivo 
que é fazer uma breve reflexão sobre as contribuições dessa teoria de leitura para 
o ensino.
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Análise do Discurso e ensino

Segundo Solé (1998)  toda leitura tem seu objetivo; e o objetivo da leitura dis-
cursiva é possibilitar ao leitor uma experiência investigativa com uma língua mergu-
lhada na história e constituinte de sentidos provenientes do seu estado natural de 
falha, de equívoco.

Sendo assim, a leitura discursiva tem muito a oferecer às práticas de ensino da 
leitura na escola que segundo Orlandi (2006, p.194) não tem “procurado modificar 
as condições de produção de leitura do aluno: ou ele já tem as tais condições (como 
as tem leitor ideal que é o padrão) ou ele é obrigado a decorar, imitar repetir”. Rati-
ficando a relevância da AD para o ensino da leitura, ainda na mesma página supra-
citada, a autora diz que

de posse do conhecimento dos mecanismos discursivos, o aluno terá 
acesso não apenas à possibilidade de ler como o professor lê. Mais do 
que isso, ele terá acesso ao processo de leitura em aberto. E, ao invés de 
vítima, ele poderá usufruir a indeterminação, colocando-se como sujeito 
de sua leitura. Orlandi (Id. ibid)

Endossando a importância da AD para o ensino, Gregolin (2007, p. 76) diz que

o ensino de língua de uma perspectiva discursiva pode levar o aluno à 
reflexão sobre a ordem da língua, sobre o seu funcionamento na so-
ciedade. Esse, tenho certeza, é um ótimo caminho para a formação de 
produtores e leitores que consigam entender o papel da língua na cons-
tituição da cultura.

Considerações finais

O percurso textual seguido nos permitiu conhecer a teoria da AD francesa e 
verificar sua aplicabilidade a partir da análise que realizamos do exemplar do cor-
del. Esta análise mostrou como o discurso do cordel realimenta uma representação 
depreciativa dos sujeitos homem e mulher. Se considerarmos que um dos nossos 
objetivos era pensar a AD como uma ferramenta de auxílio à formação do leitor, 
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podemos concluir que o sujeito-aluno, uma vez orientado pelo professor quanto à 
propriedade histórico-discursiva da língua, poderá ter acesso ao nível de leitura que 
foi visto na análise do cordel. Nessa condição, ele verá que as posições do homem 
e da mulher, na capa do cordel, é muito mais que uma disposição espacial, é uma 
posição discursiva que dá margem para a construção de uma representação social 
do homem e da mulher.

Desta forma, se, o que se busca é a formação de um leitor crítico, que não limi-
ta sua leitura ao primeiro sentido dado, a AD, como mais uma ferramenta de auxílio 
à formação do leitor, é uma possibilidade para atingir esse objetivo porque possui 
um caráter investigativo de trabalho com a língua. Desta forma, munido do saber 
discursivo da língua, o leitor terá sempre que ir em busca não do sentido dado, mas 
do seu percurso de construção, o que vai lhe permitir enxergar outras possibilida-
des de sentido.
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LUTAS HEGEMôNICAS E IDEOLÓGICAS NA VOz DO 
EX-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO

JUSSIVANIA PEREIRA

Introdução

Em uma entrevista concedida ao jornal on-line MídiaNews no dia 23 de abril de 
2016, o então secretário de Educação, Esporte e Lazer do estado de Mato Grosso 
(Seduc), Permínio Pinto, pontua os desafios que o governo tem encontrado para 
melhorar o ensino no estado e discorre acerca de como estão sendo realizadas as 
ações com vistas à melhoria da qualidade. Vale ressaltar que Permínio pediu exone-
ração da pasta, dias depois da entrevista, por motivos de investigação de fraudes 
em processos licitatórios de construções e reformas durante sua gestão na Secre-
taria. Permínio Pinto é formado em engenheira agrônoma pela Universidade do 
Paraná, já foi vereador em Cuiabá (MT), assumiu a Secretaria de Educação na gestão 
do atual governo; já transitou na secretária Municipal de Educação, na gestão do 
prefeito Chico Galindo.

No início da entrevista, o repórter Marcus Mesquita faz uma crítica ao ensino 
de modo geral, dizendo que não há palavras para descrever o sistema educacional 
brasileiro, apontando ainda que Mato Grosso tem um dos piores índices educacio-
nais do Brasil. Em resposta a essa crítica o ex-secretário acentua que a culpa do 
ensino do estado estar desse jeito, é o ensino fundamental e médio, e em especial 
o ensino fundamental, pelos erros cometidos no ciclo de formação humana ao qual 
são expostos. Para amenizar essa situação, afirma que ações têm sido tomadas 
através da Universidade Federal de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa e da 
própria Secretaria de Educação (SEDUC).
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Outro problema apontado pelo ex-secretário é a falta de comprometimento de 
alguns gestores, também o fato de as universidades formarem mal os profissionais 
da educação, bem como a questão de falta de escolas (em torno de 11 munícipios 
do estado de Mato Grosso possuem déficit de salas de aulas). Permínio ressalta que 
a solução para os problemas constitui-se em um processo longo e que os resultados 
vão surgir quando a escola voltar a ter um elo forte com a sociedade, os centros de 
formações (Cefapros) passarem a atuar em todos os municípios, projetos sejam de-
senvolvidos nas escolas, dentre outras propostas.

Os enunciados da entrevista apresentam muitos discursos sobre a educação, 
porém, para este artigo, pretendo analisar apenas um dos enunciados produzido 
como resposta a uma pergunta sobre ideologia.

Por enunciado uso a definição de Foucault (2012, p.) algo que produz sentidos/
remete a outros enunciados já ditos, envolvidos numa relação de poder. Além do 
conceito de enunciado, utilizarei os conceitos de ideologia e o funcionamento dos 
aparelhos ideológicos proposto por Althusser e Gramsci para compreender o que 
Permínio entende por ideologia, bem como o conceito de hegemonia de Fairclough 
(2008) para analisar as lutas travadas nos discursos sobre a escola e sobre a educa-
ção pelo representante máximo desse espaço: o secretário de educação (até do dia 
da entrevista).

Ideologia em consonância com hegemonia

O caminho percorrido pelo conceito de ideologia, tal qual como compreendido 
hoje, teve seu pontapé inicial pelos autores de A ideologia alemã, Marx e Engels. 
Para Marx e Engels (1986, p. 72), “as ideias da classe dominante são, em cada época, 
as ideias dominantes; isto é, a classe que é a força material dominante da socieda-
de é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante”. Nessa visão, a sociedade 
o tempo todo precisa garantir seus meios de reprodução de serviços e de força de 
trabalho.

Para Althusser (1980), ideologia é uma representação da relação imaginaria 
dos indivíduos com as suas condições materiais de existência. Ainda segundo o au-
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tor “é por meio de formas materiais que a ideologia de constitui e constitui os indi-
víduos como sujeitos sociais, garantindo a eles a ilusão de serem livres, fixando-os 
em posições-sujeito” (2013, p.223)

Na visão de Gramsci (1995), a ideologia exerce o papel de cimentar, unificar 
os interesses e aspirações dos membros de uma determinada classe social, quem 
cimenta as ideologias, ou seja, contribui para formação do consenso entre os mem-
bros de uma mesma classe social são os intelectuais, que são funcionários da supe-
restrutura. “Os intelectuais são os comissários do grupo dominante para o exercí-
cio das funções subalternas da hegemonia política e do governo político” (Gramsci, 
1995:10).

As ideologias se materializam na família, na religião, na mídia, instituições cul-
turais, e em maior instância na escola, digo a escola em maior instância porque a 
ela é concedida a primazia de formar intelectuais, mão de obra para servir a classe 
dominante e que detém a maior parte do tempo com os indivíduos em processo de 
formação, todos dominadas pelo maior aparelho ideológico o estado. Estado é defi-
nido como um instituição que possui o poder político, funcionando como uma clas-
se dominante sobre a subalterna, mas nem sempre nessa ordem, como temos visto 
atualmente na política do Brasil, a classe dominante também age sobre si mesma.

Isso significa dizer que a classe dominante no poder tem a possibilida-
de de utilizar-se do poder político e jurídico de que desfruta para fazer 
prevalecer seus valores e sua ideologia sobre os valores ou sobre a ide-
ologia dos detentores dos aparelhos ideológicos de Estado, bem como 
sobre os valores ou ideologia das classes dominadas que podem estar 
em luta não só contra a ideologia estatal, mas também contra as classes 
dominantes que se apoderam desses aparelhos. (OLIVEIRA, p. 86, 2013.) 

Althusser ressalta a importância do funcionamento dos aparelhos ideológicos 
na formação dos indivíduos. Esses aparelhos funcionam de forma conjunta a fim de 
reproduzir a difusão da ideologia dominante entre os membros da sociedade, ou 
seja, cada aparelho dominado pelo estado cumpre sua função de interpelar na vida 
do sujeito.
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Para este artigo, verificarei como a escola, um aparelho ideológico influenciado 
pelo estado desempenha seu papel no enunciado propagado pelo ex-secretário de 
educação, não posso esquece que como pontua van Dijk (2000), escolas e todo o sis-
tema educacional estão entre as instituições ideológicas mais complexas, elabora-
das e penetrantes da sociedade, por envolver indivíduos em processo de formação 
pelo menos uns vinte anos ou mais.

A escola é dominada pelo estado quando vemos a posição que o professor 
ocupa em sala (realizando planejamentos, ditando o que é certo ou errado), os li-
vros e as disciplinas manipuladas pelo ministério da educação, pois os conteúdos 
já vem definidos, em alguns estados brasileiros há até vereadores criando leis para 
direcionar o que o professor pode ou não dizer em sala.

A descrição dos funcionamentos dos aparelhos ideológicos expostos por 
Athusser encontra-se com a teoria de Gramsci ao discorrer que é nas superestrutu-
ras que acontecem as ideologias e as lutas hegemônicas (luta e manutenção de po-
der). Gramsci adotou uma visão de mundo ou um método de análise construído por 
Marx e Engels para a explicação dos fenômenos sociais, sendo assim, ele entendia 
que a formação de consciência de sujeito e suas tomadas de posições nas práticas 
sociais, digo a transformação e formação da sociedade fazem parte de uma relação 
estreita com a base material da sociedade.

Marx (1982) [1844] denotou três conceitos importantes que Gramsci adotou 
para suas análises da realidade social: o conceito de materialismo histórico, estrutu-
ra e o de superestrutura. Para Gramsci, as superestruturas são como um conjunto 
de ideologias jurídicas, políticas, religiosas, um conjunto das formas de consciência 
de um povo em determinado momento histórico. A superestrutura é formada por 
dois planos: a sociedade civil, o conjunto de organismos privados, que corresponde 
à função de hegemonia exercida na sociedade pelo grupo dominante; e sociedade 
política corresponde à função coercitiva de domínio direto sobre a sociedade, ex-
pressa no estado e no aparato jurídico. Segundo Fairclough hegemonia é
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Tanto quanto dominação nos domínios econômico, político, cultural e 
ideológico de uma sociedade, é a construção de alianças e a integração 
muito mais do que simplesmente a dominação de classes subalterna, 
mediante concessões ou meios ideológicos para ganhar consentimento. 
(FAIRCLOUGH, 2008:122)

Para manter a hegemonia, o grupo dominante precisa assegurar os grupos 
mais próximos e naturalizar essa dominação em torno deles, daí surge a importân-
cia dos aparelhos ideológicos como a igreja, escolas, universidades, imprensa, às 
vezes é preciso o uso da força para manter a hegemonia.

Se a hegemonia está relacionada com o poder exercido sobre os funcionamen-
tos dos aparelhos ideológicos do estado, logo todo discurso, principalmente os dos 
intelectuais a serviço da classe dominante, é norteado de poder.  De acordo com a 
interpretação proposta por Fairclough (2001), uma das funções fundamentais de 
análise de poder é a de descrever reflexivamente as práticas discursivas como um 
modo de luta hegemônico e ideológico que reproduz e reestrutura as ordens de 
discursos e as práticas vigentes na sociedade contemporânea.

Além da doutrinação ideológica

Já no início da entrevista o repórter ressalta como o ex-secretário vê a questão 
da ideologia na escola, que na visão de Permínio não passa de uma doutrinação 
partidária de esquerda que precisa ser barrada.
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Quando perguntado sobre as questões ideológicas apresentadas na escola por 
meio da edição de cartilhas e outros materiais didáticos, o ex-secretário responde 
dizendo que a escola tem que garantir é o respeito às diversidades e que as ques-
tões ideológicas precisam ficar em segundo plano, essas palavras revelam que o ex-
secretário não compreende a escola como o proposto na teoria de Althusser que, 
assegura ser a escola um dos maiores instituições ideológicas e mais complexas, 
por envolver a sociedade e dispor de tanto tempo de audiência obrigatória na vida 
do indivíduo, pois sua compreensão de ideologia é restrita aos pensamentos parti-
dário e de esquerda, contrariando seu próprio discurso de respeito às diversidades.

Nas escolas os indivíduos passam a maior parte do seu tempo (por 12 anos 
ou mais), aprendendo conhecimentos, adquirindo habilidades, reproduzindo ou re-
futando ideologias dominantes. Segundo Althusser, na escola, as crianças e jovens 
aprendem não apenas as técnicas os saberes práticos, ler, escrever, contar, mas 
também as:
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[...] “regras” dos bons costumes, isto é, o comportamento que todo o 
agente da divisão de trabalho deve observar, segundo o lugar que for 
destinado a ocupar: regras da moral, da consciência cívica e profissional, 
o que significa exatamente regras de respeito pela divisão social-técni-
ca do trabalho, pelas regras da ordem estabelecida pela dominação de 
classe [...] (Althusser, 1980: 19-21)

Seguindo a resposta do ex-secretário, ideologia não é de responsabilidade de 
uma unidade escolar e que a responsabilidade de uma unidade escolar é “formar o 
aluno”, como se isso fosse mero aspecto técnico, ou seja, apresenta também uma 
visão redutora do que seja formação. Van Dijk (2000) havia apontado alguns anos 
atrás que a escola forma intelectuais e nas palavras de Gramsci os intelectuais têm 
um papel importante na disseminação e manutenção das hegemonias. Porém, 
Grasmci alerta acerca da importância dos intelectuais orgânicos responsáveis pela 
transformação. A transformação das relações de poder e de práticas hegemônicas 
se dão via contra-discursos, necessários na formação dos alunos.

Nas palavras do ex-secretário se o aluno for “bem formado na escola, ele vai ter 
condições de escolher o partido ao qual vai se filiar”, esse enunciado parece ter re-
lação com a vivência de Permínio e com aquilo que ele acredita: as ideologias fazem 
parte de um sistema político (partidário). Como o ex-secretário viveu muito tempo 
no meio político de direita é essa concepção que ele remete a ideologia: políticas, 
partidos e discursos de esquerda.

Que a política é uma ideologia das mais elaboradas, não há como negar, mas 
ideologia ultrapassa o campo abstrato quando se realiza nas práticas dos sujeitos, 
se concretizam. As ideologias norteiam os sujeitos, suas funções e suas relações so-
ciais (Althusser, 1980). Nesse sentido, não é apenas a política que age sobre as ações 
dos sujeitos e sim um conjunto de aparelhos ideológicos monitorados pelo Estado, 
que detém o maior poder político, e por isso em meio a lutas hegemônicas é a clas-
se dominante. A ideologia política é uma luta de poder, com aqueles que procuram 
manter e aqueles que a todo tempo visam resistir.
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Sendo a escola um aparelho ideológico orquestrado pelo Estado, ela já recebe 
o livro didático com os conteúdos que devidamente deverão ser ministrados em 
sala, conteúdos estes controlados pelo Ministério da Educação no nível nacional e 
pelas secretarias municipal e estadual. Outra afirmação de que a escola é um apa-
relho de difusão ideológica está na posição que o professor ocupa na sala; a ele é 
dado o poder de dizer a verdade por ser detentor de saber, e aos alunos é dado a 
posição de sujeito, sendo o professor a classe dominante naquele instante e os alu-
nos a classe subalterna. Mas, como indivíduos regidos por ideologias, dependendo 
da posição que ocupamos nos mais diversos âmbitos, ora somos dominantes ora 
subalternos, mas jamais sujeitos livres.

Os funcionamentos dos aparelhos ideológicos como: igreja, política, religião, 
disseminam o sentido de ideologia da classe dominante sob a subalterna, manten-
do o sujeito no lugar que for conveniente para que o fluxo capitalista continue a 
dar frutos. Nesse sentido, a escola tem o papel de ensinar os alunos a serem sub-
metidos à ideologia dominante, no caso de direita, apesar do ex-secretário sinalizar 
que as questões ideológicas “vem de casa, e que essas questões devem ficar em 
segundo plano”. Mas não posso deixar de lembrar que Permínio é filiado a um par-
tido político (PSDB) que atualmente lidera nosso estado, então todo e qualquer pen-
samento que não diga respeito à direita governista é considerado de esquerda, e é 
esse discurso que se tem propagado em todo o país, no discurso de neutralidade 
que opera contra a ideologia.

As escolas têm sido constituídas por meio de lutas hegemônicas travadas o tem-
po todo entre o estado, política, interesses privados e públicos e até mesmo a religião, 
apesar de laica na constituição. Não são raros os casos em que vemos professores per-
derem autonomia em sala, porque vereadores, deputados, andam decretando leis para 
nortear e dominar as falas do professor em sala. Há ainda, a igreja que não aceita que 
certos conteúdos sejam ensinados na sala de aula.

O discurso de Permínio é provido de poder, porque ele representa a voz do 
poder do Estado e da educação. Em prol do Estado, a ele é dado o poder de dizer 
a verdade, ou encobrir as verdades para que as classes subalternas não tomem 
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consciência dos seus verdadeiros interesses. Para Fairclough, todo o discurso é uma 
relação de poder atravessado pelas práticas discursivas em constante transitivida-
de inter-relacional.

Algumas considerações

Neste artigo procurei fazer um pequeno percurso do trajeto histórico da noção 
de ideologia e de alguns de seus precursores e explicitar como as lutas em contex-
tos hegemônicos estão presentes na difusão dos mais diversos aparelhos ideológi-
cos; também intentei analisar o enunciado do ex-secretário de educação acerca das 
ideologias apresentadas nas escolas, que nas palavras de Permínio devem ser bar-
radas, devido a sua visão reducionista do termo. Ficou latente que no discurso do 
secretário, os discursos que contrariam os hegemônicos, são mal vistas e danosos a 
ponto de serem barrados pelo poder de Estado via controle, no caso da Secretaria 
de Educação.

Apesar de parecer naturalizada, a hegemonia difundida por meio dos apare-
lhos ideológicos tem feito alguns sujeitos das classes subalternas resistirem via con-
tra discursos, exemplo, disso tem sido na área da educação, onde alunos tem inva-
didos escolas a fim de reivindicar seus direitos.

Quando a autoridade não é aceitável de forma naturalizada, a influência ocor-
re de forma sutil, em forma de discursos, e é isso que muitos políticos, secretários 
estão a fazer, a fim de impor a relação de dominação sobre os dominados, em meio 
a lutas hegemônicas através dos mais diversos aparelhos ideológicos, entre eles a 
escola. Dito isto, “seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominan-
tes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas 
perceberem as injustiças sociais de forma crítica” (Paulo Freire,1984), ou seja, poder 
falar livremente em espaços de controle, aparelhos ideológicos, dominantemente 
de Estado.
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MARCAS DO DISCURSO RELIGIOSO PRESENTES NO 
POEMA CâNTICO ESPIRITUAL DE SÃO JOÃO DA CRUz

CyRO LEANDRO MORAIS GAMA (UFRN)

Introdução

A palavra discurso designa uma exposição de ideias que podem ser tanto feitas 
em improviso como também antecipadamente escritas, sendo assim, composto por 
oração e fala. Semelhantemente, segundo Orlandi (2002), a palavra discurso no seu 
sentido etimológico, diz respeito ao uso da palavra em curso, em movimento, em 
prática. Isto se refere ao uso da linguagem, uma vez que o homem mantém a lín-
gua em movimento constante ao utilizá-la nas mais diversas situações de interação 
social. De modo que, podemos compreender o discurso como uma exposição de 
ideias, de viva voz ou por escrito.

De acordo com Brandão (2007, p. 37): “O discurso é o espaço em que saber e 
poder se articulam [...]”. Com isso, vemos que todo discurso é carregado por cor-
rentes ideológicas. Como se pode notar, o sujeito articulador de um determinado 
discurso, quando fala ou escreve sempre emite sinais de uma determinada corrente 
ideológica na qual está inserido.

O discurso religioso de maneira geral tem como centro a pessoa de Deus. Ade-
mais, essa modalidade de discurso discute sobre a fé, mecanismo esse que nos leva 
a crer em algo que apenas ouvimos falar. E mesmo sem conhecerem teorias acerca 
da argumentação podemos perceber que o discurso religioso dispõe de estratégias 
argumentativas que visam convencer um público alvo.

Em virtude disso, para uma melhor compreensão dos componentes que com-
põe um discurso de cunho religioso, utilizaremos como corpus o poema Cântico 
Espiritual de São João da Cruz, um santo da Igreja Católica, e também importante 
escritor da literatura espanhola, que viveu no século XVI. Sendo assim, na presente 
análise, procuraremos fazer um recorte da obra, mostrando passagens represen-
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tativas que destacam o discurso religioso do autor. Em nosso percurso analítico, 
procuraremos conhecer, também, algumas características do referido discurso.

O discurso religioso 
 
 O discurso religioso (DR) é uma das modalidades discursivas mais antigas 

existentes na humanidade. Como ressalta Althusser (2001), nesse tipo de discurso, 
os sujeitos (os cristãos) encontram-se assujeitados a uma divindade superior (Deus). 
Além do mais, existe uma distinção entre esses sujeitos em questão, pois, Deus é o 
sujeito único e absoluto, os demais sujeitos, por consequência, são interpelados e 
transmissores da sua voz.

Torna-se evidente que locutor e ouvinte pertencem a duas esferas diferentes, 
pois de acordo com Orlandi (1996), de um lado está o locutor (Deus) que é imortal, 
eterno, infalível, infinito e todo-poderoso; e do outro permanece os ouvintes (sujeito 
assujeitados) que são humanos, mortais, efêmeros falíveis, finitos e dotados de po-
der relativo. Em razão disso, nota-se uma desigualdade hierárquica na relação entre 
Deus e o homem, já que existe um mundo espiritual, onde encontra-se Deus e ou-
tro temporal no qual se encontra o homem. E esse mundo espiritual, obviamente, 
domina o temporal. Assim sendo, torna-se evidente essa assimetria entre os planos 
temporal e espiritual.

Segundo Orlandi (1996), a principal característica do discurso de origem religio-
sa consiste em ouvirmos a voz de Deus por meio dos seus enviados (padre, pastor, 
pregador). Porém, vale destacar o que ressalta a autora:

O discurso religioso não apresenta nenhuma autonomia, isto é, o repre-
sentante da voz de Deus não pode modificá-lo de forma alguma (...) Há 
regras estritas no procedimento com que o representante se apropria 
da voz de Deus: a relação do representante com a voz de Deus, é regula-
da pelo texto sagrado, pela igreja e pelas cerimônias. (Idem,1996, p.245) 

De modo que, não há reversibilidade na formação discursiva religiosa, pois é 
afastada qualquer ideia de contradição. Uma vez que, o sujeito (ouvinte) reconhece 
o seu lugar de inferioridade diante da superioridade de Deus (enunciador). Com isso, 
observa-se o caráter autoritário no qual é constituído o discurso de cunho religio-
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so. Além desse fator, existem características que distinguem um simples discurso 
religioso espontâneo de um discurso teológico, o qual possui um caráter científico.

A fé, por sua vez, é vista como algo que dá significado ao discurso, pois ela 
comprova a não-reversibilidade. Além do mais, ela aparece como um elemento que 
distingue os crentes dos não-crentes. Nisso, ela pode representar uma promessa 
para os que creem, ou mesmo uma ameaça para os que não creem. Outro fator, é 
que ela é vista como um caminho para a salvação, pois o homem diante da sua con-
dição de mortal encontra na fé um meio pelo qual pode achegar-se a vida eterna.

Outra marca do DR é uso da intertextualidade, pois muitos textos religiosos 
são produzidos a partir de outros, especialmente de textos bíblicos. Assim, apoia-se 
no que já foi dito anteriormente para reforçar a significação divina dos enunciados. 
O uso da intertextualidade é encontramos com frequência nos discursos religiosos 
de origem teológica.

Segundo Orlandi (1996), podemos, ainda encontrar três traços importantes no 
DR: a exortação, enlevo, salvação. A palavra exortação refere-se ao tratamento que 
é dado aos sujeitos, ex.: Irmãos, amados, etc; o enlevo representa a ultrapassagem 
do mundo temporal para o espiritual; a salvação é constituída por um pedido ou 
agradecimento feito pelo representante de Deus.

Ainda de acordo Orlandi (1996), pode-se encontrar outros elementos no DR, 
como: o uso do imperativo e do vocativo nos discursos doutrinais; uma linguagem 
metafórica; o uso de perífrases, que consiste na tradução de citações feitas em la-
tim ou outras línguas, retirando, dessa maneira, o efeito de sentido que é provoca-
do pelas diferenças entre as línguas; o uso de performativos e orações cristalizadas; 
o mecanismo de negação, que consiste em negar a negação, isto é, negar aquilo que 
não vem de Deus; o emprego da antítese, que é utilizado para explicar a assimetria 
entre o plano temporal e espiritual.
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O discurso religioso do “Cântico Espiritual”

São João da Cruz escreveu 31 canções do poema “Cântico Espiritual” quando 
estava no cárcere de Toledo no ano de 1578. E entre os anos de 1584-1586 ele finali-
zou a obra, acrescentando outras canções que somaram o número de 40. E o título 
“Cântico Espiritual” foi dado pelo Frei Jerônimo de São José no ano de 1630. O autor, 
por sua vez, referia-se ao poema como “Livrinho das Canções da Esposa.” 

O poema, também, sofreu algumas modificações pelo autor, pois no primeiro 
escrito, conhecido como “Cântico A”, a obra só tinha 39 estrofes e possuía um tom 
mais lírico, breve e espontâneo; já no segundo, conhecido como “Cântico B”, acres-
centou-se a estrofe de nº 11, como também foi alterada a ordem de algumas estro-
fes e ampliado o comentário das 40 canções. Em consequência disso, essa última 
versão do poema possui um caráter mais doutrinal e pedagógico do que a primeira. 
Além disso, a obra foi escrita para as Irmãs Carmelitas Descalças, ramo feminino da 
congregação à qual o autor pertencia.

Segundo Sciadini (2004), a obra pode, ainda, ser considerada a autobiografia de 
São João, pois o mesmo deixa transparecer nela a sua alegria transbordante de en-
contro com o Amado (Deus). Sendo assim, no poema o autor relata as suas próprias 
experiências místicas de submissão à ordem divina. E essa tal experiência mística 
é representada por três vias, que narram o percurso que o sujeito deve percorrer 
até obter o estado de perfeição, que é chamado de matrimônio espiritual. Em razão 
disso, o poema está dividido da seguinte forma: via purgativa, que compreende da 
estrofe (canção) 1 até o início da 13; via iluminativa da, 13 até a 21; via unitiva, da 22 
até a 40.

Outra característica da obra, trata-se de um poema narrativo e o enredo se dar 
por meio de um diálogo entre dois personagens: a Esposa (alma, sujeito assujeitado) 
e o Esposo (Deus). Até a estrofe de número 11 é possível encontrar somente a fala 
da Esposa, tendo em vista que a mesma, por estar passando por um momento de 
purificação dos seus pecados, não pode obter ainda um diálogo com o seu Amado 
(Deus).

Convém evidenciar que a obra faz uma intertextualidade com o livro bíblico 
do Antigo Testamento “Cântico dos Cânticos”, livro esse que é composto por hinos 
nupciais entre namorados. Dessa forma, podemos encontrar ao longo do poema 
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citações referentes ao livro bíblico, como: “Saí, por ti clamando, e eras já ido” (v. 5), 
que faz referência a seguinte passagem, que diz: “Levartar-me-ei, rondarei pela ci-
dade, pelas ruas, pelas praças, procurando o amado da minha alma... Procurei-o e 
não encontrei!...” (Ct, 3,2); já o verso: “Nosso leito é florido” (v.147) , faz referência a 
passagem: “nossa vida já florida!...” (Ct, 1,15a). Dado o exposto, como mostra Orlan-
di (1996), o discurso teológico é um discurso feito a partir de outro discurso. E esse 
fenômeno ocorre para dar mais significado ao enunciado, mostrando, assim, seu 
caráter divino.

Com a primeira estrofe (canção 1), o poema começa relatando a via purgativa 
ou também chamada via dos principiantes. A personagem da Esposa apresenta-
se na narrativa um tanto quão desejosa de submeter-se a vontade divina, por isso 
esforça-se para desprender-se da sua vida terrena. Em razão disso, ela mostra-se 
inquieta e ao mesmo tempo desejosa de encontrar o seu Amado (Deus).

Onde é que te escondeste
Amado, e me deixaste com gemido? 
Como o cervo fugiste, 
Havendo-me ferido;
Saí, por ti clamando, e eras já ido 

Ainda podemos constatar nessa estrofe o uso do elemento fé, que como uma 
força instiga o sujeito a buscar aquilo que crer, mas não pode ver. No discurso reli-
gioso, a fé corresponde à relação entre o locutor (Deus) e os ouvintes (os homens, 
os sujeitos), sem falar que é através dela que o homem pode obter a sua salvação. 
Diante disso, a Esposa do poema representa esse sujeito que, com fé, deseja con-
quistar a salvação.

Dando prosseguimento, percebe-se que o elemento da fé continua presente 
no texto, pois a Esposa (sujeito assujeitado) expõe a dimensão de sua crença ao 
ponto de afirmar que não teme a nada, mostrando-se disposta a enfrentar a tudo 
com a finalidade de obter a sua salvação. Isso podemos constatar pelos seguintes 
versos da canção de número 3: “Nem temerei as feras/ e passarei os fortes e fron-
teiras.” Ainda em relação ao discurso religioso é de costume ocorrer um mecanismo 
de negação. Como isso, nota-se que nos versos acima o sujeito (Esposa) se utiliza 
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desse mecanismo para negar a tudo aquilo que o impede de viver de acordo com 
os princípios divinos.

Mais adiante na estrofe (canção de número 6), o sujeito apresenta-se insatis-
feito diante da realidade temporal em que se encontra, desejando, assim, uma vida 
espiritual. Desse modo, nota-se que ocorre o enlevo, uma das marcas do discurso 
religioso, pois aqui é visível uma identificação com os propósitos divinos, como per-
cebe-se na estrofe abaixo:

Quem poderá curar-me?
Acaba de entregar-te já deveras;
Não queiras enviar-me 
Mais mensageiro algum,
Pois não sabem dizer-me o que desejo.

Nos seguintes versos da canção de número 13: “Aparta-os, meu Amado/Que 
eu alço o voo”, a Esposa (sujeito) experimenta o êxtase e, assim, parece desejar 
aproximar-se de uma realidade superior a ela. Entre os místicos eram muito comum 
o êxtase, uma espécie de transe, no qual a pessoa era transportada para fora de si e 
do mundo sensível. E com o uso do verbo aparta, também, percebe-se outra marca 
do discurso religioso, que é o uso do imperativo, indicando, desse modo, uma apela-
ção. E ele se faz presente principalmente nos discursos de cunho doutrinário, como 
é o caso do poema em análise.

Terminada, assim, a via dos principiantes, o sujeito entra na via iluminativa ou 
via dos aproveitados. Agora já purificado, ele pode estabelecer uma relação mais 
íntima com o seu criador. Nessa via, o sujeito é visto como um ser iluminado, dotado 
de um saber especial, que de acordo com São João da Cruz (2002), esse saber difere 
conhecimento mundano. Nesse caso, o homem religioso crê que atingiu qualidades 
atemporais, como a onisciência e a onipotência.

Nos últimos versos da canção de número 13, com a fala do Esposo (Deus), 
inicia-se, então, a via iluminativa. Desse modo, já purificada de seus pecados e ao 
mesmo tempo em total submissão a vontade divina, a Esposa do poema por meio 
de uma estado êxtase parece encontra-se com o seu Amado (Deus), podendo agora 
estabelecer uma relação mais próxima com Ele. Pois, até então, o sujeito, por estar 
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passando por um período de purificação de seus pecados, não podia ouvir, muito 
menos vê-lo. Com isso, constata-se que o sujeito único e absoluto (Deus) é distinto 
dos sujeitos interpelados. 

Oh! volve-te, columbra,
Que o cervo vulnerado
No alto do outeiro assoma,
Ao sopro de teu voo, e fresco toma.

Na estrofe (canção de número 18), o sujeito mostra-se convicto da sua submis-
so à ordem divina. Por isso, sente-se iluminado e ao mesmo possuidor de virtudes, 
que são representadas aqui pelas palavras: “flores e rosais”. Em consequência disso, 
a expressão “ninfas da Judeia” que representam os desejos e instintos humanos 
encontram-se mortificados. Com isso, o sujeito não poderá mais desviar-se do ca-
minho compreendido como correto, uma vez que que o mundo espiritual domina o 
temporal.  

Ó ninfas da Judeia,
Enquanto pelas flores e rosais
Vai recendendo o âmbar,
Ficai nos arrabaldes
E não ouseis tocar nossos umbrais.

Posteriormente, com o primeiro verso da canção de número 19: “Esconde-te 
Querido”, o sujeito parece ter medo desviar-se do mundo espiritual, apelando, des-
sa forma, para que Deus não venha permitir tal fato. Também aqui por meio da pa-
lavra Querido encontramos o uso da exortação, que é um dos elementos bastante 
presente nos discursos religiosos.

Terminada a via iluminativa, o sujeito passa para a última etapa do caminho 
de perfeição, que é a via unitiva ou via dos perfeitos. Ocorre, assim, o tão esperado 
“Matrimônio Espiritual”, termo esse que representa uma vida de plena harmonia 
com o ser superior. Além disso, esse termo é muito usado no discurso teológico 
místico.
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Portanto, com os versos da canção de número 22: “Entrou, enfim, a Esposa / No 
horto ameno por ela desejado”, depois de percorrer um caminho que tinha como 
objetivo chegar a perfeição, em outras palavras perder-se para o mundo espiritual, 
o sujeito obtém o tão esperado matrimônio espiritual. E ao alcançar o matrimônio, 
ele encontra-se completamente desapegado de sua vida terrena. E devido a isso, a 
morte passa a ser desejada pelo sujeito, tendo em vista que a vida no mundo pare-
ce supérflua e temporária. Nisso vê-se que no DR o homem é convidado a perder-se 
para o mundo espiritual, pois lá ele obtém a verdadeira felicidade, como também a 
salvação.

Nessa estrofe (canção de número 23), remete-se ao texto bíblico, com o obje-
tivo de fundamentar teologicamente a origem da expressão matrimônio espiritual. 
Ou seja, o Esposo (Deus) lembra ao sujeito, que com morte de Cristo na cruz, sim-
bolizada aqui pela macieira, foram redimidos os pecados do mundo. E consequen-
temente, Ele desposou consigo a natureza humana. Além disso, encontramos nessa 
estrofe uma referência ao texto bíblico que fala da criação do homem, relembrando 
que antes da crucificação de Cristo a macieira tinha sido violada pela primeira mãe 
(Eva). Desse modo, aqui é lembrado o fato de Eva ter comido do fruto proibido 
(maçã), relatado no livro do Gênesis (3,6). Assim sendo, por Eva ter violado a lei, o 
pecado entrou no mundo e, em consequência disso, o homem não poderia viver em 
plena harmonia com o seu criador, o chamado matrimônio espiritual. Mas, após a 
morte de Cristo na cruz, foi restabelecido o tal matrimônio, daí os versos: “Ali, comi-
go foste desposada; / Ali te dei a mão.”

Sob o pé da macieira,
Ali, comigo foste desposada;
Ali te dei a mão,
E foste renovada
Onde a primeira mãe foi violada.

Nos versos que se seguem merece destaque o seguinte verso da canção de 
número 29: “Perdidiça me fiz e fui ganhada.” Com o seguinte verso observa-se mais 
um exemplo da assimetria entre o plano temporal e o espiritual, onde o espiritual 
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pressupõe o temporal. Dado que, o sujeito diz que se perdeu para o mundo e en-
contra-se submisso à ordem divina.

No texto o sujeito, ainda, é comparado a uma branca pombinha, representan-
do, dessa maneira, a sua pureza alcançada. E ao referir-se à pomba remete-se a 
passagem bíblica de Gênesis (8,9), que mostra que a bomba no dilúvio, não tendo 
onde pousar o pé, voltou para a arca de Noé com um raminho de oliveira no bico. 
Assim, também, ocorre com o sujeito: ele sai da arca de Noé (desvia-se do caminho 
correto), anda pelas águas do dilúvio (pecado), mas não tendo onde pousar (não se 
encontrando feliz) retorna para a arca (submeter-se à ordem divina). Isso podemos 
comprovar nos seguintes versos da canção de número 34: “Eis que a branca pombi-
nha/Para a arca, com seu ramo, regressou.”

Por fim, com a estrofe (canção de número 40), conclui-se o poema evidencian-
do o estado de assujeido, no qual se encontra o sujeito. Pois, nem mesmo “Amina-
dab”, personagem bíblico, que aqui representa o demônio (opositor de Deus), pode 
impedi-lo de viver daquela forma, visto que o espiritual parece mais atraente.

Ali ninguém olhava;
Aminadab tampoco aparecia;
O cerco sossegava;
Mesmo a cavalaria,
Só à vista das águas, já descia.

Considerações finais

O discurso de cunho religioso de maneira geral tem como centro a pessoa de 
Deus. Além disso, essa modalidade de discurso discute sobre a fé, mecanismo esse 
que nos leva a crer em algo que apenas ouvimos falar. Outro fator é que nesse tipo 
de discurso, o sujeito encontra-se assujeitado mesmo que de forma sútil, pois existe 
total submissão do sujeito a forças que lhe são superiores. Levando muitos a crer 
que o bom sujeito é aquela que encontra-se submisso à uma ordem divina.

A verdade divina, apresentada através de citações da Bíblia, interpela o sujeito 
de forma que ele não possa contestar tais afirmações. Com isso, observa-se que o 
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discurso religioso combate a ideia da existência de um opositor que possa ir con-
tra as suas ideias, visto que esse tipo de discurso apresenta-se como passível de 
reversão.

Portanto, com a análise do poema “Cântico Espiritual”, tornou-se evidente po-
demos de fato comprovar a presença do discurso religioso, uma vez que, lá en-
contramos traços dessa modalidade de discurso, como: a fé, o uso de elementos 
(exortação, enlevo, salvação), a intertextualidade com o texto bíblico, a linguagem 
metafórica, a assimetria entre plano temporal e espiritual, o uso do imperativo e 
performativos, entre outros.
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O DISCURSO DO OUTRO: A DISCURSIVIDADE E 
IDEOLOGIA DO SUJEITO AUTOR NUMA VISÃO 
BAKHTINIANA

DALVA TEIXEIRA DA SILVA PENHA (UERN)

Introdução

Nas relações sociais dialógicas, usamos a linguagem para realizar nossas ações 
discursivas e interagir com o outro, como sujeito do discurso e parceiro nas relações 
discursivas.

Segundo Bakhtin (2008, p. 209),” as relações são extralingüísticas. Ao mesmo 
tempo não podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua enquanto 
fenômeno integral concreto.” Nesses dizeres, ficamos cientes de que a comunicação 
só acontece dentro das relações dialógicas, no verdadeiro campo da vida, impregna-
da de elementos sociais e culturais que constituem os sujeitos do discurso.

Podemos ver, assim, que a linguagem não existe se não for no social, nas re-
lações entre os sujeitos. É, portanto, a comunicação dialógica que dá vida à lingua-
gem, em cujos campos da linguagem são imprescindíveis as relações dialógicas. 

Muitas pesquisas nos últimos anos se dedicaram à dialogicidade, mais especifi-
camente no que se refere às práticas de linguagem acadêmicas. O texto acadêmico 
foi alvo de muitos pesquisadores, e a maioria deles quis romper com o que diz os 
manuais de redação cientifica, quando afirmam que o discurso cientifico é objetivo 
e isento de singularidades. O pensamento desses pesquisadores (PENHA 2010) e 
outros; é de que o texto acadêmico traz singulariades dos sujeitos e vozes de outros 
sujeitos.  Podemos conferir também em (NUNES E FLORES, 2008); (PEDROSA, MA-
TOS e MELO, 2012), nessa perspectiva, nosso trabalho objetiva analisar as vozes que 
permeiam o discurso, considerando o discurso citado como elemento responsável 
pela presença do outro e pelos posicionamentos discursivos, bem como as manifes-
tações do outro no discurso.
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Tomando por base esses estudos é que nos propomos a realizar um estudo 
que tem o outro como imprescindível para a dialogicidade da linguagem acadêmica. 

Faremos aqui um recorte de uma pesquisa institucional,/UERN por nós reali-
zada, Autoria no gênero monografia, na qual analisamos autoria no texto monográ-
fico, mas em parte dessa pesquisa discutimos a relação eu e outro.  Neste recor-
te, trazemos os discursos usados pelos sujeitos no texto acadêmico, mencionamos 
como esses sujeitos são citados. Para orientar essa nossa pesquisa, trazemos a se-
guinte questão de pesquisa: como os estudantes das monografias analisadas citam 
o discurso do outro e que posicionamentos discursivos são possíveis perceber no 
discurso do outro. Trazemos para o nosso trabalho, o discurso de duas monografias 
das cinco por nós analisadas, para esse recorte de apenas duas monografias, fize-
mos um sorteio.

Teoricamente, o nosso trabalho se respalda em Bakhtin (1990, 2006), na sua 
concepção de dialogismo e de discurso citado; Maingueneau (2002), Brait (2006 
2008). Retoma também as contribuições de Motta-Hoth e Meurer (2002; 2010).

O discurso do outro: pressupostos bakhtinianos

O discurso não remete somente ao conteúdo do discurso, mas inclui-se no ou-
tro discurso, em sua estrutura sintática, integrando de forma composicional. 

Em “Marxismo e Filosofia da linguagem”, Volochinov (1997, p. 144) afirma que 
“O discurso citado é visto pelo falante como a enunciação de uma outra pessoa, 
completamente independente na origem, dotada de uma construção completa, e 
situada fora do contexto narrativo.”

Assim, vemos que o discurso citado é autônomo, passa de um contexto para ou-
tro sem perder a sua estrutura e seu conteúdo semântico. A enunciação, no contexto 
em que é transmitida, pressupõe uma terceira pessoa, ou seja, a pessoa a quem está 
sendo transmitida. E é essa terceira pessoa que reforça a influência das forças sociais 
organizadas sobre a força da opressão do discurso. (VOLOCHINOV, 1997).

Desse modo, é necessário que sejam consideradas as características das con-
dições de produções e suas finalidades, pois é o contexto situacional que contribui 
para o processo de apreensão ativa do discurso.
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As formas como demarcamos o discurso alheio (discurso direto ou indireto) 
não são promissoras para a apreensão ativa e apreciativa do discurso do outro. 
Essas formas são padronizadas, porém só ganharam forma de acordo com as ten-
dências dominantes de apreensão do discurso do outro; isto é, as formas da língua 
influenciam, estimulam ou inibem o desenvolvimento das tendências da apreensão 
apreciativa do discurso.

Nesse contexto, é evidente que a língua, de acordo com a situação, a época 
ou os grupos sociais, determina as variantes e formas de uso. Atendendo, pois, às 
especificidades de épocas, e de grupos, a língua se transforma, ao longo do tempo, 
em lugares específicos.

Nas relações sociais dialógicas, apoderamo-nos do discurso do outro para re-
futar, discordar, validar. As vozes que permeiam nossos textos são vozes sociais e 
históricas, que expressam pontos de vista.

Na heteroglossia dialogizada, conforme afirma Bakhtin (2003), há o confronto 
de pontos de vista, há aceitação, encontros, desencontros. Nessa luta travada pela 
linguagem, em que as vozes se contrapõem, destacam-se as forças centrífugas, que 
nos impõem verdades. Essas forças referem-se aos grupos de que fazemos parte, 
como família, academia, associações etc.

Daí, vemos que são essas convenções sociais que nos impõem normas, valores 
e ações discursivas, dentro do padrão exigido por elas. Portanto, assim como nos 
assegura Volochinov (1997, p. 146),

É preciso levar em conta todas essas características da situação de 
transmissão. Mas isso não altera em modo a essência do problema. As 
condições de transmissão e suas finalidades apenas contribuem para a 
realização daquilo que já está escrito nas tendências da apreensão ativa, 
no quadro do discurso interior; ora essas últimas só podem desenvol-
ver-se, por sua vez, dentro dos limites das formas existentes numa de-
terminada língua para transmitir o discurso.
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Assim, vemos que o contexto é imprescindível na produção do discurso, pois 
este se processa considerando as condições de produção, bem como os interlocu-
tores, ou seja, leva-se em conta o auditório social, para a articulação dos discursos. 

Por outro lado, para a apreensão do discurso por parte desse auditório social, 
Volochinov (1997, p. 147) nos diz que: “Toda a essência da apreensão apreciativa da 
enunciação de outrem, tudo o que pode ser ideologicamente significativo tem sua 
expressão no discurso interior.”

Assim, no processo discursivo, os sujeitos, nas relações dialógicas de enuncia-
ção de outrem, apreendem e apreciam, e isso pode ser significativo para a produ-
ção dos seus próprios discursos; e faz com que existam suas réplicas nos planos 
dialógicos que funcionam na dinâmica das relações sociais.

Parafraseando Ponzio (2008), podemos dizer que na nossa fala está sempre a 
fala do outro e que utilizamos as mais diferentes formas de demarcar o discurso do 
outro, destacamos a palavra do outro através de aspas, comentários, crítica, repu-
dio etc.

Assim, percebemos que nossos discursos orais ou escritos pressupõem outros 
discursos, isto é, constituem-se a partir de outros, esse ponto de vista está intima-
mente ligado ao que diz Ponzio (2008, p. 102):

Todo texto, escrito ou oral, está conectado dialogicamente com outro 
texto. [...] Portanto, toda palavra que se expressa de forma concreta, 
ou seja, toda enunciação, nunca é unidirecional: enquanto expressa seu 
próprio objeto, expressa direta ou indiretamente sua própria posição 
acerca da palavra alheia.

Em relação à estrutura sintática do discurso citado, existem diferentes modelos 
e variantes, e, geralmente, pode-se dizer que esses “modelos sintáticos são os do 
discurso direto, indireto, e semi-indireto ou indireto livre”. (VOLOCHINOV 1997 p. 145)

Desse modo, convém lembrar que as enunciações, enquanto instrumentos de 
comunicação discursiva não condicionadas às condições mutáveis da comunicação 
sócio - verbal, são determinadas pelas condições sociais e econômicas da época, em 
se tratando da transmissão do discurso de outrem.
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Discutiremos, a seguir, a inserção de voz na , cuja categoria de análise retoma 
todas as outras mencionadas e discutidas, pois é notório que a singularidade ou 
subjetividade do sujeito é uma forma do próprio sujeito se inserir no seu texto; 
constituir-se, de forma pessoal, sujeito do seu dizer.

A inserção de voz pode acontecer através do distanciamento do texto ou im-
pessoalidade, percebemos essa categoria no texto, quando o autor se manifesta 
através da voz do outro, o sujeito apresenta e discute a temática em questão, usan-
do o discurso de outro autor, no qual, ele se baseia para fundamentar seu ponto de 
vista.

A manifestação de ponto de vista ou posicionamento, acontece quando o su-
jeito-autor discute a temática por ele trabalhada e opina, critica, comenta. Nessa 
categoria, é a partir da abordagem teórica que o autor desenvolve o seu texto; ele 
discute o tema e faz comentários, críticas, apresenta sugestões, argumenta, de ma-
neira precisa e eficiente, com o intuito de convencer, e, às vezes, até persuadir seu 
leitor. Essa é, pois, uma das mais significativas inserções de voz no texto, uma vez 
que é o sujeito-autor do texto que se insere no seu próprio texto.

Como manifestar ponto de vista, ou posicionar-se? O sujeito-autor faz isso, a 
partir do discurso do outro; os seus comentários têm por base a teoria discutida 
no texto do outro. É bom relembrar que, como diz Bakhtin (2003) “[…] em qual-
quer enunciado, quando estudado com mais profundidade em situações concretas 
de comunicação discursiva, descobrimos toda uma serie de palavras do outro [...]. 
Assim, conforme o pensamento de Bakhtin (2003), vemos que os enunciados são 
permeados pelas vozes dos outros, ou seja, é “[…] um elo na cadeia da comunicação 
discursiva e da relação com outros enunciados a ele vinculados”.

Dessa forma, como as vozes se misturam, é bom ter consciência de que o su-
jeito-autor pode se constituir sujeito, mesmo usando o discurso do outro, parafra-
seando-o quase que igual ao texto do outro.

A inserção de voz está inserida, também, na categoria demarcação do discurso 
alheio, pois, quando o autor usa discurso direto, indireto ou indireto livre, está incor-
porando ao seu texto outras vozes.
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Desse modo, fica claro que o discurso citado ou reportado é uma enunciação 
sobre outra enunciação, por isso deve ser a refratação da palavra do autor, isto é, 
o sujeito-autor deve citar o discurso do outro, entendendo-o e interpretando-o. As-
sim, deve haver entre os dois discursos relações dialógicas.

Análise e interpretação do discurso do outro como forma de 
autoria

Para a analisarmos o discurso do texto no texto acadêmico, fazemos uso de 
duas monografias de alunos do Curso de Letras Vernáculas (DLV), do Campus Avan-
çado Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte (UERN).

A monografia número 1 que tem por título: “Argumentação e ensino: as teses 
sobre o ensino de gramática no curso de letras”, o trabalho tem por objetivo iden-
tificar as teses defendidas pelos professores sobre o ensino de gramática, no curso 
de Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

O corpus se constitui de três entrevistas, aplicadas aos docentes de cada ha-
bilitação, a saber: um professor da habilitação de língua portuguesa, um de língua 
inglesa e um de língua espanhola, sendo que analisamos duas questões de cada 
entrevista.

Nesse trabalho podemos indicar como marcas de autoria as inserções de voz 
que se dão através do discurso citado através de paráfrase, de discurso direto e de 
discurso indireto.

No trecho que segue podemos ver a inserção de voz no discurso citado através 
de paráfrase:

Depois de um longo período, entre declínios e ascensões, a retórica é re-
tomada. Em contraponto ao pensamento Cartesiano, que considerava a 
razão da lógica como único caminho a se chegar à verdade, Chaim Perel-
man e Lucie Olbrechts-Tyteca (2005), vêm mostrar na obra “Tratado da 
Argumentação” que a ciência matemática não deve ser vista como o único 
meio de promover o raciocínio.
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Veja mais uma inserção de voz em forma de paráfrase:

Perelman-Tyteca (2005) resgatam a retórica Aristotélica configurando uma 
nova retórica que, através de suas técnicas de persuasão, seja capaz de 
complementar a atividade racional, mostrando que a razão não é fruto 
apenas de cálculos ou provas irrefutáveis.

O sujeito se constitui autor quando dá voz ao outro através de citação direta:

Como o fim de uma argumentação não é deduzir consequências de certas 
premissas, mas provocar ou aumentar a adesão de um auditório às teses 
que se apresentam ao seu assentimento, ela não se desenvolve nunca no 
vazio. Pressupõe, com efeito, um contacto de espíritos entre o orador e o 
seu auditório: é preciso que um discurso seja escutado, que um livro seja 
lido, pois, sem isso, a sua ação seria nula. (PERELMAN, 1993, p. 29)

Veja mais uma citação direta que mostra a voz do autor:

[...] na argumentação, tudo que se presume versar sobre o real se caracte-
riza por uma pretensão de validade para o auditório universal. Em contra-
partida, o que versa sobre o preferível [...] será ligado a um ponto de vista 
determinado que só podemos identificar com o de um auditório particu-
lar, por mais amplo que seja.

Podemos ver que o discurso do outro é uma forma do sujeito autor constituir o 
seu dizer, e é manifestado das mais diversas formas, o discurso indireto é também 
uma forma de autoria, vejamos:

De uma forma ou de outra, isso é o que conhecemos por ethos. Caráter 
do orador que, sem dúvida, influenciará no conjunto de características 
exigidas ou esperadas por determinado auditório de seu locutor. Este de-
verá se mostrar em condições mínimas de credibilidade, pois o auditório 
deve ser envolvido no discurso pela credibilidade, forjada no discurso – 
ethos discursivo – ou não, do locutor.
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O discurso indireto consiste na voz do autor com base nos autores que ele leu 
para o embasamento teórico, esse tipo de discurso se confunde com a paráfrase.

A monografia nº 02 tem por título: “Da universidade à educação básica: as teses 
acerca do ensino de gramática defendida por docentes” refere-se a uma pesquisa 
uma realizada com os docentes do ensino fundamental, médio e superior do CAME-
AM e tem por objetivo: analisar o discurso dos docentes de língua portuguesa da 
educação básica ao ensino superior, bem as concepção dos professores em relação 
ao ensino de gramática.

A autora faz o seguinte comentário a respeito de ethos:

O ethos do professor da escola básica, ensino fundamental e do ensino 
superior são semelhantes. Pois eles defendem uma pratica de ensino de 
gramática ligada a uma perspectiva interacionista. Enquanto que a do en-
sino médio está mais distanciada do ensino relacionado com a interação, 
tendo em vista que ele defende o ensino da gramática voltado para a gra-
mática normativa e descritiva.

A autora define bem o ethos, e também apresenta o conceito de pathos, e de 
logos. Essas definições são feitas com base no pensamento de outros autores, po-
demos dizer que esta é uma forma de manifestar autoria, quando parafraseamos 
outros autores e como ela apresenta esses conceitos como discurso dela, é também 
autoria por manifestar posicionamentos. Há uma mistura de discurso direto e co-
mentários. Vejamos os conceitos de ethos.

Para Meyer (2007), o ethos é uma excelência que não tem objeto próprio, 
mas se liga à pessoa, à imagem que o orador passa de si mesmo e que 
o torna exemplar aos olhos do auditório, que, então, se dispõe a ouvi-lo 
e a segui-lo. Portanto, ao proferir o discurso o orador deve despertar o 
interesse dos seus interlocutores, transmitindo confiança e credibilidade 
àqueles a quem pretende persuadir.
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Nos dizeres de Reboul (2004, p.48), “O ethos é o caráter que o orador deve 
assumir para inspirar confiança no auditório, pois, sejam quais forem seus 
argumentos lógicos, eles nada obtêm sem essa confiança”. Isso implica di-
zer que o orador ao argumentar necessita revelar aos ouvintes suas qua-
lidades e pretensões, transmitindo-lhes confiança, por meio da imagem 
que está sendo projetada.

Mostramos alguns conceitos de pathos,apresentados pela autora:

No processo de construção do discurso, temos também como parte in-
tegrante o pathos, que “é o conjunto de emoções, paixões e sentimentos 
que o orador deve suscitar no auditório com o seu discurso” (REBOUL, 
2004, p.48).

A guisa de conclusão, podemos acrescentar segundo Meyer (2007, p.36) 
que “Se o ethos remete as respostas, o pathos é a fonte das questões e es-
tas respondem a interesses múltiplos, dos quais dão prova as paixões, as 
emoções ou simplesmente as opiniões”. Por essa razão, “[...] o orador deve 
levar em consideração as paixões do auditório, pois, se elas exprimem o 
aspecto subjetivo de um problema, respondem a ele também em função 
dos valores da subjetividade implicada”. (MEYER, 2007, p.36).

Vejamos o que a autora diz sobre o logos:

[...] o logos que se trata daquilo que você vai dizer. Desse modo, é preciso 
sempre considerar esses elementos para que, possamos alcançar os fins 
pretendidos ao longo do discurso.

Assim, evidenciamos que a autora através do discurso do outro parafraseia, 
comenta e manifesta posicionamentos, e isso são formas de autoria. Vejamos mais 
comentários da autora, o que assegura uma forma de autoria que especifica bem o 
posicionamento do autor.
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Assim, compreendemos que a argumentação é uma forma de interação 
que se dá por meio do discurso, no qual podemos interagir uns com os 
outros, expondo nosso ponto de vista de modo que, possamos vir a in-
fluenciar a opinião dos nossos interlocutores.

Nesse sentido, essa imagem se constitui por meio do discurso, não se li-
mitando apenas aquele que argumenta, uma vez que é preciso considerar 
os seus ouvintes.

Com base no exposto, podemos observar que a dedução é um ato em 
que partimos de uma realidade mais geral a fim de obtermos explicações 
mais particulares, sendo esse um método que nos proporciona partir do 
que é conhecido para assim se chegar ao desconhecido.

Com base nos comentários apresentados, consideramos que autoria é um ele-
mento discursivo e centrado na dialogicidade do discurso, nenhum autor parte de 
um discurso único, o discurso é bivocal e as vozes retratam o social e trazem para o 
texto a cultura, os costumes, os valores, a singularidade. Ser autor é ser único, mas 
é ser constituído a partir do outro.

Conclusão

O sujeito constitui-se das múltiplas relações com outros sujeitos do discurso. 
Assim, evidenciamos que ser autor é estar imerso em um processo axiológico de 
relações, as quais são valoradas. É, portanto, nesse processo discursivo, que o dis-
curso é tido como social, uma vez que é efetuado, conforme ações discursivas, con-
siderando alguns elementos dessas ações, tais como: o contexto sócio-ideológico 
dos sujeitos, e os sujeitos com os quais se dialoga.

A autoria é expressa, também, pelo uso do discurso do outro, manifestado de 
diferentes formas: direto, indireto, indireto livre ou entre aspas. Dessa forma, a au-
toria é dar voz ao outro. É travar diálogo com outra consciência.
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As diversas formas de manifestação do discurso do outro, como discurso di-
reto, discurso indireto e paráfrase revelam a autoria do sujeito a partir do discurso 
do outro.

Os posicionamentos feitos pelo sujeito-autor são forma de autoria em que o 
sujeito assume e define posição ideológica, ou seja, apresenta ponto de vista e dei-
xa expressa a sua ideologia.

Dessa fora, concluímos que constituir-se autor é apresentar ponto de vista, 
a partir do discurso do outro, podemos constatar isso no texto acadêmico, nele 
o autor expõe seu ponto de vista. Ser autor é, portanto, manifestar-se; é refratar, 
aceitar, negar, julgar; isso ocorre quando o sujeito-autor enquadra-se no texto por 
ele resenhado.
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ComuniCação individual

O DISCURSO DO RETROCESSO

NIEGE GUEDES (UFRPE)

Algumas considerações importantes

A partir da concepção de que os Estudos Críticos dos Discurso concentram-se 
nas formas de dominação que resultam em desigualdades e injustiças sociais, ou 
seja, no abuso de poder (DIJK, 2012), busca-se estudar, à luz da Análise Crítica do 
Discurso, a relação que há entre os discursos do deputado Jair Bolsonaro para de-
fender as ideias dos grupos de direita, ditos conservadores - a respeito da situação 
política atual do Brasil e das ideias polêmicas que defende, tornando-se, assim, um 
possível candidato à presidência da República - e aceitação do público dessas ideias 
defendidas pelo deputado.

Antes, porém, é importante destacar que, neste trabalho, entende-se discurso 
como “um modo de ação, uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mun-
do e especialmente sobre os outros, como também um modo de representação”, 
como propõe Fairclough (2001, p.91), que considera o uso da linguagem como forma 
de prática social e não como atividade puramente individual. Esse discurso também 
é moldado e restringido pela estrutura social no sentido mais amplo e em todos os 
níveis, defende o autor.

A respeito dessas considerações de Fairclough, Resende (2006, p.26-27) diz que 
“entender o uso da linguagem como prática social implica compreendê-lo como um 
modo de ação historicamente situado, que tanto é constituído socialmente como 
também é constitutivo de identidades sociais, relações sociais e sistemas de conhe-
cimento e crença”. Assim, o discurso é moldado pela estrutura social, mas é tam-
bém constitutivo da estrutura social, acrescenta a autora.

Estabelecendo uma relação com essas ideias e com o que o deputado Bolsona-
ro defende, percebe-se, nos discursos proferidos por ele, que são defendidas ideias 
que influenciam a sociedade a aceitar barbáries como a tortura, por exemplo, exer-
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cendo um controle sobre determinados grupos e, consequentemente, exercendo 
também um poder sobre eles.

Esse poder denominado de Poder Social é definido por Dijk (2012) em termos 
de controle. Segundo o autor, controla-se grupos sobre outros grupos e seus mem-
bros com o intuito de conseguir a adesão das ideias difundidas, geralmente pelos 
grupos de maior poder e prestígio na sociedade. Esse controle se dá como controle 
sobre as ações de outros, ressalta o autor.

Se esse controle se dá também no interesse daqueles que exercem tal poder, 
e contra os interesses daqueles que são controlados, configura-se, então, abuso de 
poder (DIJK, 2012, p.17). Esse abuso de poder é o que se encontra atualmente na 
mídia do Brasil, de um modo geral, por exemplo; e no discurso de Bolsonaro, espe-
cificamente.

Como o poder é desigualmente distribuído na sociedade, os grupos de maior 
prestígio na sociedade é que exercem esse abuso do poder, prejudicando as pesso-
as, produzindo e reproduzindo a desigualdade entre elas.

Na verdade, isso ocorre porque o controle do discurso público é o controle da 
mente do público; por isso, o que se defende é, indiretamente, o que o público quer 
e faz, sem a necessidade de coerção, defende Van Dijk (2012). A manipulação da 
mente, do pensamento, ou seja, o controle da mente do público, se dá por meio da 
persuasão, da sedução, como destaca o autor. O que o povo quer ser, ver ou ouvir é 
apresentado pelos que estão no poder e, assim, fica mais fácil de se convencer algo 
que a sociedade prega como correto e melhor para o povo.

Nesse contexto, então, Bolsonaro aproveita situações isoladas para, aos gritos, 
defender suas ideias como se elas fossem a salvação da pátria; busca mostrar ao 
povo que, com “ordem” (e, nesse caso, refere-se sempre à ordem militar, ao regime 
militar, como a solução para todos os problemas), as coisas se resolverão no Brasil, 
pois não haverá mais corrupção nem bandidos e todos viverão felizes para sempre.

O deputado, porém, defende ideias contrárias aos direitos básicos de um cida-
dão (que ele chama de marginal), e influencia grupos a achar que “bandido bom é 
bandido morto”; no entanto, é importante ressaltar que esses bandidos, aos quais 
o deputado se refere, são bandidos pobres, uma vez que, se for rico, como alguns 
bandidos políticos de Brasília, ele não induz a população a fazer o mesmo tipo de 
julgamento.
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Prova disso foi que o deputado não se pronunciou o que defendia contra ban-
dido, quando o “Japonês da Federal”, o PF Nilton Ishii, que pousava em fotos com 
ele e com o filho, símbolo de combate à corrupção, foi preso, mas seu filho, Flávio, 
apenas disse que “a lei é para todos” (http://extra.globo.com/noticias/brasil/flavio
-bolsonaro-comenta-prisao-de-japones-da-federal-19463977.html). Onde estava o 
discurso de “Bandido bom é bandido morto”?

Bolsonaro também defende a castração em caso de estupro (http://odia.ig.
com.br/portal/rio/deputado-defende-castra%C3%A7%C3%A3o-qu%C3%ADmica
-para-acusados-de-estupro-1.571204), mas quando o suspeito é seu correligionário, 
o deputado diz não ter nada a ver com a vida particular do amigo, pois “ele agiu 
fora da Câmara” (http://br.blastingnews.com/politica/2016/08/bolsonaro-sobre-
caso-feliciano-se-foi-fora-da-camara-nao-tenho-nada-a-falar-001057739.html). O 
argumento nada convincente apenas demonstra a seletividade que há em julgar 
os bandidos para Bolsonaro e a relativização do estupro, dependendo de quem o 
praticou (http://www.brasil247.com/pt/colunistas/neggotom/248794/A-relativiza%-
C3%A7%C3%A3o-do-estupro-segundo-Jair-Bolsonaro.htm).

Ademais, Bolsonaro não tem o menor constrangimento de ficar ao lado de pes-
soas acusadas por crimes que ele mesmo condena como foi o caso do pastor Marcos 
Pereira, preso por mais de um ano, em 2013, acusado de ligação com tráfico de dro-
gas, estupros e outros crimes (http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/09/
justica-do-rio-condena-pastor-marcos-pereira-por-estupro.html). Bolsonaro (para 
quem “bandido bom é bandido morto” e “estuprador deve ser castrado”), no en-
tanto, posa com Marcos Pereira, em 2015 (ou seja, depois de sua condenação), e, 
pior, intercedeu, juntamente com Feliciano, Garotinho, Pastor Eurico, dentre outros, 
a federalização das investigações, colocando o pastor em Foro Privilegiado (https://
noticias.gospelprime.com.br/deputados-evangelicos-justica-marcos-pereira/).

Percebe-se, então, a partir das atitudes do Deputado Bolsonaro que, para ele, 
apensas alguns bandidos são perigosos para a sociedade e devem ser punidos, ou-
tros não. Configura-se, assim, uma seletividade e um abuso de poder que prejudica 
apenas os menos favorecidos da sociedade. Por essa razão, como diz Dijk (2012), 
sendo o poder desigualmente distribuído na sociedade, é importante entender 
como o abuso de poder pode prejudicar as pessoas e como a desigualdade social 
pode ser produzida e reproduzida na vida cotidiana. Fica claro, no caso do deputado 
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que, para ele, quem deve ser punido é o bandido pobre, cujos direitos não devem 
ser preservados, muito menos defendidos.

Esse abuso de poder se dá porque há um controle sobre as ações dos outros 
e sobre aqueles que exercem o poder, e contra os interesses daqueles que são con-
trolados, diz Van Dijk (2012).

Bolsonaro, em seus discursos, defende a tortura, acha que a mulher deve ter 
direitos diferentes e inferiores ao dos homens porque engravida; é racista; homo-
fóbico (http://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-condenado-por-declaracoes
-homofobicas-racistas-15866495); é contrário à entrada de refugiados no Brasil, a 
quem chama de escória do mundo (http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/bol-
sonaro-chama-refugiados-de-escoria-do-mundo); e taxativamente contrário à Se-
cretaria dos Direitos Humanos, dizendo que é um lixo e que estimula a violência 
(http://videos.bol.uol.com.br/video/para-bolsonaro-a-secretaria-de-direitos-huma-
nos-e-um-lixo-0402CC99356EC8A95326).

Apesar de defender todas essas ideias retrógradas e desumanas, há quem o 
chame de “mito”, há quem o defenda, dizendo que a mídia distorce o que ele mes-
mo diz abertamente na mídia. Por essa razão, procurei saber o que pensam algu-
mas dessas pessoas sobre Bolsonaro, por que votarão nele, e o que esperam dele 
como presidente.

Análise

Para análise, foi feito um levantamento das ideias difundidas por Bolsonaro 
nas redes sociais e aplicado um questionário para 10 pessoas que dizem concordar 
com as ideias do deputado. No entanto, apenas 08 dessas 10 pessoas responderam 
o questionário composto por 07 perguntas. Dentre essas pessoas, apenas 02 não 
têm curso superior completo, 03 delas são militares, e todos acreditam que Bolso-
naro pode ser um bom presidente e não apenas aceitam as ideias dele, como ratifi-
cam essas ideias.

Para a primeira pergunta (Umas das declarações de Bolsonaro, numa dis-
cussão com manifestantes, foi “O erro da ditadura foi torturar e não matar.” (ht-
tps://youtu.be/3X_jsQfOOkE). Além dessa declaração, o deputado afirma em 
outros vídeos (https://youtu.be/-fMdCwlwg8E) que é a favor da tortura. Você 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/bolsonaro-chama-refugiados-de-escoria-do-mundo
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/bolsonaro-chama-refugiados-de-escoria-do-mundo
https://www.youtube.com/watch?v=3X_jsQfOOkE&feature=youtu.be&t=3m10s
https://youtu.be/3X_jsQfOOkE
https://youtu.be/3X_jsQfOOkE
https://youtu.be/-fMdCwlwg8E
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concorda com as declarações dele sobre esse assunto?), 03 dos entrevistados 
responderam, de forma direta ou indireta, que são favoráveis à tortura ou indife-
rentes a ela; os que dizem que não são acabam defendendo a tortura com justifica-
tivas diversas, dizendo concordar, mas não da forma que foi feita a pergunta, pois 
“foi tendenciosa e tentou ridicularizar os eleitores de Bolsonaro”, e justificaram que 
“a tortura já existe nos presídios e ninguém combate (inclusive o governo do PT)”; 
também, dizem que, em alguns momentos, ela é necessária, porque “ninguém se 
assume culpado quando é culpado”; além disso, “é uma forma de tornar a pessoa 
mais suscetível à submissão”. 01 diz que concorda em partes, mas não justifica a 
resposta. 02 dizem ser a favor de que se mate em vez de torturar, porque é “a favor 
da pena de morte”; e porque, se tivessem matado todos os que foram torturados, 
“não estaríamos passando pelo que estamos passando hoje” (Talvez, se referindo a 
Dilma, pois, caso ela tivesse sido morta e não torturada, não estaríamos na situação 
política atual). 01 não deixa claro se concorda ou não, mas justifica o discurso de 
Bolsonaro, afirmando que ele é uma pessoa explosiva e que, como o vídeo foi edita-
do, não podemos saber o contexto em que ele defende a tortura. E, por fim, 01 diz 
que concorda em parte, mas não da forma como está na questão, mas, sim, na con-
juntura e contexto nos quais as palavras de Bolsonaro foram proferidas. Porém, da 
forma como está na questão, a mesma pessoa diz não concordar, pois não é a favor 
de tortura ou qualquer tipo de violência, não deixando clara, de fato, a sua posição.

Percebe-se, com essas respostas, que o que Bolsonaro defende é o que esse 
grupo também defende, em relação à tortura e à morte dos “bandidos”. Apesar de, 
em alguns momentos, haver a tentativa de uma justificativa para a tortura, que já 
existe, e até mesmo se dizer contrário a ela, no momento de justificar, acaba-se de-
fendendo-a.

O que chama atenção, nas respostas dos entrevistados, no entanto, é que, em 
nenhum momento, foi falado sobre a preservação da integridade do ser humano, 
não se pensou que a tortura é a pior forma e a mais covarde de se tratar uma pes-
soa. Quem não defendeu a tortura defendeu o assassinato das pessoas no lugar 
da tortura. Combate-se a bandidagem, defendendo a violência? Como combater o 
bandido se igualando a ele?

Certamente, essas ideias de Bolsonaro não se estendem aos bandidos ricos, 
que escravizam o trabalhador, como muitos empresários; nem aos que deixam de 
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investir o dinheiro público (como é o caso de muitos políticos) em educação e saú-
de para a população, que é assassinada todos os dias, por não terem atendimento 
médico adequado, e desviam o dinheiro do povo para suas contas. Ora, esses não 
precisam de tortura nem precisam morrer para pagar o que fizeram. Há, claramen-
te, um julgamento seletivo, um abuso do poder, como se vem falando, que favorece 
apenas uma pequena parcela da população, e exclui a outra pobre e sem oportuni-
dades.

Geralmente, a justificativa para esses atos é de que os bandidos estão soltos e 
ninguém faz nada para combatê-los. Bolsonaro defende a violência para combater 
a violência, como se isso fosse resolver o problema da violência no país. Um país 
que oferece educação de qualidade e oportunidade para as pessoas terem um tra-
balho digno, com certeza, fará diminuir a violência, mas isso sequer é cogitado.

O problema é que ele prega uma diminuição imediata da violência com mais 
violência, mesmo que muitos tenham que morrer para que isso aconteça. E muitos, 
que convivem com a violência e com a injustiça, como é o caso dos policiais, por 
exemplo, acreditam nisso também.

As respostas para a segunda pergunta (Numa de suas declarações, Bolsona-
ro afirma que “Seria incapaz de amar um filho homossexual. Prefiro que um filho 
meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí.”. Você concorda 
com essa declaração? Os gays não devem ser amados, nem respeitados pela 
sociedade, nem mesmo pelos pais, porque são gays?   (http://odia.ig.com.br/
portal/brasil/bolsonaro-prefiro-filho-morto-em-acidente-a-um-homossexu-
al-1.28117)) são, na sua maioria, “contrárias” ao que diz o deputado, porém, mais 
uma vez, tentaram justificar o discurso de Bolsonaro, amenizando a gravidade do 
que ele disse: 01 diz que a pergunta está descontextualizada; 02 dizem que, apesar 
de ser exagerada a declaração do deputado, e de não ter nada contra os homos-
sexuais, Bolsonaro tem o direito de “não aceitar a opção sexual do filho”, uma vez 
que “é compreensível não querer participar/interagir de tal comportamento”; 01 diz 
que, por ser cristão, é contra a homossexualidade, mas é contrário que se cometa 
atrocidades contra qualquer homossexual; 03 dizem discordar da opinião de Bol-
sonaro, pois todos têm os mesmos direitos e deveres; mesmo assim, 02 desses 03 
dizem que qualquer um pode falar asneiras, mas “não devemos julgá-lo por frases 
isoladas”, pois “isso é desonesto”; ademais “ele foi honesto em suas opiniões ao 

http://odia.ig.com.br/portal/brasil/bolsonaro-prefiro-filho-morto-em-acidente-a-um-homossexual-1.28117
http://odia.ig.com.br/portal/brasil/bolsonaro-prefiro-filho-morto-em-acidente-a-um-homossexual-1.28117
http://odia.ig.com.br/portal/brasil/bolsonaro-prefiro-filho-morto-em-acidente-a-um-homossexual-1.28117)
http://odia.ig.com.br/portal/brasil/bolsonaro-prefiro-filho-morto-em-acidente-a-um-homossexual-1.28117)
http://odia.ig.com.br/portal/brasil/bolsonaro-prefiro-filho-morto-em-acidente-a-um-homossexual-1.28117)
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contrário de uma maioria que apenas diz o que convém, o que não compromete, o 
que se quer ouvir”. Por fim, 01 diz que, na verdade, Bolsonaro está defendendo a 
igualdade entre todos com esse discurso, fugindo completamente do que realmen-
te diz o deputado.

Percebe-se, com essas respostas, que todos têm uma justificativa para ameni-
zar a declaração de Bolsonaro. Com exceção do último, que força a barra para uma 
interpretação alienada, os outros, mesmo discordando da opinião, acham normal 
que ele seja sincero e diga o que pensa. Não se questiona esse pensamento em 
nenhum momento, apesar de chamarem de exagerado. Não se pensa na gravidade 
que tem esse tipo de declaração; não se vê como o preconceito está sendo dissemi-
nado por alguém que está no poder e que influencia muitas pessoa. Mais uma vez, 
percebe-se que, apesar de proferir um discurso que discrimina e viola os direitos 
humanos, as pessoas não o criticam, pelo contrário, até “entendem” e respeitam 
sua opinião, sem pensar nas consequências das declarações feitas por uma autori-
dade.

A terceira pergunta (Neste vídeo do programa CQC (https://youtu.be/Hya-
qwdyOzQk), Jair Bolsonaro diz “Eu não corro esse risco, meus filhos foram muito 
bem educados”, respondendo a perguntas sobre o que faria se seus filhos se re-
lacionassem com uma mulher negra ou com homossexual. Bolsonaro também 
diz que, na época da Ditadura, não havia enriquecimento ilícito. Todos sabe-
mos que havia e que ninguém poderia denunciar ou seria perseguido. Quanto 
à família, mesmo falando em preservá-la, o deputado que se diz conservador, 
já foi casado três vezes. O que você tem a dizer sobre essas contradições de 
Bolsonaro, sobre seus comentários preconceituosos e sobre ele defender a Di-
tadura Militar?) foi respondida da seguinte maneira: 02 se detêm na questão de 
que o vídeo foi editado e que “quiseram denegrir a imagem de Bolsonaro”; 01 acres-
centa que, além de tendenciosos os dados da pergunta, não vê Bolsonaro como 
contraditório, mas “de todos os políticos, hoje pretensos presidenciáveis (...), ele é, 
de longe, o mais coerente”; 01 disse que “não viu preconceito na declaração de Bol-
sonaro, mas uma questão de opção”; 01 disse que “tais posturas e comentários são 
irrelevantes diante de produto final, que é uma mudança necessária em nosso país”; 
03 defenderam a ditadura como a solução para os problemas atuais, e referem-se 
a uma “ditadura moderna”, sem os erros que haviam na que já vivenciamos no pas-

https://youtu.be/HyaqwdYOzQk
https://youtu.be/HyaqwdYOzQk
http://oglobo.globo.com/politica/bolsonaro-diz-na-tv-que-seus-filhos-nao-correm-risco-de-namorar-negras-ou-virar-gays-porque-foram-muito-bem-educados-2804755
http://oglobo.globo.com/politica/bolsonaro-diz-na-tv-que-seus-filhos-nao-correm-risco-de-namorar-negras-ou-virar-gays-porque-foram-muito-bem-educados-2804755


422

XXVI Jornada do Gelne

sado, mas com ordem; ademais, defendem que, durante o regime militar, não havia 
tantos escândalos financeiros como encontramos hoje, e reforçam exemplificando 
que não encontramos militares milionários como encontramos políticos hoje.

Diante dessas declarações, pode-se dizer que, por mais que se tente mostrar 
os atos incoerentes de Bolsonaro, diante do seu discurso, e as ideias retrógradas 
que Bolsonaro defende, esse grupo sempre acha um motivo para justificar tais atos, 
uma vez que defendem também grande parte das ideias que o deputado defende.

Para a quarta pergunta (Em uma de suas frases mais polêmicas, o deputa-
do diz que não estupra a deputada Maria do Rosário porque ela não merece.  
Quando ele diz que ela não merece ser estuprada, diz sublinarmente que 1) 
algumas mulheres merecem 2) que ele é potencial estuprador; por essa ra-
zão, ele está fazendo apologia ao estupro. O que você tem a dizer sobre essa 
declaração de Bolsonaro?), os entrevistados discordam que Bolsonaro tenha feito 
apologia ao estupro e que a pergunta foi tendenciosa. Segundo os entrevistados, a 
resposta do deputado foi apenas uma reação à deputada Maria do Rosário, por ela 
ter chamado Bolsonaro de estuprador; também alegaram que ele fez essa declara-
ção apenas por um questão estética, na intenção de chamar a deputada de feia, e 
que tudo não passou de uma “piada de mal gosto” e grosseira.

Ora, mesmo estando claro que o deputado, em sua fala, disse que poderia es-
tuprar a deputada se ela merecesse, os entrevistados defendem que ele não teve a 
intenção de dizer isso, e que, na verdade, ele estava defendendo a punição para o 
estuprador.

Não levam em consideração, porém, que esse tipo de discurso, mesmo dito no 
calor de uma discussão, é passível de consequências que violam os direitos huma-
nos das pessoas. Mais especificamente, esse é o caso típico que promove forma de 
violação contra os direitos da mulher e a favor da violência contra ela, se ela mere-
cer, como frisa o deputado em seu discurso.

Para a quinta pergunta (Jair Bolsonaro também defende que “Mulher deve 
ganhar salário menor porque engravida”  (Bolsonaro justificou a frase: “quando 
ela voltar [da licença-maternidade], vai ter mais um mês de férias, ou seja, 
trabalhou cinco meses em um ano”) (http://revistacrescer.globo.com/Fami-
lia/Maes-e-Trabalho/noticia/2015/02/jair-bolsonaro-diz-que-mulher-deve-ga-
nhar-salario-menor-porque-engravida.html). Você acha justo desvalorizar o 

http://revistacrescer.globo.com/Familia/Maes-e-Trabalho/noticia/2015/02/jair-bolsonaro-diz-que-mulher-deve-ganhar-salario-menor-porque-engravida.html
http://revistacrescer.globo.com/Familia/Maes-e-Trabalho/noticia/2015/02/jair-bolsonaro-diz-que-mulher-deve-ganhar-salario-menor-porque-engravida.html
http://revistacrescer.globo.com/Familia/Maes-e-Trabalho/noticia/2015/02/jair-bolsonaro-diz-que-mulher-deve-ganhar-salario-menor-porque-engravida.html
http://revistacrescer.globo.com/Familia/Maes-e-Trabalho/noticia/2015/02/jair-bolsonaro-diz-que-mulher-deve-ganhar-salario-menor-porque-engravida.html
http://revistacrescer.globo.com/Familia/Maes-e-Trabalho/noticia/2015/02/jair-bolsonaro-diz-que-mulher-deve-ganhar-salario-menor-porque-engravida.html
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trabalho da mulher porque ela engravida? O que você pensa sobre essa ques-
tão?), os entrevistados responderam que não acham justo a mulher ganhar menos 
que o homem, mas que a declaração de Bolsonaro foi distorcida e acham que não 
foi isso o que ele quis dizer.

Apesar de ter sido clara a declaração de Bolsonaro, mais uma vez, os entrevis-
tados tentam encontrar argumentos para defender o que diz o deputando, mesmo 
quando discordam da ideia dele.  

Fica claro, mais uma vez, que o que esse grupo acredita como correto indepen-
de das consequências possíveis relativas ao discurso proferido. 

Na sexta pergunta (Bolsonaro também defende que “Parlamentar não deve 
andar de ônibus”. (Declaração publicada pelo jornal O Dia em 2013 - http://odia.
ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-12/parlamentar-nao-deve-andar-
de-onibus-diz-deputado-jair-bolsonaro.html ). Os parlamentares, em países 
onde há investimento em transporte público, andam de ônibus e metrô. Que 
problema há?), os entrevistados defendem que o que Jair Bolsonaro defende é 
algo cultural, pois “não só os parlamentares não andam de ônibus, mas qualquer 
pessoa com um poder aquisitivo maior”, e que apesar de ser um ponto negativo do 
Brasil, “a população brasileira ainda não tem maturidade e educação para conviver 
com políticos andando normalmente pelas ruas”, uma vez que existe o risco de se 
atentar contra a integridade física dos parlamentares que são autoridades no país; 
ademais, o transporte público não funciona como em outros países e não há inves-
timento em transporte de qualidade.

Mais uma vez, defende-se as ideias de Bolsonaro, mas não se aprofunda na 
questão maior que é a falta de investimento em transporte público, e em outras 
necessidades da população. Bolsonaro, como sempre, se coloca num patamar su-
perior aos outros mortais, mas, mesmo assim, há quem o defenda.

Por fim, para a sétima pergunta (O que você espera de Jair Bolsonaro como 
presidente?), os entrevistados esperam que Bolsonaro “coloque o país no eixo”, 
com “organização, igualdade, moralização, honestidade e valorização da família”, 
pois, com o “pulso firme e a coragem que ele tem de não esconder seus pensamen-
tos, arriscando a não aceitação e o julgamento da população”, esperam que “o país 
volte a funcionar com mais justiça e menos impunidade, que a ordem volte a preva-
lecer, que o povo seja liberto da prisão da falta de segurança e que a educação volte 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-12/parlamentar-nao-deve-andar-de-onibus-diz-deputado-jair-bolsonaro.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-12/parlamentar-nao-deve-andar-de-onibus-diz-deputado-jair-bolsonaro.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-12/parlamentar-nao-deve-andar-de-onibus-diz-deputado-jair-bolsonaro.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-12/parlamentar-nao-deve-andar-de-onibus-diz-deputado-jair-bolsonaro.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-12/parlamentar-nao-deve-andar-de-onibus-diz-deputado-jair-bolsonaro.html
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a ter qualidade para formarmos cidadãos patriotas”, esperam que ele “regaste os 
valores sociais que vêm sendo subvertidos no nosso país, onde o bandido virou o 
“mocinho” e o policial virou o bandido”; e que haja uma “faxina contra a corrupção”.

Diante das respostas dadas, percebe-se que o grupo busca reproduzir as ideias 
de Bolsonaro, quando falam na preservação de família (mesmo não deixando claro 
qual é o conceito de família, subentende-se que é o conceito defendido pelo depu-
tado, que é excludente e preconceituoso); também fala-se no resgate dos valores 
sociais, que estão distorcidos, pois os bandidos são defendidos (tal como Bolsonaro 
defende, sendo contrário aos direitos humanos), resta saber a que bandido estão se 
referindo. Enfim, como Bolsonaro se apresenta alguém honesto, também esperam 
que ele acabe com a corrupção e salve a nossa pátria dos bandidos atuais.  

Percebe-se, com isso, que há um controle não apenas do discurso, como afir-
ma Dijk (2012), mas um controle da mente desse público e, portanto, indiretamen-
te, controle do que o público quer e faz. Bolsonaro, com suas ideias, persuade e 
doutrina essas pessoas sem usar da força para isso, uma vez que, apesar de se 
informarem, a compreensão dessas pessoas sobre a situação vai depender de suas 
próprias atitudes ou ideologias prévias (compartilhadas com outros membros de 
grupo), como também de suas experiências pessoais. É essa interpretação pessoal 
das notícias, esse modelo mental dos eventos, que é a base da ação pessoal especí-
fica dos indivíduos, defende o autor.

De acordo com Dijk (2012), o abuso de poder, e, nesse caso, o abuso de poder 
por parte do deputado Bolsonaro, significa a violação de normas e valores funda-
mentais no interesse daqueles que têm o poder e contra os interesses dos outros 
(mulheres, pobres, negros, homossexuais). Os abusos de poder significam a viola-
ção dos direitos sociais e civis das pessoas desses grupos.

Na verdade, o que é legitimado como valor por esse grupo que defende as 
ideias de Bolsonaro está impregnado do que Dijk (2012) chama de consequências 
mentais negativas da dominação discursiva: desinformação, manipulação, estere-
ótipos e preconceitos, falta de conhecimento e doutrinação. Esses elementos po-
dem significar ou levar à desigualdade social, e tais consequências mentais podem 
influenciar a (ilegítima) interação social, tal como a discriminação, defende o autor. 
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Considerações finais

As perguntas não foram tendenciosas (apesar de parte dos entrevistados te-
rem afirmado isso); elas apenas informam o que Bolsonaro defende. Porém, mesmo 
vendo as barbaridades ditas pelo deputado, algumas pessoas acham que ele, por 
ser explosivo e corajoso de dizer o que diz, vai conseguir, com pulso firme, colocar 
ordem no país, como acreditam os entrevistados.

No entanto, como Dijk (2012) defende, cada prática discursiva deve ser exami-
nada cuidadosamente em seus contextos. No caso do discurso de Bolsonaro, existe 
o uso ilegítimo do poder discursivo, isto é, da dominação, uma vez que esse discur-
so viola os direitos humanos ou civis das pessoas. O discurso do deputado promove 
formas de desigualdade social, e favorece os interesses dos grupos dominantes em 
detrimento dos interesses dos grupos dominados, como é o caso, por exemplo, de 
quando o deputado diz que bandido deve ser morto, mas seleciona que tipo de 
bandido é esse.

Discursos como esses de Bolsonaro, que favorecem apenas um grupo de pri-
vilegiados da elite, podem influenciar as mentes dos cidadãos, exercendo um papel 
na reprodução da estrutura social; por isso devem ser combatidos, pois todos de-
vem ter consciência das consequências do seu próprio discurso (e de qualquer ação 
pública); isso é uma das condições de responsabilidade do cidadão, defende Dijk 
(2012).

A manipulação da mente, repetindo o que já foi dito no início deste trabalho, 
do pensamento, ou seja, o controle da mente do público, se dá por meio da persu-
asão, da sedução, como destaca Dijk (2012). O que o povo quer ser, ver ou ouvir é 
apresentado pelos que estão no poder e, assim, fica mais fácil de se convencer algo 
que a sociedade prega como correto e melhor para o povo. Percebe-se claramente 
essa ideia nas respostas dos entrevistados e não apenas acreditam nas palavras de 
Bolsonaro, mas pensam como ele.

Fazendo uma reflexão sobre as propostas de Bolsonaro e sobre a repercussão 
e aceitação de seus discursos; e, sabendo que o controle do discurso público se 
configura a partir do momento em que há o controle da mente do público e, por-
tanto, como diz Dijk (2012), é, indiretamente, o controle do que esse público quer e 
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faz; pode-se afirmar que as ideias machistas, racistas e homofóbicas de Bolsonaro 
espelham o que, na verdade, a nossa sociedade é.

Por essa razão, quando Bolsonaro defende ideias impregnadas de preconcei-
tos contra minorias, de ódio contra seres humanos, e de exclusão de muitos na 
sociedade, não há necessidade de coerção, uma vez que o público que aceita essas 
ideias é manipulado por meio da persuasão, pois esse deputado profere exatamen-
te o que esse povo acredita, quer ver e ouvir.

Por todas as questões negativas relativas às ideias que Bolsonaro defende, 
aceitar o discurso de Bolsonaro é marca de um retrocesso em todos os sentidos, 
pois ele, com suas contradições e seu extremismo, vai de encontro aos direitos con-
quistados pelas mulheres, negros, homossexuais; vai de encontro ao que vem sen-
do investido contra a pobreza; vai de encontro aos princípios cristãos, que ele diz 
defender, quando ele diz ser favorável à tortura e a outros males contra o próximo, 
que já chegou a chamar de escória do mundo; vai de encontro, sobretudo à dignida-
de humana. Seu discurso representa um retrocesso para tudo o que o ser humano 
é e para os direitos que os grupos de menor prestígio na sociedade conquistaram; 
por essa razão Bolsonaro é, sobretudo, sinônimo de retrocesso e suas ideias devem 
ser repudiadas pela sociedade que tenha um mínimo de discernimento e amor ao 
próximo.
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Introdução

O presente estudo tem como objetivo analisar a construção do Ethos Discursi-
vo na concretude da Literatura de Cordel, verificando dentro do discurso do enun-
ciador como o ethos de Padre Cícero é construído. No tocante a constituição do cor-
pus, selecionamos dois cordéis que fizessem menção a figura de Padre Cícero, são 
eles: Cinco respostas para cinco perguntas sobre Padre Cícero. Batista (1998); Milagre do 
Padre Cícero, Homenagem ao 1º. Silva (1984). Para alcançar esse objetivo, esse estudo 
será dividido em quatro partes, sendo elas: Breve percurso histórico da Literatura 
de Cordel; Padre Cícero na Literatura de Cordel; Interdisucro e Ethos discursivo: uma 
metodologia analítica; O ethos discursivo de padre Cícero Romão na literatura de 
cordel: interdiscurso e ethos.

Breve percurso histórico da literatura de cordel 

A literatura de cordel, nascida na Península Ibérica, é um tipo de poema popu-
lar, oral e impresso em folhetos, geralmente expostos para venda pendurados em 
cordas, que apesar de não ser de origem brasileira apresenta traços genuinamente 
nordestinos. Para alguns pesquisadores, como Slater (1984) e Holanda (2011), por 
exemplo, esse gênero literário engendra em seu interior diversos temas que per-
meiam de forma direta ou indireta a cultura nordestina. Entre esses temas, cita-se: 
as epopeias do surgimento do mundo, as histórias de princesa, a vida dos santos, os 
acontecimentos históricos do Brasil e de outras regiões do planeta.
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Neste prisma, observa-se que o Cordel tem sua gênese fincada em terras eu-
ropeias, a principio com o objetivo de comentar as noticias da época usando versos, 
mais precisamente em forma de cantoria. Com o passar do tempo passa a ser usa-
da por trovadores para tecer elogios aos poderosos, bem diferente do que aconte-
ceu aqui no Brasil, já que este tipo de literatura era restrita ao universo familiar e as 
classes menos privilegiadas, como por exemplo, moradores pobres das vilas  e das 
fazendas, escravos e comerciantes.

No que diz respeito à construção física do “folheto”, este é construído em pa-
pel-jornal cujo número de páginas é geralmente múltiplo de quatro, no intuito de 
facilitar a impressão e montagem. Entretanto, nos primórdios os folhetos eram inti-
tulados de acordo com o número de páginas. Até oito páginas chamava-se folheto, 
os de dezesseis páginas eram considerados romances e os de trinta e duas páginas 
eram chamados de história. Além dessas características básicas, o que veio a acres-
centar nas obras foi o surgimento da xilogravura, que integra o folheto, caracteri-
zando-se por ilustrar a capa da narrativa.

Hoje na superfície do mundo contemporâneo pensar em Literatura de Cordel 
é considerar que a impetuosidade do tempo não silenciou uma das mais puras ma-
nifestações populares. Prever esse efeito do tempo nos faz enxergar que o cordel é 
uma expressão popular que está viva e que por isso sofre constantes mudanças e 
adaptações. Farias (2004).

Apesar de não ter se originado no nordeste configura-se como um meio de di-
vulgação da cultura popular nordestina. Para Costa (2005, p. 282) a cultura popular 
é um “conjunto de crenças, de valores e de significados que o homem comparti-
lha com seu grupo”. Dentro desse sustentáculo, a Literatura de Cordel configura-
se como vertente da cultura popular nordestina, já que este como Slater (1984) e 
Holanda (2011), afirmam é um gênero literário que o engendra em seu interior di-
versos temas que permeiam de forma direta ou indireta a cultura nordestina. Entre 
esses temas, cita-se: as epopeias do surgimento do mundo, as histórias de princesa, 
a vida dos santos, os acontecimentos históricos do Brasil e de outras regiões do 
planeta. Nesse recorte, vê-se que na materialidade do Cordel permeiam diversos 
temas, a religiosidade, por exemplo, é figura constante, já que é um elemento que 
tem extrema importância para a cultura nordestina. Por esse motivo o cordel uni 
a autêntica teologia popular. Filho (2005). Com isso o Cordel surge com adaptações 
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tanto visual como textual. Para Amorim (2008) são as novas formas de expressão da 
poesia popular cordelistica que faz emergir o neocordel. Por isso Luyten (2005, p.70) 
afirma que a “literatura de cordel, ao longo dos anos sofreu uma mudança, não na 
sua estrutura, mas na sua essência. Antigamente, era portadora de anseios de paz, 
de tradição, e veículo único de lazer e informação. Hoje, é portadora, entre outras 
coisas, de reivindicações de cunho social e político”. Nesse sentido, o “neocordel” 
ultrapassa o ceio rural e aflora no meio midiático através dos meios de comunicação 
em massa trazendo temas inovadores e polêmicos na sua estrutura.

Padre Cícero na Literatura de Cordel

Em vinte e quatro de março de mil oitocentos e quarenta e quatro na cidade 
do Crato (CE) nascia Cícero Romão Batista, filho de Joaquina Vicência Romana, mais 
conhecida como dona Quinô e Joaquim Romão Batista. Cícero era o varão da famí-
lia, filho do meio entre as irmãs Maria Angélica e Angélica Vicência. Segundo Neto 
(2009, p.26) “as predicas do padre latinista João Marrocos, assim como as rezas de 
dona Quinô, deixaram marcas profundas na formação do menino”, fato que levou 
Cícero a estudar em um seminário na cidade de Cajazeiras (PB) em mil oitocentos e 
sessenta. No entanto, dois anos depois do seu ingresso do colégio, uma epidemia 
de cólera-morbo veio assolar a cidade do Crato (CE) motivo esse que acarretou a 
morte de Joaquim Romão, seu pai, com isso Cícero retornar a sua cidade para sus-
tentar a sua mãe e as duas irmãs. Apesar disso, em mil oitocentos e sessenta e cinco 
com a ajuda do seu padrinho de crisma, Cícero consegue entrar para o seminário da 
Prainha na cidade de Fortaleza (CE). Passado cinco anos, Cícero finalmente recebe 
o título de padre, mais precisamente, mais precisamente em “30 de novembro de 
mil oitocentos e setenta, por decisão direta de dom Luiz, Cícero Romão Batista, foi 
ordenado sacerdote, aos 26 anos, na antiga igreja da Sé, em Fortaleza. Pouco depois 
de receber as ordens subiu no cavalo e seguiu para o Crato, onde deveria rezar a pri-
meira missa”. Neto (2009, p. 43). Porém é somente em e 11 de abril 1872 que o novo 
sacerdote muda-se para Juazeiro do Norte. Há quem diga que esse feito deu-se pelo 
fato de Cícero ter tido uma visão, como corrobora Della Cava (1976).
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Um sonho, entretanto, veio alterar, de súbito, os seus plano (...) Ao anoi-
tecer de um dia exaustivo, após ter passado horas a fio a confessar os 
homens do arraial (...) Aí no quarto contíguo à sala de aulas, caiu no sono 
e a visão fatal se revelou. 13 homens em vestes bíblicas entraram na es-
cola e sentaram-se em volta da mesa do professor, numa disposição que 
lembrava a última ceia, de Leonardo Da Vinci. (DELLA CAVA 1976, p. 26).

São trechos históricos como este que elaboram a áurea mística de Pe. Cícero e 
o torna ícone do sertão nordestino, como também símbolo da Literatura de Cordel, 
uma vez que esse gênero literário retrata lutas, causos e heroísmos. Beltrão (1971).

Para Potier (2013, p. 174) o cordel tem grande responsabilidade pela gradual 
ressignificação da figura desse homem religioso e político poderoso, contribuindo 
com a “deformação” e com a atualização das histórias sobre seus feitos. Nessa pers-
pectiva a figura de Padre Cícero se reconstrói mediante as várias publicações de 
cordel, uma vez que esse gênero literário trás em muitas das suas publicações re-
latos de milagres e premonições. Segundo Neto (2009, p. 25) “as diversas históricas 
da infância Cícero é tema de inúmeros folhetos de cordel espalhados pelas feiras 
do sertão”, como corrobora os versos do poeta Manoel de Almeida Filho, intitulado 
Padre Cícero, O Santo de Juazeiro de 1979.

Cícero Romão Batista
Era um menino pacato,
Filho de um comerciante 
Que residia no Crato,
Nascido em quarenta e quatro 
Do outro século transado.

Estudou na Paraíba, 
Fez o curso secundário 
Num colégio em cajazeiras, 
Rezando pelo rosário
Do velho padre Robim, 
Um virtuoso vigário. 
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Segunda Costa (1998) há três grandes figuras de maior relevância na literatura 
cordelística. O Padre Cícero Romão, o cangaceiro Virgulino Ferreira e frei Damião.  O 
Rei do Cangaço, e o Padre Cícero Romão, são ícones não só da cultura nordestina, 
como também da literatura de cordel, já que tem uma incalculável tiragem de folhe-
tos. Embasado nessa perspectiva Guimarães (1983) aponta que:

O estudo da literatura de cordel nos faz mergulhar no mundo míti-
co do homem nordestino. Os poetas populares, num estilo que lhes é 
próprio, cantam as maravilhas da vida do Padre Cícero e da realidade 
encantada de juazeiro, escondidas sob aparências cotidianas e banais. 
(GUIMARÃES, 1983, p. 30).

Nesses termos, verifica-se que Padre Cícero Romão é uma das figuras mais 
importantes do cenário da Literatura de Cordel, já que o folheto tem grande res-
ponsabilidade pela gradual ressignificação da figura desse homem religioso e polí-
tico poderoso, contribuindo com a “deformação” e com a atualização das histórias 
sobre seus feitos. Potier (2013, p. 174). Nessa perspectiva a figura de Padre Cícero 
se reconstrói mediante as várias publicações de cordel, uma vez que esse gênero 
literário trás em muitas das suas publicações relatos de milagres e premonições.

Nesse cenário que baliza a Literatura de Cordel, João Martins de Athayde é líder 
por escrever e editar inúmeros cordéis acerca de Pe. Cícero. De acordo com Potier 
(2013, p. 171) Athayde contribuiu não apenas para afirmar e cristalizar a áurea de 
santidade que pairava sobre o padre, como também ajudou a fazer com que este se 
consolidasse com personagem mais recorrente da Literatura de Cordel.

Interdisucro e ethos discursivo: uma metodologia analítica

Em relação ao interdiscurso o próprio Maingueneau (2000) afirma que o inter-
discurso e um dos princípios centrais da AD e que o mesmo não pode ter um senti-
do uno, visto que o próprio pode ser interpretado de várias maneiras. O interdiscur-
so passa a ser compreendido então como um discurso que encontra no outro uma 
responsividade, isto é, o interdiscurso se apoia e se apropria de outros discursos. 
Como corrobora o próprio Maingueneau.



432

XXVI Jornada do Gelne

[...] a identidade de um discurso se constrói e se alimenta através de 
outros discursos; falar é sempre falar com, contra ou por meio de ou-
tros discursos, outras vozes. Portanto, a relação de um texto consigo 
mesmo e sua relação com outros, ou seja, do “intradiscurso”, com o “in-
terdiscurso”, não podem ser dissociadas. Muitos fenômenos textuais 
podem ser interpretados à luz do primado do interdiscurso: a pressu-
posição, a negação, as citações, o modo e o tempo, a ironia, a paródia, 
etc. (MAINGUENEAU, 2000, p. 5).  

Nesse sentido, o interdiscurso está atrelado como dito anteriormente a uma 
diversidade interdiscursiva, que é capaz de ligar um discurso ao outro. Nesse viés 
Charaudeau e Maingueneau (2016, p.286) reafirmam que “o interdiscurso é também 
um espaço discursivo, um conjunto de discursos que mantém relações de delimi-
tação recíproca com outros discursos”. Porém é necessário certo cuidado, já que o 
discurso mesmo sendo do mesmo campo discursivo não signifique que tenha rela-
ção de proximidade com outro discursos desse mesmo campo, o que Maingueneau 
(2008) chamará de hierarquia instável. Nesse intento, é possível perceber que Main-
guenau (2008) propõe que se estabeleça uma conexão discursiva, por isso coloca 
que os discursos não se situam no mesmo plano.

Em face a esses preceitos Maingueneau (2008) propõe uma tríade para siste-
matizar um conceito tão ermo, são elas: universo discursivo, campo discursivo e 
espaço discurso.

O universo discursivo é marcado pelas marcas heterogêneas das formações 
discursivas; o campo discursivo é constituído por uma conjuntura discursiva na qual 
os discursos se materializam no interior de um dado campo discursivo, ou seja, “es-
tão em relação de concorrência no sentido amplo, delimitando-se reciprocamente: 
por exemplo, as diferentes escolas filosóficas ou as correntes políticas”. Mainguene-
au (2016, p.91). Já o espaço discursivo se caracteriza como uma superfície linguística 
onde pelo menos duas formações discursivas estão dispostas, isto é, se correlacio-
nam e que por sua vez são significativas para que o discurso seja entendido.

Para Maingueneau (2008) os discursos de fato só iram se concretizar em meio 
aos campos discursivos. Sobre essa questão ele esclarece:
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É no interior do campo discursivo que se constitui um discurso, é le-
vantamos a hipótese de que essa constituição pode deixar-se descrever 
em termos de operações regulares sobre formação discursiva já exis-
tentes. O que não significa entretanto, que um discurso se constitua da 
mesma forma com todos os discursos desse campo; e isso em razão de 
sua evidente heterogeneidade: uma hierarquia instável opõe discursos 
dominantes e dominados e todos eles não se situam necessariamente 
no mesmo plano. Não é possível, pois determinar a priori as modalida-
des das relações entre as diversas formações discursivas de um campo. 
(MAINGUENEAU 2008, p.34-35).

A partir desse pressuposto é possível reconhecer que o primado do interdis-
curso é característico do discurso, nesse viés torna-se necessário entender que 
todo e qualquer discurso é proveniente de uma dada formação discursiva, visto que 
o interdiscurso permite reforçar os vínculos harmônicos de uma dada conjuntura 
discursiva.

Após refletir sobre o interdiscurso, passamos a discutir a noção de ethos dis-
cursivo.

Quando pensamos em ethos, podemos retroceder provavelmente a retórica 
antiga, onde Aristóteles é o primeiro a elaborar esse conceito. No entanto, é perti-
nente esclarecer que não é nosso objetivo interpretar ou trabalhar com teorias do 
ethos aristotélico, uma vez que a noção de ethos discursivo proposto por Dominique 
Maingueneau se difere bastante, talvez pelo fato dos tempos serem outros.

Maingueneau (2005, p.15) afirma que o ethos está essencialmente ligado ao 
ato de enunciação, embora não se possa ignorar o público, já que ele é que constrói 
as representações do ethos, antes mesmo que este fale, por isso há uma distinção 
entre ethos discursivo e ethos pré-discursivo. Amossy (2016) explica:
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O ethos discursivo mantém relação estreita com a imagem prévia que o 
auditório pode ter do orador ou, pelo menos, com a ideia que este faz 
do modo como seus alocutários o percebem. A representação da pes-
soa do locutor anterior a sua tomada de turno – às vezes demonizada 
de ethos prévio ou pré-discursivo – está frequentemente no fundamento 
da imagem que ele constrói em seu discurso: com efeito, ele tenta con-
solidá-la, retificá-la, retrabalhá-la ou atenuá-la. (AMOSSY, 2016, p. 221).

Em tese, Amossy (2016) observa que o ethos embora não seja o mesmo pro-
posto por Aristóteles apresentam algumas particularidades, como por exemplo, o 
fato do auditório ter uma imagem de si mesmo, embora seja bem verdade que 
hoje a Análise do Discurso nos permita tanto uma nova visão sobre o ethos como 
também sobre o auditório, e principalmente como esse auditório irá construir uma 
imagem sócio discursiva de um determinado locutor. Em razão desse fato, Main-
gueneau (2005, p.17) declara que a noção de ethos proposta por ele no quadro da 
Análise do Discurso, mesmo que seja bem diferente do da retórica antiga, parece 
que não chega ser essencialmente infiel às linhas de força de concepção aristotélica.

A partir dessa concepção de ethos, Maingueneau (2005) ainda conceitua o ethos 
como: ethos pré-discursivo, ethos dito e ethos mostrado. Como corrobora o próprio 
Maingueneau (2005):

O ethos de um enunciador resulta da interação de diversos fatores: 
ethos pré-discursivo, ethos discursivo (ethos mostrado), mas também 
dos fragmentos do texto nos quais o enunciador evoca sua própria 
enunciação (ethos dito) – diretamente ou indiretamente, por meio de 
metáforas ou de alusões a outras cenas da fala, por exemplo. A distinção 
entre ethos dito e mostrado se inscreve nos termos de uma linha conti-
nua, uma vez que é impossível definir uma fronteira nítida entre o “dito” 
sugerido e o puramente “mostrado”. (MAINGUENEAU 2005, p. 180).

Deste modo, tanto o ethos dito como o mostrado se inserem em uma conjun-
tura ampla e variada, seja ela de caráter oral ou escrito. Por isso todo o texto seja 
ele escrito ou não emana uma vocalidade que mostra uma multiplicidade de tons, 
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e esses por sua vez estarão associados a um fiador. Nesse caso, o “fiador por meio 
da fala, confere a si mesmo uma unidade compatível com o mudo que ele deverá 
construir em seu enunciado”. Maingueneau (2013, p. 108).

O ethos discursivo de Padre Cícero Romão na literatura 
de cordel: interdiscurso e ethos

A partir de agora realizaremos as análises, aplicando alguns conceitos que nor-
tearam esse estudo. Para desenvolver a análise do corpus, essa seção de estudo se 
dividirá em duas partes, sendo elas: Interdiscurso e Ethos.

É cabível esclarecer ainda, que o corpus desse ensaio é caracterizado por dois 
folhetos de cordel, um do cordelista Abrão Batista, intitulado, Cinco respostas para 
cinco perguntas sobre Padre Cícero, escrito no ano de 1998. Atualmente faz parte do 
vasto acervo do Museu de Cultura Sertaneja (MCS), situado na Universidade do Es-
tado do Rio Grande do Norte-UERN, mais precisamente no Campus Prof. Maria Elisa 
de Albuquerque Maia, na cidade de Pau dos Ferros –RN. E o segundo, Milagre do 
Padre Cícero, Homenagem ao 1º Cinquentenário, escrito por Severino José da Silva em 
(1984). A análise não seguirá uma ordem cronológica temporal, já que optamos por 
uma análise que seguirá da seguinte forma: 1) analisaremos o cordel Cinco respostas 
para cinco perguntas sobre Padre Cícero, no qual analisaremos o interdiscurso; 2) In-
vestigaremos como se constrói o ethos discursivo de Padre Cícero na materialidade 
do cordel Milagre do Padre Cícero, Homenagem ao 1º Cinquentenário.

Interdiscurso

De acordo com Maingueneau (2008) o interdiscurso se divide em três catego-
rias, são elas: universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo. No univer-
so discursivo “o conjunto de formações discursivas de todos os tipos interagem em 
uma conjuntura”. Maingueneau (1997, p.116).  O universo discursivo ainda pode ser 
caracterizado como um espaço que se constrói a partir de um contorno em volta do 
tempo e da história. É possível perceber a caracterização desse universo discursivo 
nos versos a seguir.
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Fui até a Pirosfera
em companhia de São João 
lá eu vi tanto clarão 
que cheguei a transmudar 
ninguém pode me calar 
do que vi entre o calor 
por seu um trovador 
do Moises dentro do mar.

Fogaréu, água a rolar 
no meio da tempestade
lá estava a majestade 
para esta decifração ...
venha cá o Abrão 
leia bem nesse lampejo
do Danúbio para o Tejo
Está cheio de enganação

Observa-se que o enunciador no seu discurso passa a narrar fatos históricos, 
bem como homens que transcendem a história, como Moises e Abrão. Moises, li-
bertador do povo israelita e responsável pela abertura do Mar Vermelho, e Abrão, 
descendente da nona geração dos filhos de Noé. Nesse instante percebe-se que a 
Literatura de Cordel, por ser um gênero épico como prepondera Souza (2012) é ca-
paz de desenvolver uma reflexão filosófica do homem com o mundo. Assim, Batista 
(1998) se reporta a essas figuras históricas para endeusar cada vez mais a áurea de 
Padre Cícero Romão, já que este é um dos nomes mais citados na poesia folclórica. 
Nesse viés, percebe-se que nesse universo discursivo os “enunciados constituem o 
arquivo de uma época”. Maingueneau (1997, p.116).

Já o campo discursivo é “definível como um conjunto de formações discursivas 
que se encontram em relação de concorrência, em sentido amplo se delimitam por 
uma posição enunciativa em uma dada região” Maingueneau (1997, p.116). Nesse 
campo discursivo estão vinculadas estruturas de um mesmo universo discursivo.  
Nesse intento, verifica-se que Batista (1998), promove um encontro, um dialogo, 
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com diferentes momentos históricos, cultural e religioso, quando cita, por exemplo, 
São João, figura muito importante, principalmente no inicio do novo testamento, já 
que ele é quem anuncia a chegada do salvador.

Ethos

Amossy (2008, p. 09) afirma que todo “ato de tomar a palavra implica uma 
construção de uma imagem de si”. Nesse intento, Amossy (2013, p. 221) ainda pre-
pondera que a imagem discursiva de si é, assim, ancorada em “estereótipos”, um 
arsenal de representações coletivas que determinam, parcialmente, a apresentação 
de si e sua eficácia em uma determinada cultura.

Diante do exposto, Maingueneau (2008) ainda apresenta sua concepção pes-
soal acerca do ethos.

“- o ethos é uma noção discursiva, que se constrói através do discur-
so, não é uma ‘imagem’ do locutor exterior a sua fala; o ethos é funda-
mentalmente um processo interativo de influencia sobre o outro; é uma 
noção fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva). (MAINGUENEUA 
2008, p.17).

Essa noção de ethos, trazida por Maingueneau para a Análise do Discurso se faz 
presente na materialidade dos versos que seguem.  

O Padre Cícero nasceu
No Crato ali bem vizinho
Cresceu, estudou, foi padre
não se afastou do caminho 
quando veio a juazeiro
começou a chegar romeiro
lhe chamando meu padrinho 

A descrição feita à cima demonstra que o ethos de Padre Cícero, é um ethos 
pré-construído, pois mesmo o auditório, possivelmente sabendo que Cícero nasceu 
na cidade do Crato – CE e que mesmo seguindo os caminhos religiosos, o enuncia-
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dor evidencia a imagem de Cícero, construindo sempre, é claro uma boa impressão 
do padim1 Cícero. Nesse intento há uma visão pré-estabelecida, ou seja, o ethos já 
havia sido construído pelo público bem antes da enunciação. Evidencia-se isso, pois 
o discurso de Silva (1984)  é um discurso carregado de valores, que não emana dele, 
mas de toda a comunidade que viveu na cidade de Juazairo-CE, e que de certa forma 
intervinha a Padre Cícero.

Em torno da figura do padre gira certo misticismo, talvez por isso foram pro-
duzidos tantos folhetos de cordel sobre essa figura lendária.  Passado praticamente 
um século dos seus feitos, Cícero ainda continua sendo líder de vendas na Literatura 
de Cordel, como se observa existe uma forma de vida humana interminável. A imor-
talidade de Cicero é percebida nos trechos a seguir:

O Padre Cícero Romão 
é mais que ouro maciço 
ensinou a rezar o rosario 
e acabar com o vicio
nossa senhora mandando
e os romeiros chegando
para ouvir padrinho Cícero

A partir desse trecho, nota-se que o ethos de Padre Cícero se constrói e é cons-
truído a partir dos movimentos religiosos de Juazeiro. Nesse intento, percebe-se 
ainda que a imagem de Padre Cícero é estereotipada, de padre passa a ser santo, 
aclamado por todos os seus afilhados. Quando se traçam meios de entendimen-
to, nota-se que fatos indissociáveis narram os feitos históricos do vigário. “Juazeiro 
era uma vila/Passou logo para cidade”. SILVA (1984, p.02). Nesse caso, o enunciador 
atribui o desenvolvimento de Juazeiro aos milagres e aos poderes sobrenaturais de 
Padre Cícero.

Seguindo as bases teóricas que norteiam esse estudo, se verifica que a identi-
dade de Padre Cícero se constrói em um espaço sócio-discursivo, assim como o seu 

1. Linguagem peculiar tipicamente nordestina, os devotos de Pe. Cícero costumavam chama-lo de Pa-
dim Ciço, o que mostra uma certa proximidade entre os devotos e o sacerdote.
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ethos. Para Maingueneau (2000, p. 11), esse ethos é uma forma de  linguagem que se  
constitui em uma identidade e ao mesmo tempo um lugar enunciativo que procura 
dar sentido as estruturas sócio-discursivas.

Considerações (quase) finais

Testemunhamos ao longo das breves considerações trazidas nesse ensaio que 
a Literatura de Cordel é uma literatura rica e tem relevantes contribuições para os 
estudos do discurso. É possível compreender também que no seio da Literatura 
de Cordel há um espaço discursivo, no qual é possível incorporar, por exemplo, te-
mas religiosos.Diante do exposto, percebe-se ainda que na concretude do Cordel 
há existência de um ethos pré-construído,  como podemos constatar nas análises 
desenvolvidas nesse ensaio. Trata-se de um ethos pré - estabelecido por afilhados, 
devotos e admiradores de Padre Cícero, que passa a ser evidenciado por meio da 
cultura popular, nesse caso o folheto de Cordel.

Entendemos, portanto que inúmeras investigações ainda podem ser realizadas 
em torno do cordel, especialmente aqueles que têm como objetivo difundir a ima-
gem de Padre Cícero Romão Batista.
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O ORADOR DIANTE DO AUDITÓRIO: A CONSTITUIÇÃO 
DO ETHOS NO DISCURSO DE EGRESSOS DE LETRAS
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Introdução

Nesse trabalho, investigamos o discurso dos egressos do Curso de Letras de 
uma universidade pública brasileira, observando a constituição do ethos dos ora-
dores.   Ethos, termo grego que significa imagem, é visto aqui como a adequação 
do orador ao auditório e, para se chegar a ele, observamos elementos do processo 
argumentativo do discurso - a natureza dos argumentos empregados no discurso, 
os valores apresentados e hierarquizados diante do auditório e os lugares da argu-
mentação.

Neste sentido, a teoria que fundamenta nossas análises é a Nova Retórica ou 
Teoria da Argumentação no discurso (Perelman e Olbrechts-Tyteca, 2002), com o 
apoio de outros autores sobre as questões envolvidas (REBOUL, 1998; AMOSSY, 
2005; MEYER, 2007; SOUZA, 2008). A noção de discurso, aqui, se define em função 
do caráter argumentativo da linguagem, de modo que “o discurso é um ato que, 
como todo ato, pode ser objeto da parte de um ouvinte, de uma reflexão [...] en-
quanto o orador descrever o que ‘viu’, o ouvinte pensará talvez no significado [...]” 
(PERELMAN E OLBRSTCH-TYTECA, 2002, p. 213). Assim sendo, é um ato que se con-
cretiza pela interação orador-auditório e que se constitui como indício, como signifi-
cado, enfim como meio de produção de sentido.

Dessa forma, trabalhamos com métodos de investigação próprios da Linguísti-
ca, especialmente da área de análise de discurso, com base nos estudos de corpus, 
nos quais os próprios discursos, em seus mais diversos campos, se apresentam 
como materiais de análise. A constituição do corpus se deu pelas respostas escritas 
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de egressos a duas questões relacionadas à formação no curso de Letras, de uma 
instituição pública, coletadas no ano de 2007, por ocasião de uma pesquisa maior 
sobre o perfil dos egressos. 

Responderam às interrogações 35 egressos, 27 cursando pós-graduação lato-
sensu e 08 que ainda não haviam entrado na pós-graduação. Nosso trabalho esta-
belece essa divisão como critério de análise e estudo dos resultados essa divisão. 
Para mostrar os resultados, elaboramos quadros com as ocorrências de ethos en-
contradas, resultados gerais, seguidos da discussão e, de modo particular, exem-
plos das análises em que as respostas e a discussão são mostrados.

A argumentação no discurso

A argumentação, como diz Souza (2008, p. 61), “deve ser entendida como uma 
ação humana”, uma ação que implica o ato de convencer o outro sobre a validade 
de uma opinião defendida; uma ação que, para ser efetivada, necessita de uma in-
teração entre o orador e um auditório, em situações reais de uso da linguagem.

Por essa característica, a Nova Retórica recupera da Retórica aristotélica con-
ceitos como orador, auditório, entre outros, e os aplica à funcionalidade de todo e 
qualquer discurso e não apenas aos discursos judiciário, deliberativo e epidíctico, 
característicos dos estudos daquela época. Assim sendo, o estudo da argumenta-
ção deve considerar que o ato de argumentar é um processo que envolve uma tese 
a ser defendida, um auditório, real ou pressuposto e, ainda, a própria imagem, ethos, 
do orador, visando à credibilidade.

A noção de ethos na Nova Retórica 

O ato de tomar a palavra envolve sempre uma imagem do enunciador e, por 
esta razão, diferentes perspectivas de estudos do discurso, desde a Linguística da 
Enunciação, passando pelas correntes pragmáticas e a Análise do Discurso de Linha 
Francesa consideram a importância de estudar a imagem daquele que fala, pois as 
marcas do ethos fazem parte da constituição de sentido do discurso.

Nos estudos retórico-argumentativos, o ethos é tido como a imagem do orador 
construída perante seu auditório. Ele não se limita àquele que fala pessoalmente, 
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nem tampouco a um autor de um texto. O ethos se apresenta de maneira geral 
como aquele com quem o auditório se identifica. Conforme nos diz Meyer (2007), “o 
ethos é uma excelência que não tem objeto próprio, mas se liga à pessoa, à imagem 
que o orador passa de si mesmo e que o torna exemplar aos olhos do auditório, 
que, então, se dispõe a ouvi-lo e a segui-lo”.

Com o advento da Nova Retórica não é conveniente falarmos em ethos como 
sinônimo de moralidade, mas sim falarmos na confiança que o orador, no momen-
to em que o orador toma a palavra, deve passar aos seus interlocutores e isso se 
traduz como uma adaptação desse orador ao auditório, conforme nos propõem 
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2002). Essa adaptação é sempre necessária porque na 
argumentação o ethos é também responsável pela persuasão. Como diz Eggs (2005, 
p. 42) “o auditório é a meta de todo processo de convicção, ele é necessariamente o 
juiz da conveniência da expressão afetiva do orador” e, por isso, não podemos falar 
de ethos se não o condicionarmos ao auditório, mesmo quando o esforço do orador 
não alcança o resultado esperado ou quando esse orador não se esforça tanto para 
agradar.

Para análise do ethos, há alguns aspectos que devemos considerar (e também 
analisar) na constituição do ethos entre eles, podemos dizer que o acordo inicial 
postulado entre as partes do discurso já contribui para a efetivação das imagem do 
orador, que, no decorrer da argumentação, seleciona os argumentos mais eficientes 
para a defesa de suas teses. O acordo é o ponto de partida para a argumentação 
e, consequentemente, para o ethos do orador. E os argumentos o passo que defen-
dem a tese, defendem também o orador.

Assim, se atentarmos para os grupos de argumentos, isto é, para as técnicas 
argumentativas, vamos perceber que os argumentos ligados à pessoa e seus atos 
(ligações de sucessão – argumentos com base no real), bem como os argumentos 
pelo exemplo, pela ilustração e pelo modelo (argumentos que fundam o real) po-
dem ser usados como recursos do orador para sua autodefesa perante seu auditó-
rio. Tais recursos atuam diretamente sobre a sensibilidade do auditório, aumentan-
do-lhe a adesão em relação às teses propostas, ao mesmo tempo em que constrói 
o ethos desse orador. Mas não só os argumentos ligados à pessoa contribuem para 
a construção do ethos, tudo depende do discurso, da tese e dos valores em questão.
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À medida que esse orador se apresenta, projeta seu ethos, se coloca numa 
posição de autoridade e o auditório espera dele uma resposta aos seus anseios. Se-
gundo Meyer  “O éthos é a capacidade de pôr termo a uma interrogação potencial-
mente infinita. Para chegar a isso, o orador deve dar prova de um saber particular” 
(MEYER, 2007, p.43).  Ele é, portanto, a fonte das respostas aos diversos anseios do 
auditório que dialoga com ele.

Auditório, valores hierarquizados e lugares da argumentação

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2002) conceituam o auditório em duas instân-
cias: o auditório universal e o auditório particular. O primeiro é composto por toda 
a humanidade; o segundo por uma equipe de ouvintes com desejos conjugados ou 
não (heterogêneo), ou ainda por um único e exclusivo interlocutor, para quem se 
dirige a palavra em situações particulares.

O auditório na análise de discursos é pertinente também aos estudiosos, pois  
o acordo que todo discurso propõe inicialmente, nem que seja apenas, para uma 
predisposição para ouvir o orador, ocorre com base em valores que o próprio ora-
dor julga que o seu auditório possua ou em conhecimentos que acredita que seu 
auditório tenha ou necessita, conforme diz Souza (2008, p.61),  “toda pessoa ao ar-
gumentar, ao escrever ou ao falar o seu texto e ao defender uma tese, já tem em 
mente o auditório ao qual está direcionado o seu discurso”.

O orador deve buscar sempre a confiança do auditório e por isso  precisa domi-
nar os valores de seu auditório particular, para criar, entre eles, um vínculo. Segun-
do Perelman e Olbrechts-Tyteca (2002), há valores abstratos e valores concretos. 
São abstratos os valores que envolvem a razão, como a justiça e a verdade, e são 
concretos os que exigem comportamentos e virtudes, tais como a noção de leal-
dade, disciplina, relação entre pais e filhos, irmãos, pais, igreja etc. Para Perelman 
e Olbrechts-Tyteca (2002), mais importante do que admitir esses valores é saber a 
hierarquização que eles ocupam no processo argumentativo. As hierarquias variam 
de pessoa para pessoa, em função e isso faz com que um auditório formado por 
mais de uma pessoa se torne, por vezes, heterogêneo.

Na construção dos valores e suas hierarquias, o orador recorre aos lugares da 
argumentação, sejam eles da  quantidade, que declara uma premissa superior a 
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outra, em função de razões quantitativas; da  qualidade, que faz alusão a conceitos 
e valores tidos como bons, corretos, legítimos e tende a contrariar os valores dos 
números;  da ordem, o qual afirma a superioridade do anterior sobre o posterior; 
do existente, que prioriza aquilo que já existe em detrimento do que possa vir a 
tornar-se real; da essência, que valoriza os seres ou objetos tidos como superiores 
entre os seus semelhantes, e da pessoa, que está vinculado ao valor da pessoa, à 
sua dignidade, ao mérito, à autonomia.

As técnicas e argumentos

Em qualquer situação comunicativa estamos sempre argumentando, tomando 
posições. Sendo assim, ainda que não tenhamos conhecimento teórico sobre as 
estratégias que utilizamos para convencer, fazemos isso, recorrendo a diferentes 
argumentos.

Para explicar como se dão os processos argumentativos, A Nova Retórica ex-
plora o estudo das técnicas argumentativas e de seus argumentos. Assim, na análise 
de textos, veremos que sempre haverá uma técnica argumentativa que funcionará 
como principal, pois formula por meio da própria tese e dos argumentos utilizados 
os raciocínios do processo argumentativo. Perelman e Olbrechts-Tyteca apresen-
tam quatro técnicas, três que associam noções e uma que dissocia. No primeiro 
caso, temos os argumentos quase-lógicos, os argumentos baseados na estrutura 
do real e os argumentos que fundam a estrutura do real. No segundo caso, apenas 
os argumentos por dissociação das noções. Pela quantidade de argumentos que 
propõe cada técnica e pelos limites de página desse artigo, no tópico das análises 
faremos as discussões necessárias sobre os argumentos e as técnicas.

Embora as técnicas argumentativas constituam estratégias do falante/escritor 
para convencer seu interlocutor, não podemos deixar de ressaltar que os raciocí-
nios empregados nos discursos, bem como a escolha dos argumentos, nem sempre 
estão condicionados à vontade própria do orador, a ação dele só é mais ou menos 
consciente, devido ao caráter dialético da linguagem, as suas condições de produ-
ções, as quais, entre outros fatores, envolve, sobretudo, o auditório. 
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Uma análise retórico-argumentativa do ethos. 

Os resultados aqui discutidos foram encontrados mediante a análise do proces-
so argumentativo: argumentos, valores hierarquizados e lugares da argumentação. 
Foram analisadas duas questões sobre a formação em Letras: a) “A sua formação 
em nível superior (título), no Curso de Letras, está contribuindo para a sua atuação 
no mercado de trabalho?”; e b) “As teorias e as experiências práticas adquiridas por 
ocasião do Curso de Letras contribuíram e/ou estão contribuindo para sua atuação 
no mercado de trabalho?”.

Ethos egressos apenas graduados

Vejamos as ocorrências de ethos encontradas nos discursos dois oito egressos 
que não estavam cursando pós-graduação.

Quadro 01. Ethos 2005 (graduados).

CATEGORIA DE ETHOS QUANT ESPECIFICAÇÕES QUANT

Reconhece ser um 
professor, um pro-
fissional atuante e 
competente

06

O ethos está ligado à atuação na área de 
formação. 01

O ethos é de um professor com as caracte-
rísticas descritas, mas atuante em outras 
disciplinas que não são da sua área de 
formação

02

O ethos é de um professor com as caracte-
rísticas descritas, mas não faz menção algu-
ma ao aspecto área/disciplina de trabalho.

03

Reconhece ser um 
profissional de outra 
área

01
Embora tenha uma formação como profes-
sor, se assume profissional em outra área, 
mesmo sem a formação específica.

01

Outros 01 Não se coloca como um profissional ou tra-
balhador em quaisquer área de trabalho. 01
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Os resultados acima partiram da interpretação dos discursos dos oito egres-
sos que possuíam apenas a graduação em Letras. Todas as ocorrências de ethos 
consideraram a forma de responder ao auditório. Algumas respostas eram muito 
informativas no sentido do egresso se colocar como professor de uma dada língua, 
de defender sua prática de sala de aula. Outras, também pelo mesmo raciocínio de 
associação, defendiam a formação associando-a ao trabalho com outras disciplinas. 
Outras respostas foram dadas sem trazer especificações, mas mesmo assim com 
um discurso de ser um professor com qualidades.

Distantes dessas ocorrências, encontramos também o ethos por uma disso-
ciação entre a formação recebida e a função assumida na sociedade, um orador 
que “enuncia uma informação e ao mesmo tempo diz: sou isto, não sou aquilo” 
(AMOSSY, 2008, p. 10). Além ocorrências em que o ethos se dá por uma espécie de 
esconder-se pelas palavras.

Para chegarmos a essas conclusões, analisamos o processo argumentativo, 
buscando reconhecer as técnicas argumentativas e os argumentos, os valores pos-
tos nos discursos e os lugares da argumentação a que os oradores recorriam. Os 
exemplos apresentados abaixo e comentados foram em resposta à pergunta “A sua 
formação em nível superior (título), no Curso de Letras, está contribuindo para a sua 
atuação no mercado de trabalho?”.  Vejamos:

Quadro 02 . Ethos – exemplos comentados.

ETHOS EXEMPLOS

O ethos de um egresso que se 
reconhece um professor e re-
conhece o valor de sua forma-
ção mesmo para atuação em 
outras disciplinas.

01 - Sim. Apesar de ainda não atuar na minha área de 
habilitação, o curso tem contribuído muito, pois através 
dele pude adquirir muitos conhecimentos que mediam 
meu trabalho de professor.

Assume um ethos de um pro-
fissional de outras áreas.

02 - Não. É inversamente proporcional a minha profissão. 
Não há nenhum estímulo para graduandos em meu uni-
verso profissional.
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1 - Vemos, no exemplo 01, o acordo em relação à tese de que o Curso de Letras 
teria, de fato, contribuído para a atuação no mercado de trabalho, há uma ligação 
entre realidades, pela qual o curso é um meio que permite se chegar a finalidades 
diferentes (meio/fim- argumento com base no real). É um ethos de quem não deixa 
de reconhecer o valor da formação, mesmo sem atuar na área. Recorre, no discurso, 
ao lugar da qualidade, haja vista atribuir a si “muitos conhecimentos”. Dialoga espe-
cialmente com os pesquisadores e com a instância pedagógica do Curso de Letras 
do seu tempo.

2 - Utilizando-se de uma linguagem objetiva, o orador do exemplo 01 deixa 
claro que a formação oferecida pelo Curso de Letras não tem nenhuma relação com 
sua vida prática. O efeito produzido por suas palavras revela que há uma dissocia-
ção de noções entre a formação oferecida e a realidade profissional. Para a constru-
ção desse ethos, o orador não se coloca como uma pessoa que tem um ofício, um 
emprego, mas se apropria de termos como “a minha profissão”, “o meu universo 
profissional”, como forma de defender sua imagem. Assim, ao dizer que não é um 
professor, ele diz sou um outro profissional e, portanto, recorre ao lugar da ordem, 
haja vista marcar seu lugar na sociedade.

Para a questão “As teorias e as experiências práticas adquiridas por ocasião 
do Curso de Letras contribuíram e/ou estão contribuindo para sua atuação no mer-
cado de trabalho?”, obtivemos respostas cujo discurso enuncia as ocorrências de 
ethos. Vejamos.

Quadro 03. Ethos – exemplos comentados.

ETHOS EXEMPLOS

O ethos de um egresso que se 
reconhece um professor e re-
conhece o valor de sua forma-
ção mesmo para atuação em 
outras disciplinas.

03 -  Sim - Acrescentando à resposta anterior; dá pra ado-
tar técnicas e metodologias do ensino de Língua Inglesa 
para o ensino de qualquer outra disciplina.

O ethos de um egresso que 
se reconhece um professor 
atuante e competente na sua 
área de formação.

04 - Sim - Através do curso de Letras, por meio das con-
cepções de língua e ensino, eu absorvi uma gama de 
conhecimentos que, infinitiva mente, influenciaram em 
minha prática de sala de aula; certamente adotei uma 
postura bem mais crítico/reflexiva e por que não dizer 
produtiva diante do processo de ensino/aprendizagem”.
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03 - Esse é o exemplo de um orador que se apresenta com o ethos de um pro-
fissional que reconhece o valor de sua formação, embora não atue na mesma área 
em que foi diplomado e sua maior preocupação é transpor os conhecimentos de 
sua área de formação para sua prática profissional. A constituição do ethos se dá 
pelas ligações de sucessão, pelos argumentos meio/fim (com base no real), pois 
o conhecimento adquirido no curso é um valor concreto, um meio agora utilizado 
para determinadas finalidades; e ainda pelas ligações ato/pessoa (ligações de co-
existência, argumento com base no real), que consistem em fazer-nos apreciar o 
profissional mediante seus atos.

04 - Conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca (2002, p. 27), “o orador, aquele 
que tem ascendência sobre outrem parece animado pelo próprio auditório”. Como 
podemos ver, as colocações nos põem diante do ethos de um professor que se reco-
nhece atuante e competente na sua área de formação, ele parte do princípio de que 
seu auditório particular compartilha dos conhecimentos que diz possuir e que valo-
riza a imagem de um professor que se esforça por aplicar estes conhecimentos ao 
cotidiano da sala de aula. É um diálogo com o próprio tempo em que esse egresso 
cursou sua licenciatura, haja vista que usa como argumentos as discussões de sua 
época, quais sejam, as concepções de língua e de ensino.

O orador reafirma seu valor com base nas ligações de sucessão causa/efeito 
(argumentos com base no real), pois o curso proporcionou um efeito na atuação 
profissional; e ainda nos argumentos ato/pessoa (ligações de coexistência, argu-
mentos com base no real), uma vez que esse orador não perde a oportunidade de 
enfatizar a si por meio de suas escolhas linguísticas “eu absorvi”, “adotei”, “por que 
não dizer”. Assim, vemos o ethos de um professor que se reconhece profissional, 
cujos argumentos recorrem ao lugar da qualidade.
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Ethos egressos cursando pós-graduação

Vejamos as ocorrências de ethos encontradas nos discursos dois oito egressos 
que não estavam cursando pós-graduação.

Quadro 04. Ethos 2005 (egressos cursando especialização).

CATEGORIA DE ETHOS QUANT ESPECIFICAÇÕES QUANT

Reconhece ser um 
professor, um pro-
fissional atuante e 
competente

21
O ethos está ligado à atuação na área de 
formação.

17

O ethos é de um professor com as caracte-
rísticas descritas, mas não faz menção algu-
ma ao aspecto área/disciplina de trabalho.

04

Considera-se profes-
sor, mas julga que a 
sociedade não reco-
nhece o valor de sua 
formação

O ethos está ligado à atuação profissional 
do egresso e às próprias questões sociais 
que envolvem a profissão - professor de 
escola particular.

01

Reconhece ser um 
profissional de outra 
área

Embora tenha uma formação como profes-
sor, se assume profissional em outra área, 
mesmo sem a formação específica.

03

Pesquisador O ethos é de um pesquisador, preocupado 
com questões do universo acadêmico.

01

Outros Não se coloca como um profissional ou tra-
balhador em quaisquer área de trabalho.

01

Os resultados acima partiram da interpretação dos discursos dos vinte e um 
egressos formado em Letras e que estavam cursando uma especialização. Apesar 
da quantidade ser maior, as ocorrências de ethos são muito similares aos egressos 
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que ainda não estavam na pós-graduação. Destacam-se, apenas, três diferenças: 
1ª - não foi encontrada a ocorrência de um ethos que se assume professor em 
outras áreas do conhecimento, 2ª – um egresso se apresenta como professor de 
escola particular e, por isso, diz não ser reconhecido e 3ª – um egresso se apresen-
ta com o ethos de um pesquisador. A análise do processo argumentativo mostra 
como se dão essas ocorrências, conforme podemos ver nos exemplos comenta-
dos no quadro abaixo.

Quadro 05. Ethos – exemplos comentados.

ETHOS EXEMPLOS 

Assume um ethos de um profis-
sional de outras áreas.

05 -  Não. Respondi que não, pelo menos até o momen-
to. Acredito que toda e qualquer profissão e formação 
se torna mais útil e eficaz quando atuamos diretamente 
nela, o que não é o meu caso.

O ethos está ligado à atuação 
profissional do egresso e às 
próprias questões sociais que 
envolvem a profissão.

06 – Não. Até o momento não, pois a rede particular não 
trata um graduado com gratificação no salário.

05 - Na constituição desse ethos, o primeiro aspecto a observarmos é o cuida-
do do orador com o uso das palavras. Com efeito, ele não concorda com os pesqui-
sadores em relação à tese de que o Curso de Letras estivesse contribuindo para sua 
formação, mas tem o cuidado de parecer dar explicações “respondi que não, pelo 
menos até o momento”. E justifica sua discordância, argumentando que precisa ha-
ver um nexo causal entre a formação e a atuação profissional, entre o ato e a pessoa 
(argumento com base no real), ou seja, o valor do curso só se dá na relação com a 
atuação profissional na mesma área. Desse modo, esse orador se apresenta com 
um ethos profissional, mas sem nenhuma ligação com sua área de formação.

06 - O discurso desse orador não estabelece com seu auditório o acordo de 
que a sua formação contribui para a sua atuação no mercado de trabalho. O orador 
justifica sua tese com o argumento de que a rede de ensino particular não reconhe-
ce o valor de sua formação. Para o orador formação e atuação profissional estão 
dissociados e a questão financeira, o lugar da quantidade, é um valor concreto que 
se hierarquiza como superior neste discurso.  É um ethos que se constitui com base 
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nas questões sociais de sua época, na desvalorização profissional e financeira que 
sofre o professor. É, portanto, um discurso de um profissional que não se sente re-
compensado atuando na sua área de formação.

ETHOS EXEMPLOS

O ethos de um egresso que 
se reconhece um professor 
atuante e competente na sua 
área de formação.

07 - Sim - As teorias e as experiências adquiridas no de-
correr do curso de Letras são fundamentais e importan-
tíssimas para o meu trabalho como professora de língua 
materna, principalmente no que concerne ao estudo da 
gramática normativa, vista numa nova visão.

O ethos é de um professor 
com as características descri-
tas, mas não faz menção algu-
ma ao aspecto área/disciplina 
de trabalho.

08 - Sim - Estas teorias e experiências vem contribuindo 
como forma de refletir minha prática no dia-a-dia, como 
forma de refutar ou aceitar para um melhor processo 
ensino-aprendizagem.

Quadro 06 . Ethos – exemplos comentados.

07 - Conforme vemos, as colocações do orador afirmam o ethos de um profes-
sor de Língua Portuguesa, não só pela clareza da afirmação, mas também porque 
dialoga com as teorias e/ou conhecimentos adquiridos no curso “gramática norma-
tiva vista numa nova visão”.  O orador argumenta com base nas ligações de suces-
são causa/efeito (argumentos com base no real), de modo que o curso é a causa 
que gera o efeito na atuação profissional. No discurso, a noção de língua reveste-se 
de um novo valor que se hierarquiza em relação à visão tradicional e isso também é 
constitutivo do ethos desse orador. Assim, vemos o ethos de um professor que, dian-
te de seu auditório, se reconhece profissional atuante e competente na sua área de 
formação, cujos argumentos recorrem ao lugar da qualidade.

08 - Embora em termos textuais percebamos algumas lacunas, o que vemos 
é um discurso de um ethos constituído como um profissional que se reconhece no 
seu campo de atuação. As teorias e experiências adquiridas no curso são colocadas 
como meio, valores concretos, cujos objetivos/finalidades contribuem para a me-
lhoria do processo de ensino-aprendizagem (meio/fim - argumentos com base no 
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real). O ethos constituído passa por um processo em que o orador se coloca como 
um profissional capaz de selecionar, dentre os conhecimentos adquiridos na facul-
dade, aqueles que, na sua visão, devem ser aplicados à sala de aula e podem refletir 
em melhoria, o orador recorre, portanto, ao lugar da qualidade.

Conclusão

A análise do ethos do orador nos discursos dos egressos, com base em suas 
respostas sobre a formação em Letras, revelou que, embora se tratassem de ex-alu-
nos divididos entre aqueles que continuavam estudando e aqueles que ainda não 
haviam voltado à universidade, ocorrências muito aproximadas. Embora o número 
de egressos cursando pós-graduação fosse maior, apenas apareceram duas novas 
categorias de ethos, mas, mesmo assim, não houve ocorrências sobre ethos de pro-
fessores que reconhecem o valor de sua formação para o trabalho com disciplinas 
fora da área de formação, a exemplo do que aconteceu nos discursos de egressos 
que não estavam cursando especialização.

Os oradores que construíram o ethos pela associação de noções, especialmen-
te o fizeram recorrendo à técnica da argumentação baseada na estrutura do real, na 
relação causa/efeito, meio/fim, ato/pessoa, ligando o valor da formação à atuação 
profissional, mesmo quando não era na própria área do conhecimento. As recor-
rências de ethos pelas dissociações de noções se dão pelo distanciamento entre 
formação e atuação profissional, argumentação baseada numa relação pela qual o 
valor do curso só é reconhecido se for útil à vida prática, ao mercado de trabalho.

Todas essas ocorrências constroem um ethos que, como dissemos, é uma 
adaptação ao auditório, especialmente particular, constituído pelos profissionais do 
curso de Letras que interrogaram esses egressos sobre sua formação. O cuidado na 
escolha das palavras e certo “mascaramento” por meio de afirmações, argumentos 
mais gerais, também tornam mais visíveis o ethos construído. Esperamos com esse 
trabalho contribuir para as discussões em torno da problemática do orador nos 
estudos argumentativos.
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O SHOW NÃO PODE PARAR: UMA ANÁLISE SOBRE 
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TERRORISTA DE BOSTON (USA) E NO DEPOIMENTO DE 
LULA À POLíCIA FEDERAL

EDJANE GOMES DE ASSIS (UFPB)

Palavras iniciais

“Por mais que se diga o que se vê, o que se vê jamais se aloja no que se diz”. 
(Foucault, 2002, p.12). Com estas palavras, Foucault nos convida à refletir sobre os 
processos implicados na representação do dizer; sobre as coisas ditas que nos che-
gam numa espécie de “verdade”, quando apenas a descrição do objeto não é sufi-
ciente para compreender todo o jogo de relação implicado em seu processo de ob-
jetivação. É mediante este minucioso mecanismo discursivo, que a mídia, enquanto 
um lugar reprodutor de efeitos simbólicos, se constitui na esfera social. Firmada em 
princípios como: atualidade, compromisso com a verdade, informação sem másca-
ras, objetividade e neutralidade dos fatos (construídos para (re)afirmar seu espaço 
no seio da sociedade), a mídia atua de modo quase imperceptível, mas ao mesmo 
tempo incisivo, em nossa prática diária. Consumimos notícias. E não são poucas.

Quando Michel Pêcheux – precursor da Análise do Discurso - estabelece al-
guns contrapontos ao estruturalismo saussuriano, estudando textos políticos e ob-
servando os  posicionamentos ideológicos do sujeito em práticas discursivas, pas-
samos a entender que os enunciados proferidos pela mídia reproduzem valores, 
dimensionam os acontecimentos e remodelam identidades. A tradição e tempo no 
mercado de determinadas empresas midiáticas, contribuem para a sedimentação 
de valores de verdade instigando uma positividade na chamada “opinião pública”. 
É comum ouvirmos algumas expressões como: “É verdade, pois passou no jornal”, 
ou ainda, “O jornalista falou, então é”. São dizeres que testificam o caráter de legi-
timidade deste Quarto Poder e funcionam como um terreno fértil para a germina-
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ção de uma economia disciplinar do olhar que silencia a existência de outras vozes 
possíveis de uma mesmo fato. Mas, como bem descreve Foucault, “onde há poder, 
há resistência”. As novas demandas resultantes dos movimentos de reconfiguração 
crítica-social, vivenciados nos últimos tempos e materializados nas redes sociais, 
contribuíram para entender que tudo o que é discursivizado, sobretudo pela mídia, 
carece de um olhar apurado. Alguns críticos e especialistas em mídia já denominam 
as redes sociais como o quinto poder, ou seja, um espaço que permite aos sujeitos 
comuns atuarem como guardiães da sociedade, e que possibilitou, ainda, estabele-
cer um contraponto ao conteúdo informado.

Se pensarmos que a notícia é um produto de consumo, devemos antes de 
tudo, questionar a qualidade deste produto. Que dizeres constituem sentido? De 
que lugar fala este sujeito? Em que medida a violência, comumente noticiada, vem 
revestida de uma espetacularização na opacidade do dizer? Como uma simples in-
formação pode evidenciar outras faces e desdobramentos? São algumas reflexões 
que devem prevalecer no momento em que nos deparamos com os textos que cir-
culam na mídia.

Com base nestas primeiras observações, o presente artigo, à luz dos pressu-
postos da Análise de Discurso de linha francesa, e na esteira de teóricos como Pê-
cheux (2000), Foucault (2000, 2002, 2004, 2005), Le Goff (2005), Courtine (2005), Cha-
raudeau (2006), entre outros, objetiva analisar os mecanismos de espetacularização 
midiática a partir de dois acontecimentos distintos em tempo e local, mas similares 
na forma como foram abordados pela Globo News. São eles: A caçada ao segundo 
terrorista do atentado na maratona de Boston (EUA), e a chegada da Polícia Fede-
ral à casa do ex-presidente Lula para interrogá-lo em mais uma fase da operação 
lava jato. Para tanto, sistematizamos o trabalho da seguinte forma: Primeiramente, 
estabelecemos uma comparação entre mídia e espetacularização na sociedade de 
consumo. E, em seguida, adentramos, mais especificamente, pelas nervuras dos 
dois acontecimentos supracitados, a fim de analisar como as matérias aparecem 
com os moldes de um fazer cinematográfico, capaz de “prender” o telespectador. 
Cada elemento, cada cena são construídos para compor o espetáculo e contribuir 
no processo de instauração de uma cultura do medo.
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Observamos como a mídia se representa enquanto verdade única para (in)for-
mar o público, estabelecendo escolhas, silenciando dizeres e disciplinando o olhar 
do telespectador a fim de que se articule uma efeito de positividade.

Mídia e espetacularização: a lógica do consumo

Ao longo do tempo as classes privilegiadas sempre procuraram formas de uti-
lizar o poder através de infinitas estratégicas, seja por meio de imposições pelo 
uso da força, ou mesmo de modo mais sutil, através do lúdico, do entretenimento; 
o poder funciona com a política do panis et circus que configurou uma cultura de 
silenciamento para esconder as reais mazelas de uma sociedade carente e vulnerá-
vel. Para entender como se processa a cultura da espetacularização, remontemos à 
Roma Antiga e refletimos sobre as arenas, que compreendiam locais de combates 
entre gladiadores. Projetadas estrategicamente como uma espécie de panóptico 
(pois permitiam várias perspectivas, vários olhares), tais locais funcionavam como 
lugares de entretenimento e diversão, mesmo que seus espetáculos fossem condu-
zidos através da dor, do derramamento de sangue, da violência.

Na Idade Média são incontáveis as cenas de punição (penas de morte) feitas 
em praças públicas e que passaram por um deslocamento para ambientes fecha-
dos (asilos, presídios, escolas, internatos, mosteiros) e longe dos olhos da sociedade. 
Vemos, também, uma política de espetacularização através do movimento refor-
mista no episódio em que Martinho Lutero é levado em público posicionado diante 
do Alto Conselho eclesiástico para negar suas teses. Já no século XX, na conjuntura 
da Segunda Guerra Mundial, há uma cultura de espetacularização do ditador Hitler 
com seus discursos incendiários e formas regimentais de punição aos seus inimi-
gos – os campos de concentração e montanhas de corpos eram fotografados para 
servir de exemplo e materializar o poder do ditador. É importante observar que em 
cada momento editado da história, prevalece a violência e exposição revestidos de 
mecanismos disciplinares.

Chegando ao século XXI notamos que as técnicas de espetacularização da 
violência mudaram, mas a prática prevalece. Nos tempos líquidos, denominado 
de pós-modernidade, com a predominância das imagens como operadoras de me-
mória, há uma maior exposição dos sujeitos e, sobretudo suas estratégias de dis-
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cursivização. Nossas arenas são outras, no entanto a disciplina do olhar continua 
cada vez mais pulsante. Não precisamos sair de casa. Basta ligar a TV e assistir aos 
inúmeros programas policiais e seus apresentadores munidos de artefatos cêni-
cos para “divertir” os telespectadores. Basta, ainda, abrir os jornais impressos para 
perceber como o jogo de palavras juntamente com as imagens, promovem efeitos 
para “agarrar” o leitor. As novas tecnologias propiciaram uma maior dinamicida-
de e atualidade das informações. Assim, não é necessário estar entrincheirado 
nas zonas de conflito. Podemos visitar os escombros de um atentado terrorista, 
nos aproximar das vítimas, revisitar o acontecimento quantas vezes desejarmos. 
Quase tudo está disponível para os nossos olhos, está na tela e dentro de nossas 
casas. A violência como espetáculo alimenta a “indústria da segurança” e fazem a 
máquina midiática funcionar – notícias trágicas vendem. E vendem bem.

Mediante um olhar genealógico sobre as coisas ditas, é preciso promover um 
exercício contínuo de reflexão sobre a complexa problematização existente na 
constituição desta cultura do medo. Sabendo que cada sujeito fala a partir de um 
lugar e posição que ocupa nas instâncias sociais, devemos reconhecer que as in-
formações surgem dos lugares e ratificam as “verdades” destes lugares. A mídia 
cultiva seu lugar na sociedade ao se constituir como uma guardiã do tempo, da 
memória e da história do povo. Impulsionadas pela ideia do consumo, fruto de um 
mundo capitalista, as empresas midiáticas funcionam como verdadeiras “máquinas 
de fazer dinheiro”. A imposição dos anunciantes (os que sustentam as empresas), 
promove uma corrida pela coleta de informações. A velocidade com que as notícias 
aparecem, sobretudo hoje com o apoio das novas tecnologias, abrem espaço para 
falhas no dizer gerando, assim, o aparecimento de fatos noticiosos resultantes de 
um sistema cruel e capitalista.

Sobre este aspecto, com base no pensamento marxista, Moretzsohn (2012, 
p.120), concebe a velocidade do “tempo real” imposto no jornalismo como um “feti-
che”, quando a notícia se torna um mero produto de consumo – uma economia en-
tre a oferta e a procura. Com base neste “fetiche”, ćhegar na frenté  torna-se mais 
importante do que ´dizer a verdadé : a estrutura industrial da empresa jornalística 
está montada para atender a essa lógica.” (MORETZSOHN, 2012, p.121). Em linhas 
gerais, a engenharia do poder midiático é simples e ao mesmo tempo complexa: As 
grandes empresas de informação, que são alimentadas pelos anunciantes (em sua 
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maioria multinacionais, ou empresas que monopolizam a indústria nacional), traba-
lham para vender o produto – a notícia. Cada empresa tem uma política editorial, 
que embora assumam o discurso da imparcialidade, credibilidade da informação, 
devem responder pelos interesses de seus principais articuladores/anunciantes. 
Isto comprova que, se a mídia manipula, ela também é manipulada. A época da di-
tadura militar no Brasil sintetiza nossa afirmação: os grandes jornais de circulação 
do país serviam aos militares cedendo espaço para a propagação de seus ideais, e 
assim, os jornais conseguiam sobreviver aos golpes dos censores. Com a imposição 
do “tempo real” - o chamado furo de reportagem – o corpo (o sujeito jornalista), pas-
sa por um processo de docilização, e em seu interdiscurso, há um pré-construído, 
um filtro, ou seja, a edição daquilo que deve dizer e não-dizer; como deve significar; 
o que é preciso elucidar e o que é preciso silenciar.

A mídia assume um caráter de credibilidade, é legitimada pelo aparelho Impren-
sa, mas ao mesmo tempo, passa a promover uma diversidade de sentidos quando é 
posta em conflito com outros olhares distintos daqueles que ela (mídia) julgava co-
nhecer. As empresas de informação se valem do discurso da imparcialidade e com 
base na lei de responsabilidade social com o objetivo de ganhar tal credibilidade na 
sociedade. Contudo, mesmo que os “dois lados” sejam ouvidos, ambos não recebe-
rão um tratamento igualitário, ou seja, o acontecimento vai se “metamorfoseando 
pelos modernos meios de comunicação”. (LE GOFF, 2005, p.25).

Concomitantemente aos dizeres que reafirmam estes lugares da mídia (sobre-
tudo empresas midiáticas já “cativas” do público brasileiro), há, também, outras pos-
sibilidades de ler os não ditos, encontrar nas frestas dos silêncios, os deslizamentos 
de sentidos que se entrecruzam em uma matéria jornalística. Os novos modelos de 
interação tecnológica, característicos deste século XXI, nos obriga a vivenciar múlti-
plos modos de interação social, pois “informação, comunicação, mídias, são as pala-
vras de ordem do discurso da modernidade”. (CHARAUDEAU, 2006, p. 52).

As redes sociais, bem como as publicações alternativas permitem que os lei-
tores conheçam histórias que foram, e ainda são, emudecidas pelos canais mais 
convencionais. Mas a época da ditadura militar no Brasil funcionou também como 
uma celeiro cultural altamente produtivo, pois a impossibilidade do dizer, com a 
implantação do AI5 (ato que instituiu a censura), alimentou a criatividade dos inte-
lectuais para construir novos modos de resistência aos modelos disciplinares. Nos 
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dias atuais, estes canais de informação (o chamado Quinto Poder), compreendem 
artefatos midiáticos utilizados para a construção de novas reflexões sobre as ques-
tões sociais atuais. As mobilizações refletidas nas ruas, comumente são advindas 
das redes sociais e de publicações que não estão no leque das empresas ícones do 
cenário midiático brasileiro.

A espetacularização articulada pela mídia, compreende uma engenharia po-
lítica de um dizer multifacetado. O espaço cenográfico está montado. Seja através 
do lúdico ou até mesmo pelo uso da força, o mecanismo de vigilância funciona de 
modo contínuo e circular. Há um poder que nem sempre vai dizer não, mas estimula 
o prazer, cria a expectativa do leitor/consumidor para o que é preciso dizer, dentro 
de uma dada condição de produção e conjuntura político-social. São algumas refle-
xões que retomaremos no próximo tópico quando são projetamos os dois aconteci-
mentos marcantes no cenário nacional e internacional.

Dois acontecimentos no jogo das similitudes

A noção de acontecimento, no discurso jornalístico, é fundamental para que 
se entenda como se dá a construção do (re)dizer. No discurso jornalístico temos o 
acontecimento factual, o que significa dizer que há um fato e dependendo de seu 
teor de importância/relevância social (na perspectiva dos veículos de informação), 
deve ou não ser noticiado. Contudo, pelo viés da AD, o acontecimento factual apa-
rece como um acontecimento discursivo que não deve ser visto como “uma relação 
de forças”, quando há um retomado de enunciados que vão produzir sentido, mas 
sempre “deixam” nuanças de outros enunciados. Na perspectiva do analista do dis-
curso o acontecimento factual produz efeitos de sentido na materialidade discursi-
va; observa como cada elemento, cada enunciado ocupa uma função enunciativa. 
Para melhor entendermos o que isto significa  numa cultura de espetacularização, 
Charaudeau (2006), faz uma análise sobre os modos disciplinares da mídia ao docu-
mentarem os atentados terroristas do fatídico 11 de Setembro nos Estados Unidos.

O autor afirma que os sentidos alicerçados pela mídia sobre o 11 de Setembro 
se aproximam do discurso cinematográfico que seria um modo ficcional de relatar 
tais acontecimentos, organizados com um roteiro específico, cujos elementos se-
riam: A situação inicial, demarcada no período antes dos ataques, as primeiras horas 
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que antecedem a queda dos aviões; o surgimento dos fatos, o momento exato em 
que os aviões atingem as torres, cujas imagens aparecem em tempo real, ao vivo, 
inicialmente por câmeras amadoras, depois por aparelhos oficiais, profissionais; As 
vítimas, que foram contabilizadas de forma abstrata, mas nota-se que houve uma 
preocupação em preservar a imagem dos corpos; As testemunhas, sujeitos que con-
tam o que aconteceu e são vistos como pessoas indefesas. Neste enredo, temos 
também os salvadores, bombeiros e outros personagens desta história, que se em-
penharam no salvamento das vítimas. E por fim, aquele que Charaudeau (2006) 
denomina de O grande salvador – o prefeito de Nova Iorque conclamando a popu-
lação para a guerra contra o terrorismo e que adquire uma identidade de vingador. 
O processo de construção do dizer ao documentar os ataques do 11 de Setembro 
aparece com um caráter peculiar no discurso jornalístico que se entrecruza com um 
fazer cinematográfico:

No 11 de Setembro, a roteirização televisual, contrariamente ao que se 
disse sobre a excepcionalidade da filmagem ao vivo, é muito banal. Ve-
mos entrecruzar-se nesse caso dois tipos de roteiros: os dos filmes ca-
tastróficos e os das reportagens que relatam os conflitos, as guerras e as 
catástrofes naturais. (CHARAUDEAU, 2006, p. 244).

A linguagem jornalística produz um jogo de similitudes com técnicas cinema-
tográficas. Há um entrecruzar da realidade com o ficcional. Com estratégias de re-
presentação, os sujeitos são disciplinados à observarem o acontecimento segundo 
a ótica da empresa veiculadora de imagens. Manipulados com uma minuciosa ins-
trumentalização tecnológica, os atentados adquiriram proporções ainda mais alar-
mantes, e a história foi sendo construída, paulatinamente, como uma série de TV. 
Cada episódio foi angariando mais telespectadores e a mídia atua (re)construindo 
os vilões e mocinhos dessa história. Semelhante ao que foi promovido após a se-
gunda guerra mundial, bem como a guerra do Vietnã, os atentados do 11 de setem-
bro, como todo episódio trágico, rendeu produções em série e alimentou, e ainda 
alimenta, a indústria cinematográfica americana.

De modo semelhante a Globo News, o canal fechado do grupo Globo, utilizou 
de seus recursos imagéticos para evidenciar, também, um outro atentado terrorista 
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ocorrido na maratona de Boston no dia 15 de abril de 2013, quando duas bombas 
deixadas em uma panela de pressão explodem, causando a morte de três pessoas 
e ferindo outras 264. Após uma série de investigações e imagens veiculadas no local 
do atentado, as faces dos responsáveis foram reveladas. Tratava-se de dois irmãos 
chechenos Dzhokhar Tsarnaev e Tamerlan Tsarnaev. Começa uma caçada aos terro-
ristas, acompanhada pelas maiores emissoras de TV americana. No dia 18 de abril, 
após uma longa perseguição e troca de tiros um dos terroristas, Tamerlan Tsarnaev, 
foi baleado e morto pela polícia no subúrbio de Boston. A caça ao segundo terro-
rista continua, e a população é alertada para continuar em suas casas; o transporte 
público foi reduzido e o comércio fechado.  Dzhokhar Tsarnaev – é encontrado já à 
noite escondido em um barco em Watertown. Atingido por várias balas, ele é levado 
ao hospital, e posteriormente, confessou ter posto as bombas. Dzhokhar foi conde-
nado à morte por injeção letal em 15 de maio de 2015.

A observação feita por Charaudeau sobre o 11 de Setembro dialoga com a pro-
jeção feita pela mídia sobre os atentados de Boston. A história é construída em tem-
po real pelo historiador do instante. Para manter o valor de verdade e credibilidade 
do dizer, é necessário fazer uma história-testemunho conforme fez a Globo News ao 
noticiar a caçada ao segundo terrorista. Vejamos duas imagens que revelam a ne-
cessidade de dar o “furo de reportagem” nesta corrida pela audiência:

Figura 1: Imagem da CNN reproduzida pela Gobo News.
Fonte: http://g1.globo.com.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chechenos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dzhokhar_Tsarnaev
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tamerlan_Tsarnaev
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dzhokhar_Tsarnaev
http://g1.globo.com
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Figura 2: Localização do segundo terrorista.
Fonte: http://g1.globo.com.

O teórico Jean Jacque Courtine, analisando o jogo constituída no dispositivo 
imagético, elabora o conceito de intericonicidade. Para ele, toda imagem se ins-
creve em uma cultura visual. A imagem é constituído por uma dupla articulação: 
memória interna e memória externa, ou seja, quando nos deparamos com uma 
imagem imediatamente são acionadas em nosso interdiscurso uma série de ou-
tras imagens presentes em nossa memória discursiva. Isto faz com que nos iden-
tifiquemos, ou não, com o texto imagético. Como ferramenta ideológica de um, 
ainda indecifrável, universo simbólico, a mídia, especificamente no relato do acon-
tecimento (terrorismo em Boston), utiliza estratégias e mecanismos disciplinares 
mediante um eficiente operador de memória – a imagem.

A primeira tela (imagem exibida pela TV), reúne elementos dispersos em outros 
lugares e que são retomados neste novo acontecimento. As fotos dos dois terroris-
tas são postas lado a lado, no canto superior da tela, com o objetivo de construir 
uma negatividade sobre estes sujeitos. É necessário revelar suas identidades para 
que todos os conheçam. O corpo é exposto, evidenciado para ser avaliado, julga-
do pela tribunal midiático. Na primeira imagem há uma organização do dizer para 
funcionar numa lógica que discipline o olhar do telespectador. Além das fotografias 
dos terroristas, projetadas no canto superior da tela, há uma segunda imagem evi-
denciando o local da caçada – o bairro em que se encontrava o segundo suspeito. A 
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reprodução da instantaneidade da notícia – a atualidade da informação – é ratifica-
da com os enunciados Breaking News, Live (ao vivo) e Residents advised to stay indoors 
(moradores são advertidos a permanecerem dentro de casa1).

A segunda imagem veiculada pela Globo News, também recuperada da CNN,  
focaliza o local em que se encontrava o terrorista -  um bairro da periferia de Bos-
ton. A discursivização do “tempo real” prevalece com os mesmos dizeres (Live, Bre-
aking News) e ainda, com enunciados de efeito (frases que rolam no canto inferior da 
página) noticiando os fatos conforme vão acontecendo. Há um constante exercício 
dinâmico do olhar, de modo que não há como “escapar” da vigilância e disciplinari-
zação midiática.

As lentes da emissora (CNN), são projetadas diretamente para o ambiente da 
caça, juntamente com uma marcação (seta mostrando o lugar) para localizar o te-
lespectador. O ângulo dado ao segundo momento, já em outro enquadramento 
da história, consiste em um engenhoso procedimento cinematográfico, como bem 
descreveu Charaudeau. Se os dizeres (linguagem verbal) fossem apagados da tela, 
um telespectador mais desatento, poderia imaginar que estaria assistindo a um 
filme, tipicamente hollywoodiano, sobre terrorismo. Visto assim, do alto, o sujeito é 
vigiado, controlado, não apenas pelos policiais envolvidos na busca, mas por todo o 
mundo, já que os portais online também noticiavam o mesmo acontecimento. Des-
de o momento dos atentados, até a apreensão do segundo responsável pelos ata-
ques, a sociedade americana, bem como sujeitos de outras nacionalidades, acom-
panharam esta caça e passaram a fazer julgamentos de valor, escolhas, esperando 
os gestos que desencadeariam seu desfecho.

A logomarca das duas emissoras (CNN e Globo), no canto inferior da tela, mate-
rializa as vontades de verdade da mídia: firmar seu caráter disciplinador, reafirmar o 
compromisso com o público, prestar serviços à sociedade (americana e brasileira). 
É necessário que a marca seja evidenciada, evocando um efeito de positividade em 
construir uma relação de proximidade com o público. Mas, ao mesmo tempo em 
que comunica, também disciplina, vigia e pune. Ainda sobre os modos de represen-
tação midiática da CNN, observamos que a empresa de informação materializa sua 

1. Tradução livre.



465

XXVI Jornada do Gelne

opinião quando mostra o trabalho da polícia, “revela” que a justiça está sendo feita 
e a supremacia americana deve sempre prevalecer.

No território nacional, sobretudo em temas polêmicos comumente protagoni-
zadas no meio político, há uma recorrência dos modos de representação/espetacu-
larização da mídia agora em um outro acontecimento: A chegada da Polícia Federal 
à casa do ex-presidente Lula, no dia 04 de março de 2016, para  prestar depoimento. 
Liderada pelo juiz Sérgio Moro, a ação compreende mais uma etapa (24ª fase, batiza-
da de Aletheia), da chamada operação “Lava jato” - uma série de investigações sobre 
os casos de corrupção no país, após várias denúncias feitas em delações premiadas. 
Dentre as investigações, aparece o nome do ex-presidente Lula, sua esposa e filhos 
em uma suspeita de não declaração de bens (um sítio no interior de São Paulo e um 
apartamento triplex em Guarujá). A presença da polícia no apartamento de Lula, 
conforme revelam os promotores envolvidos, seria intimá-lo também para prestar 
alguns esclarecimentos sobre suspeitas de que teria recebido vantagens indevidas 
do esquema de desvios da Petrobras.

A suspeita de fraude envolvendo o nome do ex-presidente, juntamente com 
chegada da polícia federal em seu apartamento, foram suficientes para que a mídia, 
sobretudo a Globo News escrevesse seu roteiro e iniciasse o ritual de espetaculari-
zação. Eis algumas imagens recuperadas da reportagem televisiva veiculada pela 
Globo News:

Figura 3: Chegada da PF ao apartamento de Lula.
Fonte: http://g1.globo.com/globo-news.
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Figura 4: Chegada da PF ao Instituto Lula.
Fonte: http://g1.globo.com/globo-news.

Em As Palavras e as Coisas (2002, p.108), ao estudar o jogo de similitudes entre 
as palavras, Foucault afirma que os enunciados “não passam de um jogo de repre-
sentação” que é retomado agora em outro acontecimento. Há, na primeira imagem, 
a focalização do alto, o “olho que tudo vê”, o que consiste em manter o caráter de in-
cessante vigilância do corpo que precisa ser vigiado e punido. Um dado digno de ser 
discutido e que difere de outras “buscas” feitas nesta operação: A emissora chega 
juntamente com a PF. Temos, ainda, a recorrência de elementos que vão materiali-
zar o caráter de temporalidade quando são postos o horário na tela e os enunciados 
de efeitos – as chamadas da notícia. O corpo precisa ser exposto, mostrado, eviden-
ciado no palco de subjetividades, conduzindo, assim, positividades ao defender que: 
a justiça é igualitária; todos merecem o mesmo tratamento; a PF está trabalhando e 
cumprindo seu papel. E a mídia, Globo News, se mostra como guardiã da sociedade, 
apresenta a notícia “como ela é”. Se a mídia manipula ela também se deixa manipu-
lar. Ambos, mídia e justiça, caminham juntas para “limpar” a sociedade.

A segunda imagem recupera estes dizeres, mas vem em tela dividida pela fi-
gura da repórter (ao vivo em Brasília) e a projeção do Instituto Lula (outro local de 
investigação), em outra tela. São jogos de imagens que aparecem adornadas pelos 
dizeres que ocupam uma rede de significações para ditar o espaço e temporaliza-
ção. O mecanismo de punição, estrategicamente conduzido pela mídia, continua 
atuante com a divulgação na íntegra do depoimento de Lula que posteriormente 
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passou a ser editado, fragmentado conforme a formação discursiva de cada gru-
po/empresa de informação. Para uma melhor visualização sobre a discursivização 
midiática apresentamos um resumo, com base em Charaudeau, com o objetivo de 
observar o processo de espetacularização.

TRAÇOS DE SIMILITUDES ENTRE OS DOIS ACONTECIMENTOS

Elementos do roteiro Caça aos terroristas de Boston Chegada da PF ao apartamento 
de Lula

Situação inicial As horas que antecederam os 
ataques: preparação das bom-
bas, aquecimento dos atletas.

Início da operação lava jato, 
investigações, depoimentos.

Surgimento dos fatos O momento da explosão das 
bombas e morte dos atingidos. 

A chegada da PF e protesto dos 
manifestantes pró e contra 
Lula.

As vítimas Três pessoas e 264 feridas. Para o mídia seria o povo bra-
sileiro, eleitores que confiaram 
em Lula.

As testemunhas Os sobreviventes do ataque, 
testemunhas locais e os teles-
pectadores. 

Telespectadores da Globo News 
e emissoras abertas. Pessoas 
que estavam no local.

Os salvadores Jornalistas, repórteres. Policiais 
locais e FBI.

Repórteres da Globo News, po-
liciais e promotores envolvidos 
na operação.

O grande salvador Presidente Barack Obama ga-
rantiu a supremacia americana.

Juiz Sérgio Moro que cumpriu a 
justiça.

Figura 5: Quadro resumo dos traços de similitudes entre os dois acontecimentos.

A partir do quadro demonstrativo podemos analisar os traços de similitudes 
entre jornalismos e cinema. Sabemos que os elementos de roteirização não se es-
gotam apenas nestes apresentados aqui, já que ambas formações discursivas, pos-
suem características próprias. Contudo, pelo viés genealógico, detectamos traços 
que se entrecruzam, se aproximam e promovem sentidos a partir das condições 
impostas em cada ordem discursiva.
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Considerações finais

A Idade Média, denominada por alguns historiadores como a “Idade das Tre-
vas”, compreendeu um período dominado por episódios em que a vigilância e puni-
ção ocuparam boa parte das ações promovidas pela Igreja. No século XXI, em plena 
era tecnológica, os mecanismos de punição e constante vigilância continuam, mas 
promovem novos rumos e novos desdobramentos. Os dois acontecimentos analisa-
dos, adquirem outros sentidos (recuperam outros dizeres) quando são projetados 
pelos holofotes da mídia. O terror, o cerceamento do sujeito contribui para alimen-
tar uma cultura do medo, mas vem, também, com nuanças de entretenimento e 
espetacularização. O relato dos acontecimentos funcionaram como uma espelho 
de sujetividades. As emissoras, enquando lugares de verdade, procuram ampliar 
seu espaço e difundir suas verdades na sociedade. Contudo, discursivamente, é ne-
cessário procurar construir novos modos de disciplinarização do olhar que leve os 
sujeitos à interpretar os silêncios, os não ditos, os rastros deixados no discurso. 
Entender, enfim, que o sentido sempre pode ser outro.
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Introdução

Temos uma opinião sobre absolutamente tudo que nos rodeia – sobre pesso-
as, objetos, lugares, circunstâncias e fatos ocorridos conosco e com os outros. Tais 
pontos de vista são explicitados das mais diversas maneiras e dentre elas a lingua-
gem é a mais comum. Por meio das nossas palavras, sejam elas escritas ou faladas, 
expressamos nossa forma de ver o mundo, a vida e os outros, bem como temos 
acesso aos pareceres de outros sujeitos que também fazem uso da linguagem. A 
partir disso, percebemos que o enunciado, unidade básica da linguagem, apresenta-
se como um ponto de reflexo/refração do que achamos e do que os outros acham.

Assim, a charge visa expressar um ponto de vista acerca de um acontecimen-
to que está sendo comentado na mídia. Considerando tal característica, optamos, 
neste trabalho, em ter como corpus da nossa investigação charges e como sujeito 
de pesquisa os acentos de valor que são expressos por meio desses textos, uma 
vez que este trabalho objetiva analisar os acentos de valor presentes em charges 
produzidas em resposta ao cenário político brasileiro, com o estudo valorativo dos 
heróis por meio da análise da materialidade linguística e da enunciação.

Utilizamos as reflexões feitas pelo Círculo de Bakhtin, no tocante aos conceitos 
de enunciado (Bakhtin, 2010a; Bakhtin, 2010b;), axiologia e dialogismo (Volochinóv; 
Bakhtin, 2009) e carnavalização (Bakhtin, 2010c). O tipo de pesquisa utilizado neste 
trabalho é qualitativa/interpretativista, em função da natureza desta análise ao li-
dar com a geração de valores sociais e com a interpretação de enunciados. Por fim, 
este estudo se enquadra na área da Linguística Aplicada ao buscar criar inteligibili-
dade sobre a maneira como a linguagem atua no meio social.
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Algumas reflexões bakhtinianas

Sempre que nos munimos da palavra no ato interativo, temos uma determina-
da intenção a qual será modelada por nossa visão de mundo, pelo valor que atribu-
ímos aos fatos desse mundo, com o julgamento positivo ou negativo que fazemos 
sobre tudo. Esses pontos de vista estão em constante embate por meio da lingua-
gem e, assim, temos a palavra como um fenômeno intencional e

[...] é preciso aprender a perceber o aspecto objetal, típico, característico 
não só dos atos, dos gestos e das diversas palavras e expressões, mas tam-
bém dos pontos de vista, das visões e percepções do mundo que estão 
organicamente unidas à linguagem que as exprime. (BAKHTIN, 1998, p. 165)

Assim, a axiologia é uma propriedade particularizadora do pensamento de 
Bakhtin em razão de toda a concepção de língua bakhtiniana ser baseada na ques-
tão intencional, pois

Se representarmos a intenção, isto é, a orientação sobre o objeto de tal 
discurso pela forma de um raio, então nós explicaremos o jogo vivo e 
inimitável de cores e luzes nas facetas da imagem que é construída por 
elas, devido à refração do ‘discurso-raio’ não no próprio objeto (como o 
jogo de imagem-tropo do discurso poético no sentido restrito na ‘pala-
vra isolada’), mas pela sua refração naquele meio de discursos alheios, 
de apreciações e de entonações através do qual passa o raio, dirigindo-
se para o objeto. (BAKHTIN, 1998, p. 87)

Conforme o fragmento acima, há relação entre ponto de vista, valor e intenção, 
haja vista o primeiro ser delineado pelo valor que o sujeito traz consigo e a intenção ser 
orientada por sua visão de mundo. Assim, o ponto de vista está intimamente ligado à 
intencionalidade e esta é tão importante para a linguagem que Bakhtin nos afirma que

O discurso vive fora de si mesmo, na sua orientação viva sobre seu obje-
to: se nos desviarmos completamente desta orientação, então, sobrará 
em nossos braços seu cadáver nu a partir do qual nada saberemos, nem 
de sua posição social, nem de seu destino. Estudar o discurso em si mes-
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mo, ignorar a sua orientação externa, é algo tão absurdo como estudar 
o sofrimento psíquico fora da realidade a que está dirigido e pela qual 
ele é determinado. (1998, p. 99)

O valor social dado a tudo o que nos rodeia, afinal, é próprio do ser humano o 
qual emite um parecer sobre tudo, pois, quando entra no horizonte social, respon-
de-se aos diversos enunciados e para isso se molda uma avaliação, cuja construção 
é sócio-histórica na interação entre sujeitos socialmente organizados em uma de-
terminada época. São os diferentes índices de valor que movimentam a vida da lín-
gua, sendo intrinsecamente social por sua gênese ser no seio da sociedade e sobre 
isso Volochinov/Bakhtin relatam que

É por isso que todos os índices de valor com características ideológicas, 
ainda que realizados pela voz dos indivíduos (por exemplo, na palavra) 
ou, de modo mais geral, por um organismo individual, constituem índices 
de valor, com pretensões ao consenso social, e apenas em nome deste 
consenso é que eles se exteriorizam no material ideológico. (2010, p. 46)

A partir do trecho acima, vemos que há uma tentativa de sobreposição de um 
índice frente aos outros, cada um buscando se sobressair sobre os outros e se colocar 
como verdade. Essa luta valorativa perpassa toda linguagem e a torna o palco de di-
versas disputas ideológicas. São as diferenças valorativas sem tolerância e com forte 
aspiração à verdade que geram muitos conflitos pequenos e grandes em nossa socie-
dade. É preciso observar que cada índice assume-se como a verdade e, por isso, tenta 
sufocar o outro. É o que acontece nas esferas de legitimação centralizantes ao tentar 
anular ou rechaçar aquilo que não estiver em consonância com seu modo de ver o 
mundo. Portanto, os valores são sociais e individuais ao passo que são gestados no 
social e são escolhas particulares, embora estas, às vezes, sejam guiadas por questões 
externas que não a simples preferência do indivíduo – cultura, religião, família etc.

Análise

Os enunciados abaixo analisados foram selecionados por versar sobre a mesma 
temática: a prisão do senador petista, Delcídio Amaral. Ambas as charges foram publi-
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cadas no mesmo dia (27 de novembro de 2015) e retiradas do mesmo site: www.char-
geonline.com.br, o qual cumpre um papel de divulgador na internet de charges publi-
cadas em jornais de todo o país, contando, ainda, com charges exclusivas construídas 
por chargistas de destaque nacional. Tal site foi selecionado por fazer um apanhado 
de enunciados chargísticos de importantes jornais de todas as regiões do Brasil e por 
trazer uma variedade que possibilita um leque maior para a escolha dos textos.

Charge 1

Disponível em: http://chargeonline.com.br/. Acesso em 27/11/2015.
Esta charge do Claudio foi feita originalmente para o Agora S. Paulo

O enunciado acima foi publicado, originalmente, no veículo jornalístico “Agora 
São Paulo”, em 27 de novembro de 2015. Em se tratando da materialidade textual, 
verificamos que a parte verbal se apresenta de maneiras variadas (sob a forma de 
legenda no canto superior e de fala das personagens ao se inserir em balões de fala). 
A legenda apresenta o seguinte enunciado: “Preso senador do PT, líder de Dilma no 
senado”, cuja função é situar o leitor quanto ao tema abordado. As falas presentes 
pertencem a duas personagens, um casal de idosos que olham atentamente para 
dois animais encalhados em uma margem. A idosa indaga: “Lama da mineradora?” 
enquanto o idoso responde: “Não, sujeira da Petrobrás”. Verificamos na fala das per-
sonagens um cruzamento de informações sobre eventos distintos: o rompimento das 
barragens de Mariana (MG) e o envolvimento do senador petista no escândalo do 
“petrolão”, esquema de corrupção na empresa Petrobrás. No tocante ao imagético, há 
a presença de imagens variadas: animais marinhos, prédios icônicos de Brasília, dois 
idosos, uma aglomeração de água suja. Vemos, portanto, a imagem de duas pessoas 

http://www.chargeonline.com.br
http://www.chargeonline.com.br
http://chargeonline.com.br/
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idosas estereotipadas, uma vez que ambas aparecem com óculos e roupas atribuídas 
socialmente a pessoas da terceira idade, a mulher com o cabelo curto e grisalho, o 
homem com uma boina. Ambas aparecem às margens de um aglomerado de água 
em cor marrom, que denota água suja, barrenta ou lama. A partir da indagação da 
idosa acerca da origem da lama, interpretamos que seja lama. No “lago de lama”, há 
outras imagens: três peixes mortos, identificados como morto a partir da metáfora 
visual do “x” em lugar de seus olhos, uma lula e três tubarões – um menor e dois maio-
res. Temos ainda a figura de um palácio governamental e do Congresso Nacional em 
Brasília, largamente conhecido por toda a população brasileira.

No dia 25 de novembro de 2015 os jornais noticiaram a prisão do senador 
petista Delcídio Amaral, líder do governo no Senado, por tentar atrapalhar as inves-
tigações da Operação Lava Jato, a qual investiga um esquema de corrupção na em-
presa Petrobrás. O senador do PSDB, na época, foi diretor do setor de gás e energia 
da Petrobrás entre os anos de 1998 e 2001 e trabalhou com Nestor Cerveró, delator 
da Lava Jato, o qual era o número 2 em tal setor na época e foi presidente da estatal. 
A prisão de Delcídio foi em flagrante e é preventiva, tendo por característica ser a 
primeira vez que um senador em exercício do mandato é preso, desde 1985. Assim, 
o governo perdeu seu representante no Senado.

O senador foi preso pela Polícia Federal a mando do Supremo Tribunal Federal, 
após o Ministério Público Federal apresentar evidências de que Delcídio estava atra-
palhando as investigações da Lava Jato. Foram presos, também, o banqueiro André 
Esteves e Edson Ribeiro, o qual foi advogado de Cerveró.

Além do enfoque dado à prisão de Delcídio, também ocupava a mídia dizeres 
acerca do rompimento de duas barragens na cidade de Mariana (MG), o qual oca-
sionou a inundação da cidade pela lama que era represada. As barragens retinham 
rejeitos de mineração da empresa de mineração Samarco, controlada pela Vale e 
pela australiana BHP Billiton. O fato aconteceu no dia 5 de novembro e deixou mais 
de 600 desabrigados, além de mortos e desaparecidos. A lama se espalhou des-
truindo o que tinha pela frente, invadiu o rio Doce e desembocou no mar do estado 
do Espírito Santo, sendo considerada uma tragédia ambiental.

Em consonância com a enunciação e com a materialidade enunciativa, pode-
mos evidenciar as razões pelas quais tais elementos se fazem presentes e qual o 
projeto de dizer. Em primeira instância, lembremos que a charge tem por caracterís-
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tica dialogar criticamente com o noticiário. Assim, é possível concluir que o enuncia-
do foi produzido em resposta a outros enunciados circulantes na sociedade acerca 
da prisão do senador Delcídio, indiciado por participação no esquema “Lava Jato”, 
principalmente, aos enunciados disseminados pela mídia jornalística. Também há 
diálogo com os dizeres produzidos acerca do rompimento da barragem de Mariana 
(MG). Isso posto, podemos interpretar a lama como um entrecruzamento entre os 
enunciados de Mariana e do Petrolão, havendo, portanto, uma crítica dupla: uma 
literal – ao momento que apresenta a lama oriunda do rompimento da represa e as 
consequentes mortes, representadas na figura dos peixes – e outra metafórica – em 
razão da lama ser uma metáfora largamente utilizada e conhecida como represen-
tante da corrupção e desonestidade.

Temos, pois, a lama representando o desastre ambiental e a “sujeira” existen-
te no esquema de corrupção. Identificamos a tragédia ambiental a partir da fala da 
idosa e dos peixes mortos e o esquema de corrupção a partir da presença de quatro 
animais marinhos e da fala do idoso. Tais animais também têm representatividade 
valorativa. O tubarão pequeno apresenta o rosto de Cerveró, identificado, principal-
mente, pelo olho baixo, maior característica de sua caricatura; o tubarão ao lado é 
maior e representa Delcídio, devido ao rosto do tubarão ser sua caricatura; logo atrás, 
uma lula que remete diretamente ao ex-presidente Lula, a partir do cruzamento entre 
o nome do político e a imagem do animal; ao lado da lula, outro tubarão que não re-
mete a nenhuma personalidade do contexto político, porém apresenta preocupação 
a partir do uso da onomatopeia (Glub Glub) e da expressão facial de desespero.

Sendo assim, os acentos de valor despontam a partir da união entre o verbal, o 
imagético e a enunciação. A lama é carimbada socialmente enquanto algo negativo, 
representante de sujeira ou de desonestidade. Devido à lama ser atribuída ao ce-
nário político e as caricaturas dos políticos aparecerem parcialmente submersas na 
lama, o acento empregado sobre a lama se estende aos que nele estão submersos: 
Cerveró e Delcídio. O acento negativo, ainda, é intensificado em razão de serem re-
presentados como tubarões, sendo o animal tido como “peixe grande” ou represen-
tante considerável de esquemas de corrupção. Identifica-se, também, que Cerveró 
é desenhado como tubarão menor que Delcídio, apontando para a possibilidade de 
um ser mais importante que o outro dentro do esquema. Logo atrás de ambos, há 
a figura de um tubarão ainda maior, não identificado como personalidade política, e 
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de uma lula. A posição posterior aos tubarões identificados indica que tais animais 
podem ser os próximos a “atolarem” na margem do lago de lama. Pelo fato de a lula 
remeter ao ex-presidente petista e o outro tubarão como mais pessoas poderosas 
envolvidas, esses acabam por ser apresentados como os que estão por trás dos dois 
políticos em forma de tubarão e, por conseguinte, os próximos a serem descobertos, 
o que explicaria as expressões de desespero da lula e do tubarão não identificado. 
Por estarem igualmente submersos na lama, também recebem acento negativo.

O Congresso aparece envolto por lama, mostrando a sujeira que o cerca e ca-
rimbando, negativamente, o prédio, o qual representa todo um segmento político, 
tecendo, pois, uma generalização que se pauta em um histórico de escândalo co-
nhecidos por toda a população brasileira. Tais acentos negativos presentes e que 
retratam a opinião tanto do chargista quanto de uma boa parcela da população 
demonstram a avaliação feita pelos diversos sujeitos, bem como os enunciados que 
a explicitam e disseminam no meio social.

Para a apreciação de tais acentos negativos vistos na charge, observamos tam-
bém que o enunciado passa por um processo de carnavalização, isto é, utiliza-se de 
elementos próprios da festa do Carnaval e desaguam em rebaixamentos do oficial, 
inversão de valores socialmente estabelecidos, uso de uma atmosfera risível para 
embasar uma visão de mundo diferenciada da comum. Com relação à presença 
desses itens, podemos vislumbrar o rebaixamento do que é oficial ao passo que 
o centro administrativo do Brasil é retratado como repleto de lama, a qual remete 
à sujeira e ao submundo, aos esgotos. Isso faz com que o oficial seja colocado em 
plano terreno e possa ser alvo de sarcasmo. As caricaturas presentes na charge 
também são elementos da carnavalização devido à caricatura ser um exagero dos 
traços característicos do personagem retratado, principalmente, dos defeitos. Além 
disso, o fato de as caricaturas estarem sendo representadas como tubarões e den-
tro do lago de lama faz com que a imagem das personalidades seja rebaixada e 
torne possível uma crítica mais contundente ao contexto e às personagens. Tudo 
isso, contudo, é possibilitado pela cosmovisão carnavalesca que, sob o signo do riso, 
proporciona a subversão de contextos de autoridades para não que haja retaliação 
ou respostas mais severas do que se ocorresse em situações de mais seriedade. 

Podemos vislumbrar, portanto, a charge como expressão/refração peculiar e 
intencional dos acentos de valor que circulam e se gestam na sociedade.
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Charge 2

Disponível em: http://chargeonline.com.br/. Acesso em 27/11/2015.
Esta charge do Jarbas foi feita originalmente para o Diario de Pernambuco.

A charge acima foi publicada originalmente para o veículo jornalístico “Diário de 
Pernambuco”, em 27 de novembro de 2015. Verificamos a presença tanto do elemen-
to verbal quanto do elemento imagético. No tocante ao trecho verbal, igualmente 
ao que ocorre no enunciado anterior, apresenta-se de duas formas: legenda e fala 
de personagem. A legenda traz os dizeres “Prisão do senador Delcídio”, cuja função 
é situar o leitor quanto à temática tratada no enunciado. O único balão de fala na 
charge traz o enunciado “Ela está se mexendo! Temos que impedir...”, dito por uma 
personagem masculina vestida de terno e gravata. Quanto aos elementos imagéticos, 
temos nove homens vestidos de terno e gravata, insinuando diversos comportamen-
tos – quatro correm, quatro parados e um segurando uma corda e sendo levado por 
ela -; uma personagem feminina fortemente presa por cordas, porém com atitude de 
resistência em um de seus braços (única parte liberta), vestida com um longo vestido, 
com uma venda nos olhos e uma espada em uma de suas mãos. Além disso, vemos a 
imagem do Congresso Nacional e de uma balança caída no chão, ao lado de uma das 
mãos da personagem feminina.

Após a descrição dos elementos verbais e imagéticos, situemos o enunciado.
A enunciação que circunda a charge em análise é a mesma do enunciado ante-

rior: a prisão do senador Delcídio Amaral. Por ser um fato tido como inédito, a prisão 
nessas circunstâncias – um senador em exercício do mandato -, tendo em vista as 
improbabilidades do ocorrido – já que são recorrentes em nossa história política ca-
sos de arquivamento, absolvição e, até mesmo, condenação com aplicação de penas 

http://chargeonline.com.br/
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consideradas brandas aos acusados – e os poucos casos que permitem a prisão de 
um político em exercício – ele só foi preso por se encaixar na categoria de prisão em 
flagrante, que permite o encarceramento -, apresenta-se como uma reação por parte 
da justiça perante as atuais denúncias de corrupção em estatais – lembremos o es-
quema de corrupção nos Correios. Dessa forma, a enunciação nos permite a verifi-
cação dos acentos de valor por meio do exame da materialidade do enunciado e das 
relações dialógicas.

Após a exposição da enunciação, podemos interpretar os elementos constituin-
tes da charge, os quais não são gratuitos. Temos a presença de um estereótipo do po-
lítico brasileiro, sempre vestido formalmente de terno e gravata, por conseguinte, as 
personagens assim vestidas podem ser vistas como políticos. Evidenciamos, também, 
a caricatura do símbolo da justiça, representada a partir de suas vestes em estilo gre-
go, com olhos vendados, segurando uma espada em uma mão e a balança em outra, 
muito embora a balança presente não esteja na mão da personagem. A imagem do 
Congresso Nacional situa o local onde se passa a ação: Brasília. A partir da disposição 
dos políticos, podemos interpretar que as cordas que prendem a figura da justiça 
foram colocadas pelos políticos. A reação por parte da justiça em iniciar uma liberta-
ção do que a prende coloca os políticos em desespero, ao momento em que alguns 
correm em direção oposta a justiça, um tenta agarrar a corda na tentativa de parar 
a ação e outro diz que a libertação não pode ocorrer. A reação por parte da justiça é 
representada pelos dentes trincados que indicam esforço e pelo braço erguido com 
uma corda rompida junto aos traços ao redor da espada que indicam movimento e 
esforço a partir da figura do deputado suspenso sem conseguir impedir que o braço 
se levante.

Ao demonstrar a reação por parte da justiça e o desespero dos deputados por 
tal motivo, aliado a legenda, evidenciamos que há o objetivo de apresentar a prisão 
do senador petista como uma tentativa de que a justiça comece a cumprir seu papel, 
a qual foi impedida pelas amarras de políticos brasileiros, segundo o retratado na 
charge. O esforço empregado pela justiça para se levantar pode ser visto como o iní-
cio de um exercício efetivo e a espada como ferramenta para se livrar das cordas que 
a prendem, sendo justamente o braço que a segura o primeira a se libertar. A fala pre-
sente na charge pode apontar para o diálogo com enunciados circulantes de que, no 
Brasil, político não tem punição para seus crimes e, quando investigado, muito menos 
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no exercício do mandato. O verbo “mexendo” no balão de fala remete às primeiras 
reações da personagem.

Evidenciamos, pois, acentos valorativos de direcionamentos opostos: um que 
incide sobre os políticos brasileiros usando de artimanhas para que a justiça não cum-
pra seu papel e um que incide sobre a própria figura da justiça ao reagir contra as 
amarras postas pelos personagens. Assim, temos um acento negativo sobre os políti-
cos enquanto desonestos e impunes e um acento positivo sobre a imagem da justiça, 
uma vez que a reação dela indica que os personagens estão começando a ser inves-
tigados e punidos por seus atos ilícitos. O acento positivo sobre a justiça é colocado 
a partir do diálogo entre os enunciados sobre a prisão do senador e os enunciados 
circulantes acerca do histórico de impunidade da política brasileira. Em diálogo, esses 
enunciados carregam avaliações sobre a justiça e os políticos e as dissemina entre 
os sujeitos participantes da dinâmica social. Ademais, tais textos reforçam posiciona-
mentos presentes e entram em embate com outros que trazem a política enquanto 
“sem remédio” e a justiça como falha, iniciando um processo de reavaliação valorativa 
sobre os heróis da charge.

Tais pareceres são possibilitados pelo processo de carnavalização ao momento 
que coloca a figura da justiça como não cumprindo seu papel por estar impedida, 
deitada no chão completamente amarrada e tendo seus símbolos – a balança e a 
espada – próximos do chão. Essa aproximação da terra é característica do rebaixa-
mento que marca a carnavalização, pois quanto mais terreno menos formalidade, 
menos normas e maior liberdade. Assim, a figura oficial é rebaixada e apresentada 
como impotente, podendo ser avaliada de modo mais enfático e subvertida. Do mes-
mo modo ocorre com a figura dos políticos que aparecem subvertidos como aqueles 
que impedem que a justiça atue, contrariando o legado original do político que deve 
colocar o bem da nação acima de seus próprios interesses. Sendo uma figura oficial, 
o político é retratado como obstáculo para a nação e, portanto, como ruim, negativo. 
Isso é possível pela cosmovisão carnavalesca que torna lícito o que em contextos sé-
rios seria inaceitável e pelo signo do riso que atenua o impacto valorativo que o enun-
ciado carrega. Dessa forma, com as figuras ao nível do chão e pela atmosfera criada 
pela cosmovisão carnavalesca, podem ser tecidas avaliações que jamais poderiam ser 
feitas em situações outras.
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Essa possibilidade faz com que a charge possa apresentar a construção compo-
sicional que tem, sem grandes consequências, pelo menos na situação atual, e servir 
de panorama para que se expressem mais abertamente acentos de valor que são 
gerados, moldados e disseminados no social.

Considerações finais

A partir da análise apresentada acima, verificamos que a charge é um tipo de 
enunciado que traz os acentos de valor disseminados na sociedade de modo acen-
tuado em detrimento a outros gêneros, tornando-se um bom expositor das diver-
sas avaliações, em especial sobre assuntos que estejam na mídia, uma vez que a 
charge aborda temáticas da atualidade jornalística.

Os acentos presentes nas charges analisadas dizem respeito à prisão do se-
nador Delcídio, acusado de envolvimento no esquema de corrupção na empresa 
Petrobrás. Tais avaliações são oriundas do diálogo existente entre as charges e os 
enunciados jornalísticos, tendo em vista que a responsividade própria da charge 
estabelece ponte entre ela e o jornalismo. Encontramos, ainda, acentos de valor 
ligados ao rompimento das barragens na cidade Mariana (MG), que gerou diversos 
enunciados em resposta ao ocorrido, sendo a charge 1 mais um enunciado a fazer 
parte da cadeia enunciativa sobre tal temática, muito embora o tema principal do 
primeiro texto analisado seja a prisão do senador petista. A mescla entre essas duas 
temáticas e o ponto de intersecção que apresentam – o signo da lama – faz com 
que a temática de Mariana reforce a temática da prisão, bem como enfatiza que a 
sujeira não é referente apenas à lama que escoou da barragem, mas ao modo como 
a política é vista por grande parte da população brasileira, sendo a lama um signo 
corrente em enunciados que retratam os escândalos políticos e carimbanda a pró-
pria cidade de Brasília por ser palco desses eventos.

Vislumbramos que, para a geração dos acentos de valor, além do diálogo en-
tre os diversos enunciados já citados, a carnavalização aparece como elemento im-
portante, devido aos processos expressos nos textos possibilitarem a configuração 
deles e, por conseguinte, que as avaliações despontassem abertamente. No que 
concerne à carnavalização identificada nas charges, são seus elementos, sobretu-
do o fator de rebaixamento e aproximação da terra, que auxiliam na construção 
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valorativa do enunciado. Sendo assim, os enunciados analisados são respostas aos 
enunciados oriundos acerca da prisão de Delcídio e do rompimento da barragem. 
Por meio da investigação das relações dialógicas estabelecidas, esclarece-se a quem 
os textos são direcionados e quais os seus objetivos, em comunhão também com o 
próprio objetivo do gênero discursivo charge, cuja função é responder aos dizeres 
nascidos na esfera jornalística.

Confirmamos, então, a visão de que a charge pode ser considerada como uma 
vitrine ideológica da nossa sociedade, explicitando os acentos de valor presentes no 
social e como um bom corpus de análise para estudos que visem à investigação da 
valoração por meio do estudo do enunciado, unidade basilar da linguagem.
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POSIÇÕES DISCURSIVAS ENTRE O SER NORMAL E O 
SER DIFERENTE: UMA ANÁLISE DO DISCURSO DO 
MARKETING PUBLICITÁRIO DA IGUALDADE

ANTONIO GENÁRIO PINHEIRO DOS SANTOS (UFRN)
EDSON SANTOS DE LIMA (UFRN)

Introdução

A língua é percebida em constante dinamismo em todas as sociedades por 
ser parte integrante da constituição do sujeito. Nas relações sociais necessárias à 
existência humana, a linguagem oportuniza a produção de sentido, “a língua é um 
sistema de construção para enunciados possíveis” (GREGOLIN 2004, p. 31). Da re-
lação, linguagem-sujeito-sociedade, consideramos de fundamental importância o 
refletir e analisar discursivamente esta linguagem imersa na história, através do 
jogo enunciativo, e colocando em evidência sua produção de sentidos através das 
práticas discursivas.

Nesse estudo1, estamos ancorados na teoria da Análise do Discurso de linha 
francesa (doravante, AD) considerando, em nossas análises teórico-metodológicas, 
não apenas o linguístico, mas também o que diz respeito às condições de produção, 
sendo elas históricas, sociais, políticas, econômicas, culturais, as quais determinam 
e marcam o dizer, isto é, os sentidos.

Interessa-nos investigar o discurso, sendo ele espaço de manifestação da lin-
guagem em suas diversas formas, em sua relação direta com uma Nova História2 e 

1. Este trabalho foi desenvolvido em função da execução do projeto de pesquisa, em nível de iniciação 
científica, O ensino na interface da mídia e do discurso: implicações da leitura discursiva para formação do-
cente em Letras, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/CERES/DLC.

2. Numa referência aos estudos de Burke (1992). A escrita da história: novas perspectivas. A concepção de 
Nova História considera que a realidade é social e culturalmente constituída.

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/portais/docente/docente.jsf


482

XXVI Jornada do Gelne

com a sociedade, fazendo assim parte desta rede discursiva de produção de senti-
dos, uma vez que “o discurso é exterior à língua, mas depende dela para sua pos-
sibilidade de existência material, ou seja, o discurso materializasse em forma de 
texto, de imagens, sob determinações históricas” (FERNANDES 2012, p. 16).

Entendemos que, no espaço da discursividade sobre o tema da inclusão, os 
dizeres são objeto e refletem posições de poder e de saber, influenciando na pro-
dução de sujeitos, isto é, funcionando como instrumentos e/ou espaços de fomento 
de subjetividade. É o poder agindo ativamente, provocando vontade de verdades e 
influenciando processos subjetivos, identitários, éticos e morais por meio de uma 
cultura da mídia em massa. Nosso trabalho justifica-se, então, pela necessidade de 
investigar o discurso da inclusão e seus efeitos de sentidos no marketing publicitário 
da igualdade, pelo qual estas relações de poder-saber interferem nas condutas so-
ciais e, sobretudo, nas práticas pedagógicas em sala de aula.

Ao observar que a mídia trabalha estrategicamente em torno do dizer, segun-
do uma operação que produz efeitos de verdade, interdição e visibilidade, objeti-
vamos investigar o discurso do marketing publicitário da igualdade que minimiza o 
efeito de evidência sobre a “deficiência” e coloca em cheque as mesmas condições 
de possibilidades que são executadas por pessoas ditas “normais”, pelo uso de tec-
nologias promotoras da acessibilidade. Trazemos como categorias que importam ao 
tratamento dos objetos nessa investigação o discurso, o sujeito, o processo de sub-
jetivação, os mecanismos de controle e a discussão acerca da governamentalidade 
e do biopoder.

Fundamentados no método arqueogenealógico de Foucault (2005), com ênfa-
se na descrição e interpretação dos discursos, analisamos enunciados mobilizados 
em material publicitário publicado em revistas, disponibilizadas impressa e eletroni-
camente. Nossas analises se concretizam diante das leituras discursivas de enuncia-
dos que norteiam dizeres sob o discurso da igualdade e a influência destas nas con-
dutas sociais dos professores na atuação docente e suas implicações para o ensino.

Na ordem discursiva do poder e do saber

A cada instante estamos sujeitos ao poder, de forma ativa ou receptiva. Os dis-
cursos são atravessados por esta conjuntura discursiva, de forma que a linguagem 
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veicula o poder em toda e qualquer sociedade. Perceber a influência desta discur-
sivização sendo imperada no meio social é imprescindível para compreender os 
efeitos de sentidos que emergem no seio da vida cotidiana. Sendo assim, compre-
endemos que “o discurso veicula e produz poder; reforça-o, mas também o mina, 
expõe, debilita e permite barra-ló” (FOUCAULT, 1988, p. 96). Pensar sobre o poder é 
pensar em termos individuais e coletivos, visto que o sujeito sempre está atrelado 
ao social e ao histórico.

Neste aspecto, tratar do poder é perceber suas influências para a produção e 
criação de subjetividades em sujeitos nas diversas formações discursivas, haja vista 
que “o poder não é uma instituição e nem uma estrutura, não é uma certa potência 
de que alguns sejam dotados: é o nome dado a uma situação estratégica comple-
xa numa sociedade determinada” (FOUCAULT, 1988, p. 89). As rupturas, os desliza-
mentos e as relações de poder-saber no percurso histórico são constitutivos para 
a produção de efeitos de sentidos. Cada dizer produz e evoca sentidos, efeitos de 
sentidos outros. O dizer se efetiva através destas relações, por isso que um enuncia-
do produz sentidos outros em diferentes condições de produção. Todo enunciado 
está permeado em seu entorno por outros enunciados.

Assim, a produção do sentido deve ser considerada a partir de sua imersão 
numa rede de retomadas, num espaço de memória, onde os ditos são atualizados, 
onde as ordens discursivas, isto é, as condições de possibilidade do discurso, de-
terminam o que pode e deve ser dito, em determinadas circunstâncias, sendo elas 
estas e não outras em seu lugar. Nas palavras de Santos (2012, p. 36):

Torna-se indispensável considerar a existência de um sistema de enun-
ciabilidade que por estar atrelado ao poder e ao controle discursivo 
submete os discursos a uma determinada ordem social, recolocando-os 
como pertencentes a determinadas formações discursivas, caracteri-
zando-os como espaço de ilusões e silenciamentos. Tudo isso permite 
se trabalhar com o que há de mais importante na matéria do discurso: 
os efeitos de sentido.

O sentido se constitui, então, como um efeito. Ele nunca é um já-lá, mas uma 
possibilidade atrelada à ordem do dizer e inscrito numa trama que reclama obser-
var as formações discursivas, a mobilidade do poder e a produção de subjetividade. 
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O processo de leitura que considera os efeitos de sentidos norteia o trabalho do 
analista do discurso, pois insiste num olhar direcionado para o arquivo. É preciso, 
então, se debruçar sobre o discurso atentando para sua condição de estrutura e de 
acontecimento (PÊCHEUX, 2006).

Considerar a discursividade e ler o sentido pela óptica dos efeitos que ele mobi-
liza, nos leva a analisar nossa própria sociedade e seu conjunto de instituições, aten-
tando, por exemplo, para os dispositivos de segurança, para a tecnologia de ponta 
e para a incisão que a globalização produz nos dias de hoje. Trata-se de enxergar 
como o poder é operado no tocante à vida das populações, cujo alvo principal são 
as condições de preservação do eu e a promoção da vida melhor. Inscrita nesse ce-
nário de dizibilidade e de produção de efeitos de sentido, na e pela mídia, encontra-
se a questão da subjetividade: o sujeito como uma posição-discursiva. Nas palavras 
de Fernandes (2012, p. 16):

O sujeito, por sua vez, é constituído por discursos historicamente produ-
zidos e modificados; assim como o discurso, o sujeito está em constante 
produção, é marcado por movências e é constituído pelos discursos.

É notório que o processo de governar influência na vida da sociedade em ge-
ral. Desta perspectiva de governamentalidade, compreendemos a evidência de po-
líticas públicas, leis governamentais, diretrizes, dentre outros mecanismos que in-
fluenciam a subjetividade, em especial, a das pessoas com deficiência. A mídia tem 
uma relação íntima com a sociedade. Torna-se, portanto, exponencial perceber suas 
miras e suas estratégias discursivas para a construção dos efeitos de uma socieda-
de que se importa com a acessibilidade às pessoas com deficiência.

Em sua constituição, o marketing publicitário preconiza uma política discursiva 
voltada para a minimização das deficiências, explorando o efeito de que as tecnolo-
gias são promotoras de acessibilidade e estão à disposição de todos. Notamos, nes-
sas práticas discursivas, um conjunto de estratégias inscritas no espaço do controle 
e da rarefação do dizer que objetivam subjetivar a pessoa com deficiência pelo efeito 
de silenciamento de suas limitações, na justificativa da acessibilidade e da tecnologia.

Nessas condições, o jogo discursivo é impregnado pelas relações de forças, 
pelas miras da mídia que faz com que o sujeito “com deficiência” seja apresentado 
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sob o efeito de minimização de sua deficiência e, ao mesmo tempo, pela estratégia 
de equiparação de suas capacidades em relação ao sujeito dito “normal”. Vejamos a 
figura 1, abaixo:

Figura 1: Anúncio – Revista Incluir.
Fonte: http://www.revistaincluir.com.br/anunciantes.

Considerando os indícios, as marcas, os detalhes no diálogo entre verbo e ima-
gem, a leitura da materialidade acima permite trazer o efeito de minimização, se 
não de silenciamento, das deficiências apresentadas. Os sujeitos, ao ocuparem a 
posição de jovens e de pessoas ativas, são mobilizados num espaço de aventura e 
de cotidianização de uma vida sem limitações. Na figura, o processo de montagem 
imagético-verbal retoma, no escopo da discursividade, todas as discussões sobre a 
pessoa com deficiência, atrelando ao crivo da acessibilidade e produzindo efeitos, 
ao mesmo tempo, de silenciamento e de evidência.

Ainda na leitura da Figura 1, percebemos as relações de poder e do saber e as 
implicações das estratégias discursivas da mídia para produzir a subjetividade da 
pessoa com deficiência. No espaço do acontecimento e da estrutura do discurso, na 
imagem, o sentido é conduzido num trajeto que incide em efeitos de igualdade. As 
pessoas são trazidas num espaço outside, livres e sem esforço. Não há a presença 
de condutores ou ajudantes. Sem a presença das cadeiras de roda, as deficiências 
seriam imperceptíveis, uma vez que, na imagem, os perfis são de sujeitos autôno-
mos, felizes e com todas as potencialidades inerentes à juventude e ao bem-estar 
social.
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É nessa conjuntura de leitura discursiva do dizer e, em especial, das produções 
midiáticas, que pensamos a questão do poder e do saber atentando para a tarefa 
do professor no processo de formação docente e, principalmente, na construção de 
sua própria subjetividade. Na condução do ensino e no fomento de práticas de leitu-
ra do real, enquanto recorte, o professor se constitui como uma posição, ocupando 
espaços, de legitimação e de autoridade, que lidam diretamente com a instrução, 
com a condução e, principalmente, com a problematização dos dizeres, dos saberes 
e das práticas que se apresentam na escola, na universidade e na vida cotidiana. 

As posições-sujeito ocupadas pelo professor representam a constituição de 
um discurso formador autorizado. Formador, “porque veicula saberes que devem 
embasar a formação do professor e do aluno”. Autorizado, “porque estabelece nor-
mas e regras para o funcionamento do processo de formação pelos ritos da institui-
ção e, dessa forma, legitima tais saberes, autorizando alguns sentidos e silenciando 
outros” (MARTINS, 2009, p.119).

Das estratégias discursivas ao marketing publicitário da 
igualdade

Nas materialidades que constituem nosso arquivo, observamos, nas dizibili-
dades do marketing publicitário, os efeitos de regularidade e de singularidade que 
caracterizam a forma como o discurso da inclusão é mobilizado na contemporanei-
dade. É importante compreendermos que, os enunciados são empregados estrate-
gicamente sobre uma ótica discursiva e, dessa forma, um enunciado evidencia efei-
tos de sentidos porque sua margem é povoada por outros enunciados. O enunciado 
está imerso no campo enunciativo da linguagem. Sobre isso, Foucault (2005, p.120) 
nos diz que:

Qualquer enunciado se encontra assim especificado: não há enuncia-
do em geral, enunciado livre, neutro e independente; mas sempre um 
enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, desempe-
nhando um papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles se dis-
tinguindo: ele se integra sempre em um jogo enunciativo, onde tem sua 
participação, por ligeira e íntima que seja.
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Os efeitos de sentidos são produzidos nesta estreita relação da linguagem pelo 
viés discursivo, no qual percebemos suas influências. Perceber a linguagem neste 
aspecto é compreender mais do que apenas o gramatical, é sim garimpar horizontes 
de efeitos de sentidos chegando ao campo discursivo. Pelo caráter heterogêneo do 
discurso, o enunciado é trabalho no espaço do acontecimento sendo acompanhado 
de memória discursiva. Em outras palavras, a leitura do enunciado está atrelada às 
condições exteriores à sua emergência, o que marca sua condição, ao mesmo tem-
po, de acúmulo e de raridade. A imersão de um enunciado num trajeto de resgate 
histórico compreende a evidência de uma rememoração enunciativa de um aconte-
cimento discursivo dado. Em virtude disto, nenhum enunciado é neutro. Todo enun-
ciado evidência ou reatualiza um acontecimento discursivo na rede discursiva.

Ao observarmos a historicidade ligada ao tema da inclusão, podemos mencio-
nar que o sujeito com deficiência, passa a receber, nos dias de hoje, uma incidência 
midiática e uma atenção inédita. O discurso da inclusão vem sendo cada vez mais 
disseminado na sociedade através de leis que legitimam este saber e assim acarre-
tando no campo discursivo diversos acontecimentos em materialidades diversas. 
O recorte que a mídia opera sobre o tema da inclusão, coloca em evidência não a 
verdade, mas vontades de verdade, mobilizando outros mecanismos de controle e 
sistemas de rarefação do discurso, tais como: a interdição e a segregação do dizer, 
o comentário e a autoria.

Assim, segundo Foucault (2006, p. 8):

Em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo con-
trolada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 
dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 
materialidade. 

É preciso então observar que nem tudo pode ser dito em qualquer lugar. Na 
ilusão de controlar sua produção e seus efeitos, o discurso midiático, neste caso, o 
marketing publicitário acerca das tecnologias promotoras de acessibilidade, mobiliza 
efeitos de policiamento do dizer, de controle de seu alcance, pela determinação de 
um público-alvo, com escolhas lexicais determinadas, num espaço midiático espe-
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cífico e não outro em seu lugar. Trata-se do poder funcionando e operando saberes 
legítimos e autorizados para se produzir uma política da verdade. 

O discurso da inclusão e seus efeitos de sentidos na mídia

Para direcionar nosso procedimento de análise, mencionamos nossa incursão 
no método arquegenealógico, conforme proposto por Foucault (2005). Trata-se de, 
no bojo do acontecimento, ler a produção discursiva num batimento entre descri-
ção e interpretação, com foco nas movências de sentido e de seus efeitos possíveis. 
A leitura insiste em considerar as relações de poder-saber, isto é, a trama incisiva 
que traz à tona manobras de controle, estratégias de cerceamento do dizer, corro-
boradas pelo saber e pelas vontades de verdade que ele mobiliza.

Face ao exposto, vejamos o anúncio abaixo para vaga de emprego na empresa 
McDonald’s para seleção de pessoas com deficiência.

Figura 2: Slogan do McDonald’s.
Fonte: http://www.revistaincluir.com.br/anunciantes.

Nessa materialidade, lemos o discurso da inclusão sobre o prisma da igualdade 
no seguinte dizer Para quem supera desafios todo dia, conquistar uma vaga no McDo-
nald’s vai ser fácil, observando uma operação de memória discursiva que retoma 
toda a discursividade atrelada à questão da superação, em especial, aquela que diz 
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respeito às pessoas com deficiência e às conquistas e à lida dessas pessoas na vida 
cotidiana. Importante trazer que, no espaço da cobertura midiática e da prolifera-
ção dos recursos tecnológicos ligados à acessibilidade, o tema questão da inclusão 
tem ocupado um espaço central e isso em diferentes setores da atividade humana, 
tais como: o mercado e a ocupação de postos de trabalho, a legislação e as políticas 
públicas de assistência social à pessoa com deficiência e, principalmente, o acesso à 
educação e à formação profissional.

Assim, observamos na Figura 2 o resgate do ideal de superação pelo discurso 
que estabelece um efeito de paridade entre o ser “deficiente” e o ser “normal”. Trata-
se de um conjunto de estratégias discursivas dispostas na respectiva materialidade, 
produzindo efeitos de espetáculo acerca da superação, do silenciamento da defici-
ência e da equiparação com o ideal de normalidade. Na figura 2 há, assim, o predo-
mínio de uma vontade de verdade que tenta mobilizar a máxima de que as pessoas 
com deficiências superam desafios todos os dias – como isso se constituísse numa 
tipicidade inerente a este público, e somente a ele – o conquistar, a felicidade e o 
ideal de realização pessoal e profissional, e, ainda, tudo isso sob o crivo do sonho.

Na afirmação que elenca os benefícios adquiridos ao se ocupar a vaga – car-
teira assinada, alimentação no local, vale-transporte, horário flexível, auxílio indivi-
dualizado nas atividades, o funcionário que trabalha na McDonald’s usufrui de um 
ambiente alegre e acolhedor – observamos a inscrição de evidência sob a posição-
sujeito da pessoa com deficiência que, além da “novidade”, isto é do “feito” grandio-
so de poder ocupar uma vaga no McDonald’s, constitui a oportunidade de inserção 
social e de pertencimento a uma classe de trabalhadores.

No espaço deste trajeto de interpretação, podemos inscrever a necessidade de 
se associar o trabalho de formação docente a um gesto de leitura que considere, 
igualmente, na leitura dos dizeres a produção da subjetividade no bojo das práticas 
discursivas, isto é, que atente para os efeitos oportunizados no e pelo discurso, 
constituído, por sua vez, em acontecimento. Nessa empreitada, é necessário pro-
blematizar os silêncios e as evidências, o apagamento e a visibilidade, marcando o 
deslize do sentido e as condições de produção do dizer.

Perseguindo este trajeto de sentido para empreender a leitura discursiva acer-
ca da inclusão, atentando para as estratégias do dizer e para a operação dos meca-
nismos de cerceamento do discurso, observemos a figura a seguir:
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Figura 3: Anúncio da ABPCD.
Fonte: http://www.revistaincluir.com.br/anunciantes.

Considerando o sincretismo presente na materialidade acima, podemos obser-
var que a mídia faz um recorte, agenciando dispositivos de poder-saber sobre o dis-
curso da diversidade. Importante considerarmos que o anúncio é veiculado pela As-
sociação Brasileira de pessoas com deficiência (ABPCD), instituição responsável pela 
qualificação de pessoas com deficiência nas áreas de tecnologia, negócio, comércio 
e indústria, com o intuito de torná-los profissionais independentes e produtivos.

Trata-se dos efeitos de legitimação e autoridade que atravessam o dizer e atri-
buem validade institucional ao que se apresenta na figura. Observamos, então, uma 
vontade de verdade que procura discursivizar a qualificação profissional da pessoa 
com deficiência, fazendo com que as posições-sujeito por ela ocupadas sejam de 
formação, preparação e de autonomia diante das exigências do mercado de traba-
lho. Na afirmação Somos diferentes. Não trabalhamos com pessoas comuns podemos 
ler a ênfase no efeito de normalidade do discurso da inclusão, isto é, o efeito da 
“normalidade da diferença” já que a prioridade não se apresenta para as pessoas 
ditas comuns, mas para aquelas constituídas pela diferença, pela singularidade.
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Na figura acima, o recorte operado pela mídia atribui efeito de visibilidade e 
importância ao diferente, uma vez que, nesse espaço, a diferença é trabalhada como 
positividade e não sob a esteira da limitação. A deficiência é então apresentada 
não como uma marca individual que reflete a posição das pessoas “incapacitadas”, 
conforme mobilizado na historicidade da relação inclusão x deficiência, mas como 
característica que evidencia uma qualidade do profissional.

É nesse movimento de dizeres e, principalmente, de efeitos de sentido que 
podemos assinalar o processo de fabricação de sujeitos, isto é, a produção de sub-
jetividade. Temos, então, o trânsito de posições discursivas entre o ser normal e o 
ser diferente, marcando as miras do discurso do marketing publicitário acerca da in-
clusão e da igualdade.

Considerações finais

Nesse estudo, investigamos como o discurso da igualdade, trabalhado pelo 
marketing publicitário, evidencia o tema da deficiência e oportuniza pensar sobre 
as posições-sujeito reservadas discursivamente para o “normal” e o “diferente”. Ob-
servamos que a produção discursiva da mídia passa pelo crivo da acessibilidade e 
da qualificação profissional, produzindo uma vontade de verdade que, por sua vez, 
imputa efeitos de atenção, assistência e equiparação à pessoa com deficiência, nos 
diversos campos da vida social.

Nesse espaço de dizibilidade onde são percebidos os mecanismos de controle 
do discurso, bem como as relações de poder-saber, consideramos o sentido como 
efeito de sentido, atentando para sua condição de social e historicamente determi-
nado. Defendemos que problematizar essa incisão do sentido e do discurso é de 
fundamental importância para o processo de formação docente em Letras, já que 
representa a possibilidade de leitura não da realidade, mas dos recortes do real que 
a mídia oferece em suas múltiplas facetas, no espaço da vida cotidiana.

É preciso, então, mobilizar o letramento discursivo dos profissionais que con-
duzem o processo de formação na escola e na universidade, priorizando a leitura do 
dado a ver numa conjuntura marcada pela incidência do poder e do saber, forças de 
agenciamento e de delimitação da verdade e dos modos de subjetivação.
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Introdução

Neste trabalho que versa sobre a dialogia e a argumentação no discurso jurí-
dico traçamos como objetivo analisar os processos argumentativos e a dialogia na 
construção do discurso jurídico, especialmente nas peças judiciais petição, contes-
tação e sentença judicial. Para isso, partimos da concepção moderna que vê a lin-
guagem como forma ou processo de interação. Nessa concepção, o que o indivíduo 
faz ao usar a língua não é tão-somente traduzir e exteriorizar um pensamento, ou 
transmitir informações a outrem, mas sim realizar ações, atuando sobre o auditório. 
A linguagem é tida, pois, como lugar de interação humana, onde a comunicação pro-
duz efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada situação de comunicação 
e em um contexto sócio histórico definido.

No presente trabalho, os atores são constituídos por dois advogados, o do re-
querente e o do requerido, além do juiz que decide a causa, todos interagindo en-
quanto sujeitos que ocupam lugares sociais e “falam” e “ouvem” desses lugares de 
acordo com as imagens que a sociedade estabelece para tais lugares.

O enfoque proposto chama a atenção para a relação que existe entre a função 
que cada um desses personagens desempenha nos processos judiciais, ou seja, o 
uso que faz das regras que constituem cada um dos gêneros jurídicos analisados, 
sobretudo como age para influenciar nas atitudes dos outros envolvidos. Trata-se, 
portanto, do estudo da atuação destes nos processos judiciais, por meio das argu-
mentações que desenvolvem.
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Cada falante não só diz algo como faz alguma coisa (pratica uma ação) ao dizer 
o que diz em sua peça judicial, e deixa claro, por meio de seu enunciado, que ação 
está praticando: peticionar, contestar ou julgar. Isso acontece através da seleção 
que faz entre uma série de recursos que o sistema da argumentação neo-retórica 
põe a sua disposição, o que passaremos a expor.

Dos Recursos Argumentativos

Assim como Perelman e Olbrechts-Tyteca fizeram em seu Tratado da Argumen-
tação (2006), optamos por realizar o desmembramento da estrutura do argumento, 
mostrando o quão próxima está à razão jurídica de uma lógica generalizada e não 
da lógica matemática. A teoria da argumentação desses autores é essencial ao nos-
so trabalho pela sua forte contribuição reflexiva e adequação com uma aplicação 
prática, cujo corpo teórico foi proposto para servir ao entendimento de argumenta-
ções reais como essas, composta por textos, discursos ou comunicações circunscri-
tos à seara jurídica, comprometida com o debate racional.

Com efeito, a teoria desses mestres é uma versão contemporânea dos esfor-
ços Aristotélicos sobre retórica. A mesma caracterizou-se por dar forte ênfase à 
ideia de que o estudo da argumentação destina-se a compreender o conjunto de 
técnicas dispostas em um discurso por um orador para conquistar a adesão de 
seu auditório. Assim, considerada, na perspectiva dialógica, para Souza (2008), a 
argumentação configura-se com uma ação humana que implica o ato de conven-
cer e persuadir. O convencimento diz respeito à necessidade do orador em fazer 
o auditório aderir as suas teses, aceitando a validade de uma opinião defendida. A 
persuasão é a necessidade de levar o auditório a agir conforme o orador quer que 
o auditório aja.

A terceira parte do tratado é a que trata justamente das técnicas de argumen-
tação, que foram apresentadas em cinco seções dedicadas aos mecanismos mais 
importantes que esses autores sistematizaram (2006, p. 211-567). Reflete-se na pre-
ocupação com as articulações reais que os falantes constroem para tornar seus dis-
cursos eficazes. Segundo SANTIBÁÑEZ (2015), algumas delas funcionam de forma 
inconsciente, como parte de uma competência geral, e outras são usadas delibera-
damente, calculando-se os espaços e as possibilidades. São elas:
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1) os argumentos quase-lógicos: nessa categoria são explicados os pro-
blemas da contradição e incompatibilidade dos argumentos; os temas 
da identidade, definição, analiticidade e repetição dos argumentos; as 
noções de transitividade, inclusão e divisão dos argumentos; o proble-
ma da regra de justiça e reciprocidade; 2) os argumentos baseados na 
estrutura do real: distinção que se fundamenta nos modos de ligação 
entre os argumentos e na qual são apresentadas as noções de ligações 
por sucessão, por coexistência, a dupla hierarquia e as diferenças de or-
dem nas ligações; 3) os argumentos que se fundamentam na estrutura 
do real: isto é, aqueles argumentos que, a partir de um caso, permitem 
generalizações, sendo os conceitos-chave: exemplo, ilustração, modelo, 
analogia e metáfora; 4) a dissociação de noções: que se concebe como 
uma técnica de transformação de incompatibilidades dos conceitos en-
volvidos nos argumentos; 5) a noção de interação de argumentos: que 
faz alusão à conexão e à interação constantes entre os argumentos (em 
termos de quantidade, ordem e adequação), tanto nos que constituem 
a audiência como no espaço mental do orador que tenta mostrar-se co-
erente e, assim, conquistar a adesão. (SANTIBÁÑEZ, 2015, p. 248-249).

 
No discurso jurídico, há muitas possibilidades para mostrar cada uma dessas 

técnicas. Em particular, os argumentos que fundamentam a estrutura do real são 
frequentemente utilizados. As metáforas são propícias para explicar fenômenos 
comparativos. Há uma tendência semelhante na expressão por meio de analogias, 
de jogos de linguagem. Outro uso comum, por exemplo, é o que acontece quando 
um orador coordena seu discurso sob a estratégia da definição, isto é, usando um 
argumento a partir do qual se desenvolve uma escolha particular do sentido e do 
alcance de um problema em uma proposição.

Do Dialogismo

Seguindo o princípio da cooperação, erigido à categoria de princípio expresso 
com a nova edição do Código de Processo Civil brasileiro, em vigor a partir de março 
de 2016 (BRASIL, 2015), prevendo que, ao interagir, os autores judiciais devem hon-
rar sua função no jogo social, ou seja, a ideia de que o sucesso da interação depende 
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da participação de todos os envolvidos, em seguir as regras de forma ética, sem 
exclusão nem favoritismo. Corroborando, Souza (2008) afirma:

Jamais podemos ver a linguagem verbal como linear, unívoca, total-
mente racional; ao contrário, temos de vê-la como um meio de intera-
ção, como algo que emerge de sujeitos históricos e culturalmente situ-
ados e se dirige a outros sujeitos em situações semelhantes, refletindo 
nessa interação, as ambiguidades, as controvérsias; enfim, as relações 
dialéticas e dialógicas que permeiam as relações humanas. (SOUZA, 
2008, p. 60).

Dessa forma, a argumentação tem respaldo nos estudos interacionistas da lin-
guagem abordada por Bakhtin (1995), quando diz que a linguagem é dialógica en-
quanto fenômeno social da interação verbal, por meio dos inúmeros discursos que 
emergem dos sujeitos em situações de comunicação social.

Seguindo o Dialogismo de Mikhail Bakhtin, não se pode entender a língua de 
forma isolada, a análise linguística deve, necessariamente, incluir fatores extralin-
guísticos, como o contexto da enunciação, a relação do enunciador com o enuncia-
tário, o momento histórico em que essa interação acontece, etc, num processo de 
evolução ininterrupto, de criação contínua.

Em outras palavras, a língua é uma atividade, um processo criativo, que se 
materializa pelas enunciações. A realidade essencial da linguagem, ou seja, a cate-
goria básica da concepção de linguagem é seu caráter dialógico, em qualquer área 
ou campo de atuação, dentre as quais o direito se insere, segundo contribuição de 
autores em voga na atualidade, como Bakhtin (1995).

Conforme esse autor, toda enunciação é um diálogo e faz parte de um pro-
cesso de comunicação ininterrupto. Não há enunciado isolado, todo ele pressupõe 
aqueles que o antecederam e todos os que o sucederão. Um enunciado é apenas 
um elo de uma cadeia. Desse modo, toda palavra que será posta por cada um dos 
interlocutores jurídicos aqui estudados, já pressupõe uma contrapalavra, uma res-
posta antecipada: o advogado do autor da petição inicial já pressupõe o discurso 
de seu adversário iminente. O conceito de interação é constitutivo dos sujeitos da 
linguagem jurídica também.
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Do Objeto de Análise

O presente artigo utiliza como objeto de análise o processo judicial nº 
037.2011.003.836-3, que tramitou na comarca de Sousa-PB, referente a uma ação de 
indenização por danos materiais e morais em decorrência da negativa de renovação 
de matrícula de aluno em instituição de ensino superior. As partes serão identifica-
das aqui somente como demandante-autor (aluno) e demandada-ré (instituição de 
ensino). O objetivo é resgatar as dimensões argumentativas no procedimento com-
pleto, composto por petição inicial, contestação e sentença, a fim de demonstrar 
as técnicas utilizadas para compor os argumentos, bem como as relações de poder 
travadas entre as partes e suas posturas dentro do processo.

Os textos foram produzidos por dois advogados em oposição, além do julgador 
final. A argumentação produzida pelos dois primeiros é do tipo opositiva ou dialética, 
buscando legitimá-los junto ao último. Procuramos por em evidência como se deram 
alguns efeitos discursivos como o da imparcialidade, a cooperação e a neutralidade.

Da análise da Petição Inicial e da Contestação

A observação da posição de cada sujeito demostra que o processo é polifônico 
e que as vozes discursivas seguem regras que limitam o uso dos argumentos, numa 
tri-dimensão argumentativa. Na construção de cada peça, o enunciador respectivo 
constrói seu texto buscando persuadir seu auditório. No caso dos advogados, o 
auditório imediato é particular (composto pelo juiz encarregado de julgar a causa), 
assim como o mediato também o é (formado pela parte oposta).

Os advogados enunciadores agem uns sobre os outros pelos discursos que 
lhes endereçam, e assumem essa função comunicativa quando tomam partido 
frente a diferentes representações que formam. A polifonia presente na produção 
do discurso jurídico origina-se dos lugares discursivos dos sujeitos processuais e 
da própria sociedade. Cada um deles desenvolve uma voz: quem pede, em face de 
quem se pede e de quem decide, respectivamente.

O primeiro advogado constitui a “voz que pede”, assim denominada porque re-
presenta o interesse do provocador da jurisdição por um bem da vida que o mesmo 
se acha merecedor. O outro advogado é o representante da voz “em face de quem 
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se pede”, apresenta sua versão em momento posterior de defesa, ou seja, na peça 
contestatória. A imparcialidade não pode ser exigida e nem esperada desses dois 
atores, visto que a construção de teses contrárias depende da tomada de posição, o 
que gerará o lugar de embate dialético-retórico do discurso jurídico.

Na petição inicial, o orador discorre sobre os fatos, o direito e o pedido ao 
auditório particular constituído pelo juiz na busca de defender a sua tese de que a 
Instituição Educacional de ensino superior restringiu a efetivação do direito da ma-
trícula do demandante para o semestre do curso em andamento. Em defesa dessa 
tese, o demandante, advogando em causa própria, propõe uma ação de obrigação 
de fazer, com vistas à demonstração dos fatos que juntamente com a fundamenta-
ção legal exposta respaldam seu pedido ao magistrado de que lhe seja concedido 
o direito de matrícula no semestre do curso superior, como podemos observar no 
seguinte trecho da petição quando trata dos fatos e danos:

Em resumo, o que se quer com a presente ação é que seja concedido o 
direito de matrícula (...) Não se trata de direito de matrícula para aluno ina-
dimplente já que está comprovado que na época da matrícula o acerto fi-
nanceiro já havia acontecido, o que poderia ocorrer já que a lei nº 9870/90 
através de seu artigo 5º permite a restrição à efetivação da matrícula para 
alunos inadimplentes. Porém, o que houve no presente caso foi aplicação 
da penalidade de restrição à efetivação da matrícula por falha da própria 
demandada

(Trecho da petição analisada, p. 24 dos autos do processo)

O orador, para defender sua tese usa como técnica argumentos baseados na 
estrutura do real, por meio das ligações de sucessões, unindo os fenômenos às suas 
causas. Nesse tipo de argumentos conforme Reboul (2004) o orador se apoia na ex-
periência vivida, no entrelaçamento existente entre os fatos e as coisas no mundo 
explorando uma relação entre valores aceitos e outros que se procura promover. 
No texto em análise percebemos que a argumentação se baseia em situações reais 
a partir das quais são apresentadas opiniões a elas concernentes, quando se cons-
trói um discurso que trata os fatos como verdades.
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Nesses moldes, objetivando a adesão do seu auditório por meio da influên-
cia de sua argumentação, o demandante defende que a demandada deu causa a 
não-renovação de sua matrícula, pelo fato de não disponibilizar o sistema para efe-
tivação da matrícula. Dessa forma, argumenta pelo vínculo causal, mostrando que 
o motivo da ação determina o acontecimento, assim há a procura de causas para a 
determinação do efeito. Nessa linha, o orador busca um nexo que estabelece um 
valor a sua intenção de seguir o curso e a impossibilidade de se matricular por cul-
pa da instituição de ensino, o que se configura para o orador em um dano causado 
pela negação da obrigação de fazer da Universidade.

Para o demandante “É patente o dano sofrido com tal atitude da demandada, 
com isto perde-se um semestre inteiro de um projeto de vida” (Petição Inicial, p. 25 dos 
autos). Nesse trecho se utiliza do argumento pragmático, à medida que o ato é apre-
ciado pelas suas consequências desfavoráveis, ou seja, na alegação de que sofreu as 
consequências da penalização em forma de restrição por causa da própria empresa. 
Nesse caso, busca o convencimento do juiz quanto à negação do seu direito, pedindo 
que possa gozá-lo como sujeito que o possui, haja vista ter agido da forma correta.

Com a utilização desse argumento pragmático, ao falar do projeto de vida, o 
orador busca uma interação com seu auditório, considerando os seus valores, ar-
gumentando pelo valor do estudo, do esforço, de um sonho que é concluir o curso 
em andamento, mostrando que o impedimento de sua matrícula interrompe um 
semestre de sua vida. Argumenta-se aqui pela emoção, pelos valores.

Na construção do discurso, o orador estabelece um diálogo com os discursos 
da demandada, com o que lhe foi enunciado anteriormente ao seu pedido judicial, 
uma vez que é a negação anterior que o faz construir o seu discurso dirigido ao ma-
gistrado. Desse modo, apesar de ser uma petição inicial, há uma contra argumen-
tação com o discurso da instituição e uma argumentação direcionada que busca 
o convencimento e a persuasão do auditório juiz sob o olhar da parte que requer 
o direito, para isso como defesa constrói seu diálogo e mobiliza seus argumentos, 
considerando as relações de poder envolvidas.

Por outro lado, a voz do advogado que contesta, ao apresentar suas razões, 
considera-as suficientes para a manutenção da posição das partes no mesmo status 
quo do momento anterior à proposição da ação, demonstrando, portanto, um ethos 
conservador. A seguir, vejamos um excerto retirado da peça contestatória:
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Conforme noticiado e comprovado anteriormente, a não realização da 
matrícula do Autor ocorreu simplesmente pela PERDA DO PRAZO, pois 
não realizou o pagamento de matrícula dentro do prazo estabelecido, mo-
tivo pelo qual sua matrícula não foi efetuada, infelizmente.

(Trecho da contestação, p. 45 dos autos)

Nesse excerto, é possível identificar que a tese de mérito apresentada pela 
parte ré é a de que não houve a realização da matrícula do autor em virtude de ele 
ter perdido o prazo estabelecido para os procedimentos necessários àquele fim 
(efetuação da matrícula).

Ademais, na estruturação argumentativa dessa sua tese, o orador (advogado 
contestante) faz uso de argumentos baseados na estrutura do real por meio de 
ligações de sucessão no vínculo causal como relação de um fato com sua consequ-
ência, assim, como o autor do processo não fez os procedimentos necessários para 
realização de sua matrícula no prazo devido (fato), não pôde fazer a matrícula na 
instituição de ensino (consequência). Ao tratar desse tipo de argumento, Perelman 
(2006) esclarece:

Um mesmo acontecimento será interpretado, e valorizado diferente-
mente, conforme a ideia que se forma da natureza, deliberada ou invo-
luntária, de suas consequências. […] Conforme se conceba a sucessão 
causal, sob o aspecto da relação “fato-consequência” ou “meio-fim”, a 
ênfase será dada ora ao primeiro, ora ao segundo dos dois termos: se se 
quer minimizar um efeito, basta apresenta-lo como uma consequência; 
se se quer aumentar-lhe a importância, cumpre apresentá-lo como um 
fim. (Perelman e Tyteca, 2006, p. 308).

Em linhas gerais, Perelman e Tyteca (2006, p. 308-311) diferenciam as consequ-
ências dos fins pelo fato de que aquelas ocorrem em decorrência de fatos anterio-
res, ou seja, elas não são premeditadas, não são objetivos da ação, mas resultados 
naturais desta. Desse modo, quando o advogado contestante (orador) apresenta 
sua tese principal no mérito ampara-se em parâmetros legais anteriores ao fato 
jurídico em questão, pelos quais inferimos que, se o aluno não fizer o pagamento 
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devido da matrícula no prazo previamente estabelecido (fato), não poderá efetuar 
sua matrícula no curso universitário (consequência).

Percebemos que essa espécie de argumento baseado na estrutura do real for-
nece à argumentação um aspecto de validade, mas com possibilidade de raciocínios 
admitidos ou elegíveis na discussão que se levanta. Essa ligação de sucessão pelo 
vínculo causal como relação de um fato com sua consequência traz à argumentação 
uma imbricação visível entre o que se propõe (tese) e com que/para que se prova 
(elementos que sustentam e/ou fundamentam a tese defendida).

Por fim, observadas algumas demonstrações acerca da argumentação desen-
volvida pelas partes contrárias (autor e réu), caberá à voz do julgador decidir sobre 
as teses apresentadas por ambas as partes, considerando os elementos processu-
ais produzidos pelos opositores, ou seja, ao julgador é dado o poder máximo de 
sentenciar a demanda.

Da análise da Sentença

Quanto ao juiz, este tem como dimensão imediata as partes e seus advogados, 
mas, enfrenta mediatamente toda a sociedade, uma vez que sua peça pode inte-
ressar a um sem número de pessoas de um auditório universalizante. A sentença, 
quanto à forma, reporta-se primeiramente ao relatório, ou o já dito no decorrer dos 
atos processuais anteriores. Tal fato fica evidenciado no seguinte trecho:

JLS, pessoa física devidamente qualificada, ajuizou Ação de Obrigação de 
Fazer c/c Indenização por danos morais com pedido de liminar em face da 
demandada, igualmente identificada, alegando, em suma, que (...). Reque-
reu em sede de tutela antecipada que (...). Juntou documentos (...). Devida-
mente citada, a promovida apresentou defesa alegando, em síntese, que 
(...).

(Trecho da sentença, p. 81 dos autos).

Podemos perceber as marcações das vozes das partes demandante e deman-
dada nos verbos “ajuizou”, “requereu”, “apresentou” - todos utilizados no tempo 
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passado e indicando ações que levaram ao desfecho final. No relatório há uma re-
ferência as vozes anteriores, que permite reconhecer o posicionamento de cada 
parte anterior, mas não as razões que o geraram, existindo assim um apagamento 
em relação aos elementos que permitiram reconhecer os fundamentos das peças 
anteriores, cuja apreciação só se dará no momento que se sucede.

É o relatório. Decido. Verifica-se que a presente querela é de fácil deslinde, 
cabendo, apenas, a averiguação acerca da legalidade, ou não, do ato da 
instituição de ensino de negar a renovação de matrícula quando a aluna 
encontra-se inadimplente. Inicialmente, importa frisar que o próprio au-
tor alega que estava insolvente, sendo, portanto, incontroverso tal fato.

(Trecho da sentença, p. 81 dos autos).

A partir deste ponto da sentença, somente a voz do juiz e suas razões são apre-
sentadas, para reforçar os argumentos que utilizará desde então. O papel dos juízes 
é bem discutível no estado democrático de direito atual, onde o mesmo deixou de 
ser mera boca da lei e passou a ter um certo ativismo.

O apagamento das outras vozes, a partir deste ponto da sentença, permite ao 
juiz começar a introduzir outra voz: a da lei. Mas qual lei e sob que interpretação? 
Sobretudo, seria possível questionar quais questões passarão a ser omitidas, que 
segundo Meyer (2014, p. 41) podem ser de três ordens: questão de gênero, questão 
de fato e a questão de nome, pertencentes ao mundo jurídico.

A questão de nome envolve o problema de definição, pois é preciso definir o 
ato que deu origem a querela para saber se ele está em conformidade com o or-
denamento jurídico como um todo, não só com uma lei específica em si. Para o juiz 
deste caso concreto, este ato é a inadimplência, que é tomada por ele como em 
contrário a lei nº 9.870/1999 (que dispõe sobre as anuidades escolares e dá outras 
providências).

Portanto, a questão de nome parece estar superada. A mesma coisa se pode 
dizer da questão de fato, pois, ao dizer na sentença que: “o próprio autor alega que 
estava insolvente, sendo, portanto, incontroverso tal fato”, percebemos que a questão 
encontra-se ultrapassada para o julgador do caso. Sobre o gênero ou qualificação 
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do ato como justo ou injusto, útil ou nocivo, percebemos aqui uma certa omissão 
ou um não enfrentamento do caso de uma forma mais abrangente. Vejamos na fala 
do magistrado:

Os dispositivos legais acima são claros, devendo ser interpretados de for-
ma conjunta, os quais autorizam à entidade de ensino a negar a matrícula 
do aluno que não honrar o pagamento das mensalidades do período an-
terior e também quando não for observado o calendário de renovação da 
instituição. Registre-se que a tutela antecipada foi concedida, determinan-
do que a promovida matriculasse o promovente desde que o autor efetu-
asse o pagamento da matrícula, o que não ocorreu. Analisando os autos, 
observo que além do autor não ter cumprido com o seu dever de adimplir 
as mensalidades do curso que se encontrava matriculado, também não 
observou o calendário acadêmico para a renovação de matrícula, inexis-
tindo comprovação de que realizou o pagamento posteriormente”.

(Trechos da sentença, p.83 dos autos).

Ao referir-se aos “dispositivos legais acima”, dá a entender que buscou várias 
leis ou normas para dispor em análise, entretanto, apenas foram citados três artigos 
da única lei acima referida, que inclusive faz algumas exigências para se chegar ao 
ato extremo de “desligamento” do aluno por inadimplemento, exigências estas que 
não chegaram a ser explicitadas, em pormenor, no decorrer da sentença, quais se-
jam: a utilização de outras medidas legais e administrativas pela demandada, como 
a cobrança judicial do débito e, a exigência do desligamento compulsório somente 
poder acontecer no “final” do semestre letivo e após a situação de inadimplência 
perdurar por mais de noventa dias.

É certo que antigamente existia a necessidade de a fundamentação ter vali-
dade apenas quando se apoiar numa lei posta. Entretanto, atualmente se faz a exi-
gência de que se busque uma fundamentação mais ampla, em todo o ordenamento 
jurídico, sobretudo, na Carta Constitucional e nos direitos e garantias fundamentais, 
encetados em seu famoso artigo quinto. Na tentativa de suprir tal lacuna, o magis-
trado acrescenta: 
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Saliente-se, que a educação, de fato, é um direito fundamental de todos 
e dever do Estado e da sociedade (CF, art. 205), porém, a gratuidade no 
ensino só é garantida no ensino público, em estabelecimentos oficiais (CF, 
art. 206, IV).

(Trechos da sentença analisada, p. 84)

Para suprir qualquer outra lacuna e fechar a discussão, após isso o magistrado 
utiliza-se da colação de algumas jurisprudências, fazendo uso de um tipo de argumen-
tação denominada “argumento de autoridade”, para fundamentar sua síntese princi-
pal, qual seja: “não tem uma entidade privada a obrigação de continuar a prestar serviços 
educacionais àqueles que se mantêm insolventes, por longo espaço de tempo”, com o qual 
define o caso e julga improcedentes todos os pedidos realizados pela parte autora.

Considerações finais

Para nos auxiliar a demonstrar como se dá o jogo dialógico no mundo jurídico, 
cujo estudo nos propusemos neste artigo, selecionamos três principais peças de 
um processo real, que tramitou na 7ª Vara Mista de Sousa-PB e encontra-se já ar-
quivado. Observou-se com a presente análise que, da fala dos advogados dependeu 
a construção da sentença. Com isso detectamos que a linguagem judicial também 
vive na comunicação dialógica daqueles que a usam.

Mais ainda nos mostra as análises que a tensão que Bakhtin (1995) diz haver 
sempre na interação verbal é latente nas peças judiciais. O diálogo havido nelas não 
significou sempre entendimento. O interlocutor de cada tipo de peça apresentou 
maneiras de reagir ao que julgou que o outro interlocutor produziria e, como o jul-
gador reagiria ao ouvir a tese de cada um. Este fez seu julgamento traçando uma 
espécie de inventário das falas de todos esses outros.

Como grupo social que tem seu repertório em formas de discurso singulares, 
os interlocutores jurídicos trabalharam suas peças para que elas funcionassem 
como um espelho que refletem e refratam suas verdades. As peças jurídicas que 
produziram constituem revelação de um espaço no qual os valores fundamentais 
daquela dada realidade se explicitam ao se confrontam.



505

XXVI Jornada do Gelne

As teses e técnicas utilizadas pelas partes em suas argumentações funciona-
ram como meio de interação com o outro, seu auditório particular. A forma como 
articularam o pensamento ao fazerem previsões sobre aquilo que ia ser dito pelo 
outro, foi realizada com base na experiência de cada um como falante, que incluiu 
as interações que já tiveram antes.

As análises conseguiram demonstrar o caráter dialógico das interações no 
mundo dos juristas. Observamos a heterogeneidade dos discursos no desempe-
nho dos diversos papeis judiciais, pois, cada interlocutor pertence a determinado 
grupo e afina seu discurso com certa gama de interesses e objetivos (no caso dos 
advogados), bem como finalidades e atividades (no caso do juiz). Isso originou uma 
diferenciação entre eles, distinguindo-os das outras classes também.

Podemos concluir que, em geral, os principais interesses e objetivos das partes 
litigantes se construíram na forma como cada orador compreendeu a relação de 
seu contexto com o plano social mediato. Percebemos que a escolha de utilização 
de um ou de outro processo argumentativo resultou, na verdade, do lugar social 
de fala do orador e as finalidades que o levaram a atuar, ou seja, os interesses e os 
objetivos em jogo, que cada situação jurídica cria.

Ela resultou, enfim, das incessantes atividades que se desenvolveram entre 
as partes dentro do processo, de modo que o juiz fechou o quadro dialético da pri-
meira instância do processo cível analisado, composto pela tese, antítese e síntese 
e sua decisão, apesar de consolidar seu pensamento pessoal, findou amparada no 
ordenamento e respondeu minimamente aos argumentos das partes. 
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SOB O SIGNO DA NORMATIzAÇÃO: QUANDO A LíNGUA 
ESTÁ A SERVIÇO DA EXCLUSÃO SOCIAL

ANDERSON LINS RODRIGUES (UFPE)
BERENICE DA SILVA JUSTINO (UFCG/UEPB)

Palavras iniciais: “No que você está pensando?”

É com esse questionamento, situado no alto da linha do tempo, que a rede so-
cial facebook nos provoca a dizer, a significar, seja por meio de palavras, imagens, 
vídeos etc.. No facebook, somos convocados a usar a língua(gem) sob pena de não 
ser “vistos”, não ser “lembrados” e, por conseguinte, não “existir” na rede que, cada 
vez mais, faz parte das relações estabelecidas entre amigos, familiares, grupos e 
seguidores de ideias afins.

Essa rede social surgiu no início do ano 2004 e, desde então, cresce conside-
ravelmente, à medida que novos usuários cadastram seu perfil. Em termos quanti-
tativos, há mais de um bilhão de perfis nessa que é a maior rede social do mundo. 
Já a partir do momento de ingresso, o facebookiano pode convidar novos usuários, 
trocar mensagens, participar de grupos, bem como curtir, comentar e compartilhar 
conteúdos que versam sobre as mais variadas temáticas.

Dentro desse universo virtual, há as fanpages - páginas virtuais que cumprem 
o objetivo de reunir pessoas que guardam (ou não) afinidades de ideias, ou seja, 
são espaços que se caracterizam por abordarem um conteúdo “específico” dentro 
da rede social facebook. Essas páginas virtuais podem ser utilizadas por empresas, 
associações, sindicatos, grupos de amigos, colegas ou usuários que tenham deter-
minados interesses.

Outro aspecto que as caracteriza é o fato de disporem da opção de serem 
abertas ou restritas a um certo público. Se restritas, o ingresso de qualquer usu-
ário se dá mediante o consentimento do facebookiano-administrador/formulador 
daquele espaço; e, se abertas, qualquer usuário pode ter acesso às postagens, me-
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diante o ato de curtir a fanpage, o que representa(ria), além do ingresso na página, 
a identificação com o seu propósito.

Em havendo identificação com as postagens, o facebookiano pode curtir, co-
mentar e/ou compartilhar para/na sua rede “pessoal” os conteúdos lá presentes, o 
que pode resultar numa grande rede de novas curtidas e outros compartilhamen-
tos. Aqui se instauram efeitos de dispersão que são mobilizados pelo/no ato de 
curtir/compartilhar determinado conteúdo com o qual o usuário se identifica e, por 
isso, se inscreve nesse dizer, legitimando-o, ainda que de forma provisória e fugaz.

Em uma rápida observação no facebook, percebemos que as páginas virtuais se 
dedicam a veicular assuntos das mais diversas naturezas, tais como: moda, culiná-
ria, dicas para provas e concursos etc.etc.. Em nossa experiência como facebookiano, 
nos interessamos em curtir, para conhecer, algumas páginas com as quais temos 
afinidade e, dentre elas, estão as que se propõem a refletir sobre a Língua Portu-
guesa (LP). Qual foi nossa surpresa quando percebemos que são muitas as fanpages 
que se dedicam a esse fim! Algumas delas são de responsabilidade de editoras de 
livros e/ou revistas, e outras foram criadas por estudantes, pessoas interessadas no 
estudo da língua e também por professores.

Dito isso, retomamos a questão desse trabalho que é refletir sobre os efeito(s) 
de sentido(s) excludentes sobre a língua que, nesse espaço, se (ins/es)crevem e “pro-
movem” a identificação de um considerável número de seguidores que se filiam a 
sentidos de uma língua “rígida”, fixa e, nesse gesto, desconsidera a heterogeneidade 
linguística e social do nosso país.. Temos interesse de, na medida em que analisar-
mos tais postagens, remeter a filiação de sentido dominante ao Interdiscurso que 
irrompe da/na Formação Discursiva (FD) sobre a língua.

Com o objetivo de percorrer esse horizonte analítico, estruturamos esse texto 
em três momentos: inicialmente, situamos e discutimos, à luz da AD, a fluidez na/
da língua e, enfim, procederemos na análise das postagens já mencionadas, sempre 
tentando identificar o movimento de filiação a sentidos sobre/da língua.

Acreditamos, assim como Orlandi (2000), que remeter os discursos sobre a lín-
gua e sua heterogeneidade às condições de produção que os alicerçam favorecerá 
que percebamos o trabalho da ideologia que dissimula sua existência no interior de 
seu próprio funcionamento, como se o sentido fosse sempre um já-lá – evidente, na-
tural. Em suma, é possível desnaturalizar o que é produzido na relação do histórico 
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e do simbólico, partindo da ideia de que, no mecanismo ideológico de apagamento 
da interpretação, há transposição de formas materiais em outras, “construindo-se 
transparências – como se a linguagem e a história não tivessem sua espessura, sua 
opacidade – para serem interpretadas por determinações históricas que se apre-
sentam como imutáveis, naturalizadas.” (ORLANDI, op. cit., p. 46).

AD: caminhos teóricos para compreender a fluidez na/da 
língua

a língua imaginária é a língua sistema, a que os analistas fixam em suas 
regras e fórmulas, em suas sistematizações, são artefatos que os ana-
listas de linguagem têm produzido ao longo de sua história e que im-
pregnam o imaginário dos sujeitos na sua relação com a língua. São as 
línguas-sistemas, normas, coerções, as línguas-instituição, estáveis em 
suas unidades e variações. A língua fluida, por seu lado, é a língua movi-
mento, mudança contínua, a que não pode ser contida em arcabouços e 
fórmulas, não se deixa imobilizar, a que vai além das normas. A que po-
demos observar quando focalizamos os processos discursivos, através 
da história de constituição das formas e sentidos, nas condições de sua 
produção, na sociedade e na história, afetada pela ideologia e incons-
ciente. A que não tem limites. (ORLANDI, op. cit., p18).

Como é possível perceber, mobilizaremos a noção de real da língua para pro-
blematizar esse objeto que é afetado pela história para significar; o que nos leva a 
afirmar que estamos diante de uma perspectiva materialista (linguístico-histórica) 
da língua. Sendo afetada por esse real, é possível ultrapassar o linguístico e olhar 
por entre as fissuras dessa materialidade e chegar aos processos constitutivos dos 
sentidos que dizem a língua - alinhados a um desejo de unicidade e/ou concebendo o 
real heterogêneo que a constitui ou, ainda, a partir de representações sobrepostas.

Entendida enquanto espaço heterogêneo e diverso, a língua é sujeita a falhas, 
tem fissuras, é clivada, cindida e, portanto, inapreensível em sua totalidade, indo-
mesticável. É fluida. Essa representação disputa espaço com a perspectiva unitária, 
que reforça o imaginário de uma língua indivisa, pura, sem reflexos da sociedade. A 
língua código, normatizada, disciplinada e regulamentadora. Imaginária.
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Essas “duas línguas” mobilizam conceitos que a elas se relacionam: uma é do 
nível da organização, da codificação; a outra é do nível da ordem, do real heterogê-
neo que a constitui e, por isso, é sujeita a falhas e exposta ao equívoco.

Orlandi (2005, p. 47) sinaliza para uma melhor distinção entre a organização e 
a ordem da língua, quando considera que, relacionada à organização, estão sentidos 
de regra, sistematicidade, linearidade; ao passo que a ordem está no nível da falha 
e do funcionamento, que só podem ser observados se levarmos em conta que a 
história ultrapassa os limites da sistematicidade linguística. “Ultrapassando desse 
modo a organização (regra e sistematicidade), podemos chegar à ordem (funciona-
mento, falha) da língua e da história (equívoco, interpretação)”.

O campo das evidências e da transparência é próprio do imaginário da língua. 
Esse imaginário é atravessado pelo funcionamento da ideologia, que, a seu turno, 
representa a língua como se fosse linear e transparente. Esse discurso, tão repetido 
e sedimentado, nos é apresentado como a “verdade” da/sobre a língua: um con-
junto de regras que deve ser manuseada com o objetivo de manter a perfeição e a 
homogeneidade que supostamente a caracterizam.

A teoria do discurso permite o deslocamento da língua-sistema de signos para 
a língua materialidade do discurso – base comum para diferentes processos discur-
sivos e, por isso, eminentemente opaca. Nessa perspectiva, o exterior lhe é consti-
tutivo, ainda que não se possa dizer tudo por meio dela.

Problematizar a relação tensa entre o desejo de unicidade e a heterogeneidade 
constitutiva nos permite entender o impossível de dizer que reside na língua, ainda 
que tantos outros discursos postulem o lugar da unidade como determinante desse 
objeto. Essas reflexões ecoam no que propôs De Nardi (2011), quando explica que

Algo sempre se perde quando limites são estabelecidos, porque há na 
língua um lugar do impossível, já que é próprio da língua que ela faça 
furos, que fuja ao todo, que mantenha um lugar em que o que não pode 
ser dito, se esconda, em que esse novo espere, silenciado, o tempo de 
mostrar-se. Algo sempre escapa. (DE NARDI. op. cit., p. 40).

Pelo exposto, é possível perceber que há, na AD, a proposta de relacionar lín-
gua e história no funcionamento do discurso. Para essa disciplina, a língua é hete-
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rogênea, sujeita a falhas, lugar do impossível e da incompletude, onde a história 
ressoa significativamente. Só por meio dessa relação – língua-história – se produz 
sentidos.

A perspectiva discursiva propõe a observação da língua no contexto das repre-
sentações de sua história e de seu funcionamento, o que contribui significativamen-
te para refletirmos sobre processo político de constituição desse objeto simbólico 
que está sempre em movimento, como parte de uma história em que sujeitos e 
sentidos se constroem por meio de deslocamentos, fragmentações e dispersões.

Ao reivindicar o político para a língua, estamos, entre outras coisas, (re)afir-
mando que não concebemos essa materialidade significante sem que esteja afeta-
da pelo social e pelo histórico, afinal, por fazer parte das relações entre sujeitos, a 
língua é significada para e por sujeitos. É nesse sentido que entendemos a língua ar-
ticulada a processos discursivos atrelados a condições de produção sócio históricas.

A língua, então, é o espaço da incompletude, da falha, do equívoco, do deslize, 
sendo, por isso, inapreensível em sua totalidade e completude. Aqui está posta a 
ideia de uma “lalangue” – o real da língua seria o impossível (a “não-língua”).

Portanto, de acordo com tais representações, língua e discurso são atraves-
sados pela incompletude, pelo equívoco e são contemplados a partir de relações 
dialógicas, o que nos leva a dizer que são objetos heterogêneos e que podem ser 
considerados dentro do espectro das configurações imaginárias da/sobre a diferen-
ça na/da língua. Aqui, entende-se que o impossível da língua (tudo não pode ser dito) 
é algo constitutivo desse objeto – o real da língua (GADET & PÊCHEUX, 2004).

Analisando: Como dizer a língua

Com vistas a analisar os efeitos de sentidos sobre a língua em postagens que 
obtiveram grande número de curtidas e compartilhamentos, cremos ser necessá-
rio, antes, descrever cada fanpage analisada. A primeira página é a que se intitula 
“Revista Língua Portuguesa”, pertencente à editora Segmento, que faz uso desse es-
paço virtual objetivando fazer propaganda de seus produtos, dentre eles: a revista 
Língua Portuguesaque tem circulação periódica e é comercializada em bancas e tam-
bém vendida por meio de assinaturas.
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Notamos que a fanpage tem mais de 173 mil curtidas, está na rede desde o ano 
de 2006 e se propõe a abordar: arte e cultura, linguagem, sentidos (?), Linguística 
etc.. Também observamos que estampa no espaço “foto de capa” que está: “Há 9 
anos explorando o universo do idioma em revista.” Aqui chama-nos a atenção o fato 
de a fanpage ins/escrever que goza de uma consolidação no mercado editorial, uma 
vez que, há quase uma década circula com sua revista, o que pressupõe que dispõe 
de autoridade para abordar os assuntos mencionados acima. 

Outra questão digna de registro é que a revista agencia(ria) efeitos de diversi-
dade e complexidade linguística, quando marca que se propõe a explorar “o univer-
so do idioma”. Somos levados a crer, então, que as abordagens dessa página virtual 
conceberão a língua em seu aspecto plural, (di)verso, complexo.

Continuamos a navegar na fanpage e nos deparamos com uma postagem da-
tada de 21 de junho e que alcançou, até o momento da nossa observação, a marca 
de 304 curtidas e 352 compartilhamentos. Números expressivos, se comparados 
com as demais postagens. Muito possivelmente, os enunciados que estão no entor-
no da imagem central têm seus créditos para tamanha repercussão em curtidas e 
compartilhamentos:
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Ora, o que podemos esperar, senão tamanha repercussão, de uma postagem 
que atrela (apenas) 20 temas essenciais da Língua Portuguesa (LP) a dicas para en-
carar as exigências do cotidiano, incluindo as do mercado de trabalho, exames e 
concursos. Seria, ao que nos parece, dicas merecedoras de atenção - aspecto que é 
corroborado pelo acento semântico do termo “essenciais”.

Feita essa breve descrição e dada as condições de produção do recorte que 
analisaremos, clicamos no link e continuamos a navegar em busca das dicas organi-
zadas em torno dos 20 saberes essenciais da/sobre a LP.

De click em click, de tela em tela, chegamos àquelas que trariam as dicas:
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Os conteúdos essenciais foram estruturados em quadros que, entre outros 
assuntos, tratam de: crase, uso dos verbos haver e fazer, ortografia, uso do porquê, 
pontuação etc.. Esses assuntos, em sua grande maioria, são aspectos ressaltados 
pelo gramática normativa que devem(riam) ser observados e, mais do que isso, obe-
decidos sob pena de incorreção, julgamentos e insucesso em face das exigências do 
cotidiano, do mercado de trabalho, em exames e seleções.

Esses aspectos são, inclusive, confirmados pelo pequeno texto que abre a se-
ção de dicas. Nele, é dito que a “gramática é o meio pelo qual estruturamos nossos 
pensamentos”, é, ainda, “a disciplina que orienta e regula o uso linguístico, estabele-
cendo um padrão de fala e escrita.”. Na gramática, portanto, estão os preceitos que 
devem ser obedecidos, ainda que se considere que a “língua evolui”, afinal, o afasta-
mento entre a dinâmica social e o que diz esse instrumento normativo pode incor-
rer em “distanciamento entre o uso cotidiano do idioma e os padrões consagrados”.

Avançando na atividade de análise, constatamos que, ao dizer que a gramáti-
ca é o instrumento que organiza nossos pensamentos, que nos fornece condições 
para uma relação linguística harmônica e coerente e, em seguida, elencar aspectos 
léxico-gramaticais, a postagem mobiliza sentidos que discursivizam que a subservi-
ência ao que prega a prescrição gramatical funciona como requisito imprescindível 
para estar – linguisticamente - do lado “correto”. Essa ideologia nos remete a FD 
que, entre outros gestos, concebem que a variante padrão/formal está relacionada 
apenas à escrita e deve obedecer aos preceitos gramaticais.

Percebemos que não há relação entre usos, escolhas linguísticas de acordo 
com as finalidades pretendidas para utilização do padrão linguístico, mas tão-so-
mente o estabelecimento de (in)correções, que devem ser julgadas pelo leitor, to-
mando como pressuposto os conhecimentos sobre crase, pontuação, conjunção, con-
cordância, regência etc.

Assim, a postagem em análise discursiviza que os elementos definidores do 
respeito e do rigor desejáveis à norma padrão (NP) são alguns conhecimentos vei-
culados pela/na gramática normativa (GN). Ao se filiar a esse discurso, a postagem 
legitima, em um só gesto, o lugar de prestígio da GN na definição do que é/pode ser 
a língua, bem como a importância do saber em torno da NP.

Também lemos no que está dito nessa materialidade significante um não-di-
to que associa a linguagem escrita a saber, a status social, a “se dar bem na vida” 
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em oposição a não ter conhecimento, não ter status social, nem possibilidade de 
ascensão econômica. Em torno dessa discussão há a ideia de que o domínio dos 
postulados gramaticais significa o ingresso para o conhecimento, para o mundo do 
trabalho, para a civilização e melhores condições de vida.

Não é preciso estar tão atento para perceber a recorrência desses discursos 
que circulam, há séculos, em nossa sociedade, que os veicula com o imperativo e 
com a força de uma lei – rígida e inviolável, cujo descumprimento é fator determi-
nante para sanções e penalidades aos falantes incultos, agramaticais e (des)padro-
nizados.

Os efeitos de sentidos agenciados aqui nos faz refletir sobre a força imaginária 
que a NP exerce nas discussões sobre a língua. Há um ideal em torno dessa variante 
da língua - eleita como modelo de perfeição linguística. Muitos são os que se levan-
tam em defesa do “padrão do português”, do que há de mais correto linguistica-
mente, imaginando que lutam contra potenciais deturpações da língua.

Implícito a esse discurso, está a necessidade de conhecer essa variante para to-
mar um “lugar social”, poder fazer uso da palavra, posicionar-se e interagir. Dialogar 
por meio de outra norma seria, do ponto de vista dessa ideologia, incorrer em erros 
e inviabilizar o diálogo. Portanto, há um modo certo de organizar o raciocínio, de se 
comunicar. Esse modelo é representado pela NP.

O arcabouço léxico-gramatical, o artificialismo e a natureza abstrata verificá-
veis nessa norma têm se constituído como uma camisa-de-força da língua, opera-
cionalizando o apagamento de algumas peculiaridades linguísticas e caracterizan-
do-se como instrumento atemporal, deslocado de usos correntes e muito além das 
possibilidades de realização da grande maioria dos falantes.

Pensamos que a fanpage Revista Língua Portuguesa não chegou ao entendi-
mento de que um padrão linguístico é um “ideal” de língua, uma aproximação a que 
se pode pretender, em determinadas situações interlocutivas, como um atenuante 
da diversidade e heterogeneidade constitutivas da língua. E foi justamente com esse 
propósito que surgiu o especificador “padrão” para mais uma norma1 linguística.

1. Faraco (2008) nos informa que a NP sequer pode ser considerada, de fato, uma variante da língua, 
uma vez que o “padrão” é um construto sócio histórico que serve de referência para estimular um pro-
cesso de uniformização.
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Através dos discursos que advogam em favor dessa variante, percebemos 
a força coercitiva da NP enquanto medida de comportamento linguístico, atuan-
do como um preceito normativo que deve regular e orientar a uniformização do 
comportamento de falantes. Essa reflexão influencia sobremaneira na constituição 
identitária de sujeitos leitores, bem como nas práticas escolares de ensino/aprendi-
zagem/avaliação de língua.

Enfim, analisamos que, ainda que tente estruturar o enunciado em torno das 
“exigências do cotidiano, do trabalho e de exames vestibulares e concursos” - situa-
ções sociodiscursivas que guardam diversas particularidades e que necessariamen-
te concebem a relação língua/usos/sujeito/sociedade -, a postagem atua a partir 
de uma política de fechamento dos sentidos da/para a língua. Na medida em que 
atrela os possíveis usos linguísticos a conteúdos gramaticais, há uma inscrição em 
sentidos homogeneizantes e, com isso, uma “formulação” de sentidos que compar-
timentalizam e codificam a língua.

Notamos, então, um jogo entre sentidos homogêneos constituindo o discurso 
de uma língua imaginária – engessada a formas. O percurso discursivo dessa posta-
gem movimenta gestos de interpretação que associam ou tratam como sinônimos 
língua e convenções ortográficas e léxico-gramaticais. A língua(gem), então, estaria 
restrita ao espaço de conceituações previstas/homologadas na/pela GN.

Esses efeitos de evidência são sustentados à medida que o discurso normativo 
atua na produção de um real natural-social-homogêneo, que, entre outras coisas, 
sustentam condições para o funcionamento de formações imaginárias que tentam 
controlar/regular o real da língua – objeto por excelência incompleto, inatingível, 
inapreensível, fluido. (ORLANDI, 1998).
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Para efeitos de conclusão...

Essas observações nos permitem dizer que as representações de língua mani-
festas no corpus dessa pesquisa não concebem as nuances e as complexidades que 
constituem o “universo” e a “aprendizagem” do idioma/da língua. Os sentidos discur-
sivizados no corpus analisado revestem a língua de efeitos de homogeneidade, na 
medida em que caracterizam esse objeto sob a ótica da uniformidade e abstração.

Concluímos, pois, que os efeitos de sentido sobre língua são constituídos por 
dicotomizações, resistências, silenciamentos de/sobre sentidos heterogêneos/di-
versos. De maneira predominante, existe um jogo de conceituação a partir de senti-
dos alinhados a um ideal/ imaginário de língua, na medida em que são mobilizados 
efeitos de unidade/inflexibilidade/homogeneidade linguística.

É preciso, pois, propor a reflexão de que pensar em língua dissociada de socie-
dade é problemático, haja vista que é pela língua que o sujeito se revela, demonstra 
suas aptidões e ideologias e, enfim, se socializa. Reconhecer a dimensão político-so-
cial, o exterior que a constitui, é tarefa necessária para quem não quer incorrer em 
juízos negativos acerca dos seus vários usos.

É com base nessa ideia que a educação linguística pode protagonizar um papel 
de superação de barreiras, possibilitando a mobilidade (sócio)linguística de sujeitos 
sociais, isto é, a garantia de um trânsito amplo e autônomo pela heterogeneidade 
em que (se) vive.
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ComuniCação individual

SUJEITO, DISCURSO E IDENTIDADES

JULIANO BEzERRA BRANDÃO DE FREITAS (UFAL)

Introdução

O presente trabalho consiste-se, num movimento das primeiras aproxima-
ções e reflexões das teorias da Analise do Discurso com a pesquisa que estamos 
desenvolvendo no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística/PPGLL, na 
Universidade Federal de Alagoas/UFAL. Nessa perspectiva, podemos dizer que este 
referencial teórico foi construído no sentido de ‘melhor enxergar’ nosso objeto de 
estudo:  A CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS 
GRADUANDOS COM ATUAÇÃO NO PIBID-Inglês/UFAL-FALE/CAPES.

A escolha por investigar a construção identitária no processo de formação 
dos graduandos com atuação no PIBID-Inglês/UFAL-FALE/CAPES, se deu pelo fato 
de acreditarmos que a construção das identidades dos professores seja um pro-
cesso que, necessariamente, transite pela formação acadêmica e, ainda, devido a 
ausência de pesquisas voltadas a estudos dessa natureza. Além das questões de 
natureza epistemológicas, o recorte ora apresentado partiu do princípio de que a 
escolha de um tema, ou seja, de um objeto de pesquisa, está relacionada também 
às questões intersubjetivas que permeiam a experiência e a trajetória pessoal, pro-
fissional e acadêmica do pesquisador. Esse entendimento é fruto de um paradigma 
científico emergente, o qual vem incorporando novos elementos no fazer ciência, 
dentre eles a questão da subjetividade, indo, nesse sentido, para além da ideia de 
neutralidade e de objetividade presente no paradigma científico moderno (SOUZA 
SANTOS, 2004).

Pensando em alguns pontos colocados na disciplina: Sujeito, Discurso e Práti-
cas Sociais ministrada pelo professor Drº Sóstenes Ericson e minhas inquietações 
enquanto pesquisador , decidi realizar uma breve análise na qual estou ligeiramente 
implicado.  Sendo assim, posso dizer que o meu interesse em investigar a questão 
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da construção das identidades docentes dos estudantes de Licenciatura em Letras 
Inglês nasceu, a priori, de minhas inquietações: Seja como docente ou como inves-
tigador/aluno. Nesse caminho/processo de investigação tenho vivido muitos encan-
tos e desencantos em meio as contradições que permeiam e constituem a constru-
ção das identidades dos docentes ainda em formação.

Do ponto de vista acadêmico e profissional essa pesquisa se justifica não so-
mente nos estudos sobre a construção das identidades dos graduandos com atu-
ação no PIBID-Inglês  mas, na perspectiva de refletir, através das materialidades 
discursivas produzidas pelos bolsistas e das sessões reflexivas dos bolsistas, a res-
peito de minha própria identidade enquanto professor da rede pública de ensino e 
pesquisador desse processo de construção identitária.

Trato a seguir do conceito sobre identidades seguindo a concepção de Hall.  
Logo em seguida trago um breve conceito de sujeito em AD segundo Pêcheux. Além 
disso, trarei de maneira bem sucinta as três categorias da AD (AD-1, AD-2 e AD-3) 
encontradas na materialidade discursiva analisada. Depois, descrevo as possíveis 
mudanças no assujeitamento. Mais a seguir uma breve conclusão, e por fim, não 
menos importante, apresento as referências que ancoram este trabalho.

As identidades e o Sujeito do Discurso

Para construirmos um noção sobre a questão identitária no processo de for-
mação dos graduandos com atuação no PIBID-Inglês, faz-se necessário levar em 
consideração, neste trabalho, que o sujeito-graduando-professor em formação está 
situado numa sociedade marcada por mudanças e deslocamentos, causados pelo 
sistema de produção e pelo processo de globalização. Esses processos ocasionaram 
um desalojamento do sistema social e das estruturas tidas como fixas. E com isso 
acabou surgindo de uma forma múltipla os centros de exercícios de poder. Criando 
assim uma espécie de crise identitária, fazendo com que o sujeito tido como unifica-
do passe por uma transformação social e apresente-se como um sujeito deslocado.

A identidade passa agora a ter caráter diferenciado em relação à identidade 
sociológica, uma vez que desestabiliza e, ao mesmo tempo, proporciona novas for-
mas de se vê as identidades, pois segundo Hall (2006) essas identidades agora são: 
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identidades abertas, contraditórias, plurais, fragmentadas e descentradas1. Aqui é 
quando Hall abandona a visão essencialista e unificada do sujeito, encaminhando 
assim a discussão sobre identidade como um processo complexo, móvel, dinâmico, 
performático, contraditório, sinalizados por conflitos e ralações de poder.

As novas formas de conceber a sociedade e o sujeito a partir das mudanças 
gera uma nova visão ou um novo gesto de leitura sobre as identidades dos sujeitos-
graduandos-professores.

Fato possível de ser analisado a partir dessa materialidade discursiva:

Materialidade discursiva 1

De acordo com essa materialidade discursiva de um dos bolsistas falando a 
respeito do ensino de língua na escola pública e particular podemos observar que 
a identidade do bolsista está construída pela falta de informação sobre o funciona-
mentos das instituições elencadas. Segundo o bolsista  “a partir das leituras feitas 
na graduação e das experiências através  do PIBID” ele passa a ter uma nova 
visão e com isso podemos afirmar que o processo de construção identitária desse 
bolsista passa por uma mudança e é através dessa mudança que é gerada uma 
contradição e com isso  uma nova identidade é (re)construída. O bolsista continua 
falando que essas experiências o possibilitou ter uma visão melhor sobre educação 
em geral e que ambas possuem problemas distintos e até semelhantes, ao falar isso 

1. Hall (2006) cita Marx, Freud, Lacan, Saussure e Foucault e os Estudos Feministas como grandes cola-
boradores do descentramento do sujeito.
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podemos perceber que ele assume uma nova identidade desta vez a do sistema 
existente, ou seja, usa o discurso do senso comum, “o problema é geral.”

Compreendemos que os sujeitos-graduandos-professores constroem suas 
identidades num movimento descontínuo, marcado por rupturas, fragmentações e 
deslocamentos. Sendo, portanto, interpelado não apenas por um centro de poder, 
mas por uma pluralidade de centros de poder, não apenas por uma formação dis-
cursiva, mas por diferentes vozes. Daí se falar em um sujeito descentrado, polifôni-
co.

Para Pêcheux (1997) a concepção de sujeito está relacionada as diferentes fases 
teóricas pelas quais passou. Na AD 1, por exemplo, o sujeito não pode ser concebido 
como a origem do próprio discurso, já que cada discurso é gerado por diferentes 
maquinas discursivas. Para Pêcheux:

um processo de produção discursiva é concebido como uma máquina 
autodeterminada e fechada por si mesma, de tal modo que um sujei-
to-estrutura determina os sujeitos como produtores de seus discursos: 
os sujeitos acreditam que “utilizam” seus discursos quando na verdade 
são seus “servos” assujeitados, seus “suportes” Pêcheux (1997, pag. 311).

Concordo com o autor quando ele diz que o processo discursivo se refere e se 
constrói diretamente a partir das diferentes maquinas discursivas. Cada uma iguais 
nelas mesmas e fechadas em si mesmas.

Pêcheux afirma que o sujeito não é um dado a priori, mas é constituído no 
discurso. Afirma, ainda, que o sentido de uma palavra, expressão ou proposição 
não existe em sua relação transparente com a literalidade do significante, mas é 
determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histó-
rico em que são (re-)produzidas. Fato esse possível de ser analisado a partir desse 
recorte discursivo de um sujeito-graduando-professor:
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Materialidade discursiva 2

Nessa materialidade discursiva podemos identificar o assujeitamento do gra-
duando quando ele diz que “O ensino de língua estrangeiras na escola pública é 
muito pobre, não se aprende nem mesmo o básico,...” ao utilizar o termo “não 
se aprende nada”  ele acredita que está utilizando um discurso seu, quando na 
verdade está atravessado por outros discursos já existentes e por isso se torna as-
sujeitado ao discurso já circulante que diz que “na escola pública ninguém aprende 
nada”. E o assujeitamento de torna mais evidente no trecho quando ele diz: “Quan-
do acontece de um professor falar bem uma língua e ter tido uma boa forma-
ção, isso não é passado aos alunos de escola pública e quando esse mesmo 
professor ensina aos alunos da particular ou de cursinho é diferente.” Com 
esse discurso o assujeitamento do graduando de reafirma nos discursos postos 
anteriormente.

Ao mesmo tempo percebemos ainda nessa mesma materialidade discursiva 
possíveis mudanças ainda que pequenas no assujeitamento do  sujeito-graduan-
do-professor, que se  dá no trecho: “Acredito que não deve haver distinção, ape-
sar da particular ter uma melhor estrutura é preciso que o professor procure 
meios de ensinar tudo e acreditar que todos são capazes de aprender”. A mu-
dança no assujeitamento se deu quando o sujeito diz que “é preciso que o pro-
fessor procure meios de ensinar tudo...” aqui ele utiliza seu discurso como algo 
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particular, ou seja, suas experiências para retratar algo que é diferente do já dito/
posto pela maioria totalmente assujeitada.

Ainda conforme Pêcheux, o sujeito se constitui num processo de interpelação 
ideológica, isto é, a noção de sujeito para ele é determinada pela posição, pelo lugar 
de onde o sujeito fala, ou seja, do interior da formação discursiva, regulada por uma 
formação ideológica. Por isso o sujeito aqui é entendido como um ser assujeitado, 
submetido a regras especificas que por muitas vezes determinam o seu discurso.

Já na AD 2 o conceito da “maquina fechada” começa e se desfazer a medida 
que a formação discursiva é entendida como relação paradoxal com seu exterior. 
Uma formação discursiva não é uma estrutura fechada, pois ela é constituída de 
elementos que vêm de outras formações discursivas. É um sistema de paráfrases 
que constitui de certa forma uma formação discursiva, pois é nesse espaço que são 
retomados e reformulados os diversos discursos. Entendemos que o conceito de 
formação discursiva enquanto dispositivo estrutural e fechado é mantido e o su-
jeito do discurso continua sendo assujeitado a formação discursiva com a qual ele 
se identifica.  Mesmo assim o sujeito aqui não é totalmente livre para dizer o que 
quer, pois ele sofre as interferências da formação discursiva da qual enuncia já que 
esta é regulada por uma formação ideológica. Ou seja, o próprio sujeito ocupa uma 
posição no interior de uma formação social e de lá ele enuncia impregnado pela 
formação ideológica que preestabelece as possibilidades de sentido do discurso. 
Podemos ver isso com clareza na materialidade discursiva abaixo:

Materialidade discursiva 3
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Nessa materialidades discursiva quando o sujeito diz que: “Há alguns anos, 
minha visão com relação à escola pública e particular era bagunçada.” Aqui 
ele demonstra claramente que não consegue fazer distinção entre as “escolas”, ou 
pelo menos, o que as diferenciava entre si e o que as distanciava. Ao mesmo tempo 
ele diz que “Para mim, não havia problemas nas instituições privadas, eram só 
flores”. Podemos perceber que esse sujeito está passando por um processo de in-
terpelação discursiva, paradoxal com seu exterior. A expressão “eram só flores” re-
mete a uma visão do senso comum do lugar de onde esse sujeito fala. Reafirmando 
ainda mais a ideia de que é um sistema de paráfrases que constitui de certa forma 
uma formação discursiva, pois é nesse espaço que são retomados e reformulados 
os diversos discursos. E quando ele diz que “A partir das leituras feitas para as 
aulas do curso de letras e das experiências através do PIBID, pude expandir 
minhas ideias sobre a educação no geral, o que me permitiu comparar que 
uma não é melhor que a outra e que ambas apresentam problemas distintos 
e até semelhantes.” Podemos concluir com esse enunciado que o sujeito aqui ape-
sar de aparentar um não assujeitamento  quando ele diz “A partir das leituras... 
pude expandir minhas ideias sobre educação no geral...” fica claro que mesmo 
assim o sujeito aqui não é totalmente livre para dizer o que quer, pois ele sofre as 
interferências da formação discursiva da qual enuncia já que esta é regulada por 
uma formação ideológica.

Desta forma podemos dizer que tanto a AD 1 quanto a AD 2, não compreen-
dem o sujeito como individual ou psicológico, mas como sujeito ideológico que se 
manifesta através do discurso.

Na AD 3 o sujeito é marcado pela heterogeneidade discursiva, ou seja, pela pre-
sença do Outro no discurso. O que levou Pêcheux a questionar a própria concepção 
de formação discursiva. Percebemos que na AD 3 aparece a questão da alteridade 
na identidade discursiva e a noção de “maquina discursiva estrutural” é substituída 
pela noção de “maquinas discursivas paradoxais.” Segundo Pêcheux a heterogenei-
dade é constitutiva do discurso e que ela é produzida pelas várias posições assu-
midas pelo sujeito. No entanto, essa heterogeneidade é, segundo ele, trabalhada 
pelo locutor de maneira que o texto adquira uma unidade, uma coerência, seja har-
monizando as diferentes vozes ou “apagando” aquelas que são discordantes. Esse 
apagamento é visto nessa próxima materialidade discursiva.
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Materialidade discursiva 4

Aqui o sujeito começa encabeçar um discurso paradoxal do lugar de onde ele 
enuncia quando diz que “Enquanto cidadão que já passou por escolas públicas 
e particulares, posso dizer que as aulas de línguas estrangeiras deixaram a 
desejar.” Pois o senso comum de onde foi produzido esse discurso é que “não se 
aprende língua estrangeira nas escolas públicas” isso demonstra o apagamento do 
senso comum e uma tentativa de homogeneização de uma dada formação discur-
siva. Mas, segundo Pêcheux a heterogeneidade é constitutiva do discurso e ela é 
produzida pelas várias posições assumidas pelo sujeito. Além disso ele diz que essa 
heterogeneidade é trabalhada pelo locutor de maneira que o texto adquira uma uni-
dade, uma coerência, seja harmonizando as diferentes vozes ou “apagando” aquelas 
que são discordantes. Fato esse já ressaltado anteriormente.

Considerações finais

Enfim, é importante destacar que foi um movimento das primeiras aproxima-
ções e reflexões das teorias da Análise do Discurso com a pesquisa que estamos 
desenvolvendo no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística/PPGLL, na 
Universidade Federal de Alagoas/UFAL, ainda lacunar, descontínuo e incompleto. 
Da análise dos recortes apresentados, gostaríamos de destacar, neste trabalho a 
construção identitária do sujeito-graduando-professor na formação discursiva, o 
assujeitamento e a possibilidade do não assujeitamento na formação discursiva do 
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sujeito a partir dos meios de produção e das interpelações internas e externas a 
esse sujeito e a representação e as possibilidades que esse tipo de análise oferece. 
A respeito da construção identitária do sujeito-graduando-professor na formação 
discursiva a análise nos possibilitou destacar representações sobre o processo de 
construção identitária desse sujeito mostrando que ele passa por uma mudança e é 
através dessa mudança que é gerada uma contradição e com isso  uma nova identi-
dade é (re)construída. Além disso compreendemos que os sujeitos-graduandos-pro-
fessores constroem suas identidades num movimento descontínuo, marcado por 
rupturas, fragmentações e deslocamentos.

No dizer desses sujeitos nas suas formações discursivas de onde foram pro-
duzidas e recortadas para análise, podem-se entrever filiações a discursos sobre o 
ensino de línguas estrangeiras. O conhecimento das representações que são produ-
zidas sobre esses discursos contribui para a discussão e, consequentemente, para 
uma maior compreensão do processo de construção identitária desses sujeitos. 
Quanto o assujeitamento e a possibilidade do não assujeitamento na formação dis-
cursiva do sujeito a partir dos meios de produção e das interpelações internas e 
externas a esse sujeito, considero relevante a concepção de sujeito em Pêcheux nas 
três fases da AD (AD-1, AD-2 e AD-3), o que nós referenciou e nos levou a um melhor 
entendimento do assujeitamento desses sujeitos nas formações discursivas de uma 
dado lugar de onde surge o enunciado levando em conta as interpelações e as con-
tradições geradas no processo de produção desses enunciados.

Esse tipo de análise nos possibilita o exercício de transpor barreiras e limites 
postos na formação discursiva dada, além  de todo o conhecimento que se produz a 
respeito, a partir de uma perspectiva diversa da nossa que nos inserimos na interfa-
ce entre a Linguística Aplicada e a Análise do Discurso. Creio que seja no confronto 
de ideias, na tensão produzida a partir das relações extra conjugais pelas quais se 
investiga a construção identitária e o sujeito do discurso, na AD e na Linguística para 
compreender melhor esse processo tão instigante.

Podemos observar ao longo das análises que o sujeito da enunciação , está lon-
ge de ser entendido unicamente ou simplesmente assujeitado, influenciado ideolo-
gicamente ou heterogêneo, ele é um sujeito que produz, e que também manipula, 
os as interpelações que constituem o enunciado que ele tem acesso ou (re)produz. 
Em outras palavras, ao alterar o enunciado, o sujeito da enunciação deixa pistas de 
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sua formação discursiva ou de sua posição discursiva, pois não se trata produzir um 
novo enunciado ou de uma marca decorrente de sua experiência historicamente 
constituída, mas de introduzir, na materialidade discursiva uma (re)significação re-
sultante de uma ação sobre o significante.

A partir do que foi apresentado, pode-se afirmar que a materialidade discursi-
va apresentada dispõe de uma rico conteúdo que ilustra com clareza como se dá a 
construção identitária dos sujeitos nesse complexo processo de contradição, pois 
hora assejeitados hora aparentemente não assujeitados interpelados de varias for-
mações discursivas. No que podemos concluir que esse trabalho nem de longe se 
aproxima ou determina por A + B que no momento existe uma concepção formada 
de uma única identidade dentro do complexo processo produção de sentido. O que 
que podemos enunciar por hora é que há muito o que se estudar sobre o assunto.
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UM ESTUDO SOBRE A RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA 
E O PONTO DE VISTA DO AUTOR EM TESES DE 
DOUTORAMENTO

MARIA NEURIELLI FIGUEIREDO CARDOSO (UFC)
SANDRA MAIA FARIAS VASCONCELOS (UFC)

Para início de conversa...

O presente artigo é resultado de um recorte da dissertação da autora defen-
dida no ano de 2015. Este teve como intuito principal apresentar e discutir resulta-
dos da pesquisa realizada na área dos estudos sobre Análise Textual do Discurso 
(doravante ATD) como o enfoque na Responsabilidade Enunciativa (RE).

A reflexão que se levantou a priori no estudo questionava se haveria um mo-
mento em que ‘nasce’ o autor do texto acadêmico? Visualizamos neste estudo 
este ‘nascimento’ quando da escolha do tema, da justificativa do interesse pela 
pesquisa.

Porém responder este questionamento não nos resultaria uma tarefa sim-
ples, por isso optamos por tentar perceber se há como identificar aspectos de 
uma responsabilidade, de certa, maneira autoral, em um texto elementarmente 
impessoal? Partimos da hipótese de que a responsabilidade enunciativa nos per-
mite compreender como e quem se responsabiliza pelos pontos de vista (PDV) 
que são mobilizados na tessitura textual, elegemos três categorias sobre as quais 
a nossa investigação foi fundada: mecanismos linguísticos autorais, assunção da res-
ponsabilidade e imputação da responsabilidade.

Considerando o pesquisador como um sujeito de uma enunciação, levamos 
em conta que a situação tal como prevista por Benveniste (1999) reitera este sujei-
to numa situação social própria do ambiente acadêmico. Acreditamos que a expe-
riência acadêmica pessoal que o faz destacasse como um pesquisador entre tan-
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tos não apenas como mais um, ou um mero repetidor de teorias. Uma pesquisa 
científica não se torna confiável e válida somente “pela imparcialidade absoluta”.

Essa busca da imparcialidade pode muitas vezes levar o trabalho científico 
para uma nebulosa tornando sua leitura difícil e em algumas vezes inacessível. 
Percebemos que, às vezes, os autores tentam mascarar de tal forma suas opiniões 
próprias que findam por “deslegitimizar” seus trabalhos do campo científico. Isso 
nos leva a deduzir que a participação clara, ainda que discreta, do pesquisador em 
seu texto permite que se elabore uma interpretação mais situada, legítima, logo 
científica.

Abordagens epistemológicas

Responsabilidade Enunciativa e PDV

A noção de RE tem sido amplamente discutida por autores como Rabatel (2009); 
Adam (2011); Rodrigues (2010); Passeggi (2010) que tentam chegar a um entendi-
mento desse fenômeno. Culioli (1971 citado por Passeggi 2010, p. 153) defende que 
“toda enunciação supõe a responsabilidade enunciativa do enunciado por um enun-
ciador”. Sendo assim, escrever uma tese é apresentar um ponto de vista assumindo 
a responsabilidade e defendendo uma discussão pautada em teorias existentes, 
porém propondo uma perspectiva original, seja analítica, seja metodológica sobre o 
determinado ponto de vista defendido.

A escolha por trabalhar com RE é pertinente ao nosso estudo tendo em vista 
que os trabalhos encontrados nesta perspectiva teórica vêm discutindo esta res-
ponsabilidade em gêneros acadêmicos em sua grande maioria. Podemos citar como 
exemplo, a pesquisa desenvolvida por Rodrigues (2010), pautada na investigação 
sobre a quem é creditada a responsabilidade pelos discursos em diferentes textos 
acadêmicos, focalizando que marcas linguísticas podem identificar as diferentes vo-
zes nos enunciados e como se materializam as fronteiras linguísticas que demarcam 
as vozes do discurso do eu (citante) e do discurso do outro (citado). Rabatel (2010) 
investiga, a relação entre textos e esquemas e os posicionamentos enunciativos que 
constroem figuras de autoria científica e/ou figuras de vulgarizador do conhecimen-
to científico em textos de um pesquisador especialista.
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Responsabilizar-se é tomar para si e assumir as propriedades de algo, compre-
endendo-as como verdade. Assim a RE é um fenômeno que resulta do princípio de 
sinceridade, pois é necessário que o enunciador se engaje no discurso, assumindo 
um determinado PDV e contrapondo-o aos demais. Mas, o que seria o PDV de que 
tanto falamos aqui?

Segundo Rabatel (2010, p. 518):

[...] o PDV se apresenta como um dado objetivo anterior a todo julga-
mento, antes das pressuposições e das premissas. Assim, com o PDV, a 
natureza sempre sujeita a discussão do que é posto, é mascarada pelo 
fato de que o posto é apresentado, sobre o modo da evidência perpétua, 
e então é apresentado, nesse sentido, como não contestável. [...]1

Tendo em vista “(...) a concepção segundo a qual assumir a RE é falar, dizer”2, 
Rabatel (2009) discute a noção de RE em uma perspectiva mais ampla e para isso 
o autor esclarece que pode ocorrer três possibilidades de assumir a responsabili-
dade se um locutor/enunciador primeiro (L1/E1)12 atribui a um locutor enunciador 
segundo (e2)13 um dado enunciado. A primeira: seja L1/E1 discordante de e2, ocorre 
a não assunção da responsabilidade enunciativa. A segunda: seja L1/E1 marcar sua 
neutralidade, implicando assim uma responsabilidade zero. E a terceira: seja a con-
cordância de L1/E1 com o PDV de e2, assumindo assim a responsabilidade.

Em suma, a assunção da responsabilidade enunciativa ocorre quando L1/E1 
assume o conteúdo proposicional do enunciado por conta própria. Já à imputação, 
Rabatel (2009) considera que, em virtude de fenômenos constitutivos da enuncia-
ção, como o dialogismo ou polifonia, é possível delegar a responsabilidade pelo PDV 
a outros enunciadores e2, ou seja, quando L1/E1 não assume a responsabilidade 
pelo enunciado e o atribui a um e2, estamos diante de um caso de imputação.

1. Le PDV se présente comme un donné objectif antérieur à tout jugement, en aval des données ou des prémisses. Ainsi, 
avec le PDV, la nature toujours sujette à discussion du posé est masquée par le fait que le posé est presente sur le mode 
de l´évidence perceptuelle, et donc est présentée, à ce titre, comme non contestable.

2. Rodrigues (2010) apud Ducrot (1984).
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Autoria em questão

Sabe-se que para ingressar na carreira acadêmica é preciso fazer parte de uma 
comunidade e para isso, estudantes de pós-graduação precisam ao final de cada 
etapa, Mestrado e Doutorado, defender a pesquisa realizada no período proposto, 
apresentando que esta é importante e relevante para a sociedade. E para esta de-
fesa, estes sujeitos exercerão uma nova função em suas vidas, a de autor.

Para Maia-Vasconcelos (2010, p. 72) o “pesquisador vive em seu trabalho, ele é 
em sua escrita. Não há, na verdade, escrita sem autor. Mesmo se este autor é posto 
a distância, ele está lá, ele passa através da extensão de seu braço que segura esta 
mão que escreve”.

A autoria será definida aqui como uma relação do sujeito com a necessidade de 
constituir e apoderar-se de um espaço para poder realizar a tessitura do seu texto e 
para isso precisaremos compreender as noções de enunciado, formação discursiva 
e interdiscurso. A noção que será adotada para analisar o processo de constituição 
da autoria em trabalhos acadêmicos foi à apresentada por Foucault: o autor como 
apenas uma das especificações possíveis da função sujeito, posicionamento que 
explicaremos mais adiante.

Para Foucault (1992), o termo autor deve ser concebido como uma função que não 

corresponde exatamente ao sujeito que escreve. Sendo assim há a função-autor como uma 

das especificidades da função sujeito. O autor afirma que a função-autor foi um processo 

que se desenvolveu na época medieval como uma forma de controlar a circulação dos tex-

tos e dar-lhes autoridade por meio de uma marca legitimadora, uma assinatura.

Linguisticamente falando, o sujeito para dar sentido ao texto, deixar sua mar-
car, faz uso de mecanismos de coesão, como, por exemplo, os conectivos interfrásti-
cos, além de elementos que são marcadores discursivos (como pronomes pessoais 
e advérbios que indicam um lugar próximo ao enunciador). Para Orlandi (1996) é 
através da noção de autoria que a dispersão do texto é controlada e apontam para 
um trabalho de singularização do qual emerge a autoria e que investigaremos nas 
introduções de teses e dissertações.

Por fim, por considerar o conceito de autoria a partir, simultaneamente, da sin-
gularidade e da tomada de posição e, por abordar a singularidade na autoria aliada 
à questão do estilo, defendemos que não há estilo sem posição. O estilo individual 
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não é interpretado como uma escolha consciente, mas como um modo particular 
de assumir posição acerca de um projeto de dizer ancorado na situação histórico
-enunciativa o que nos leva a pensar na responsabilidade de assumir o que é dito.

Procedimentos metodológicos 

O número de teses produzidas no Brasil é quantitativamente imenso. Para que 
possamos ter uma base da quantidade produtiva acadêmica observemos os dados 
quantitativos abaixo retirados das páginas do CNPq. Estes dados nos ajudaram a 
justificar algumas informações em nossa pesquisa, como por exemplo, a dificulda-
de em encontrar uma tese produzida na Região Norte para análise, haja vista que 
o número de doutores formados nesta região é praticamente mínimo. Vejamos a 
imagem abaixo.

Figura 1 - Nº de doutores por região brasileira.
Fonte: Plataforma Lattes.
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Com base na imagem, justificamos os procedimentos realizados na constitui-
ção do corpus, pois não seria possível dar conta de analisar todas essas produções. 
Por isso, adotamos, então, três critérios para a constituição do nosso corpus: a) sele-
cionamos duas áreas de estudo; b) elegemos defendidas em programas de douto-
ramento de universidades brasileiras; c) enumeramos uma tese de cada região para 
as duas áreas. Além disso, nosso corpus foi composto por teses escrita na 3ª pessoa 
ou na 3ª com o uso da partícula “se”, dispensamos assim, teses escrita em 1ª pessoa.

Para o presente artigo, mostraremos algumas análises das estratégias linguísti-
cas que apontem o aparecimento da figura do eu-autor em teses de doutoramento 
considerando a RE, em que os eu-autor-pesquisador deixa transparecer em traba-
lhos acadêmicos na seção introdução.

Algumas análises

 Como foi mostrada, na seção abordagens epistemológicas do presente artigo, 
nossa pesquisa se pautou em duas perspectivas que trabalham a RE, de um lado 
Adam (2011) e do outro Rabatel (2010). Assim, quando realizamos as análises da 
pesquisa, optamos por dividir em três aspectos: a partir da perspectiva adamiana 
descrevemos e interpretamos como as categorias: os diferentes tipos de repre-
sentação da fala e as indicações de quadros mediadores que aparecem nas te-
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ses analisadas marcando uma noção de autoridade; e a partir da ótica rabateliana, 
observamos os tipos de PDV e assunção da RE.

Sobre as categorias adamiana, observe a imagem abaixo que explica um pouco 
sobre estas.

Diferentes tipos 
de representação 
da fala

Discurso direto (DD)
Discurso direto  livre (DDL)
Discurso indireto (DI)
Discurso narrativizado (DN)
Discurso indireto livre (DIL)

Indicações 
de quadros 
mediadores

Marcadores como segundo, de acordo com e para
Modalização por um tempo verbal como o futuro do 
pretérito
Escolha de um verbo de atribuição de fala como afirmam, 
parece
Reformulações do tipo é, de fato, na verdade, e mesmo em 
todo caso
Oposição de tipo alguns pensam (ou dizem) que X, nós pen-
samos (dizemos) que Y

Categorias de análise propostas por Adam (2011).
Fonte: Dissertação da autora.

No trecho a seguir retirado da Tese 1 analisada, destacamos partes que anco-
ram, quando analisamos pela ótica adamiana, as categorias: os diferentes tipos 
de representação da fala e as indicações de quadros mediadores. E para cada 
análise utilizamos um quadro sinótico para demonstrar as categorias de análise. 
Observemos a seguir o trecho da tese 1 e o seu quadro sinótico.
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Trecho da Tese 1

Quadro sinótico da análise da Tese 1

Categoria Ocorrências

diferentes tipos de representação da 
fala (DD); (Dl); (DN); (DDL); (DEL).

“A presente pesquisa é um grão de 
areia no amplo e pouco conhecido 
mundo...” (DD)
“Para Gutiérrez a ansiedade...” (Dl)

indicações de quadros mediadores “Para Gutiérrez (2005)....” “Assim, 
esta tese...”

Podemos perceber na tese 1, a preocupação que a autora tem em apresen-
tar como é amplo e não tão conhecido o campo em que resolveu desenvolver sua 
pesquisa, marcando assim, em seu discurso, a importância de sua pesquisa para 
área do comportamento social infanto-juvenil. Além disso, podemos verificar o uso 
do discurso direto e estratégias para fazer seu discurso dialogar com outros: para 
Gutiérrez, assim...

No trecho analisado, destacamos com um traço o que chamamos de “diferen-
tes tipos de representação de fala, no caso, podemos perceber a presença do dis-
curso direto (DD). E com um tracejado o que Adam (2011) chamou de indicação qua-
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dros mediadores, no caso, marcadores como segundo, para e reformulações como 
de fato, assim, na verdade que nos ajudam a entender quando o L1/E115(A.A.G.B.) 
atribui a uma fonte do saber o que será anunciado por e216. Esta atribuição é de 
grande importância em nossas análises, pois verificamos que em muito caso o au-
tor da tese usa o e2 apenas para fortificar seu discurso, mas nem sempre dialoga 
com ele. É, por exemplo, afirmar algo, sabendo que é seguro, mas por não ter segu-
rança da autoridade, é preciso usar um e2 para validar o que foi dito.

A segunda categoria, “indicações de quadros mediadores”, foi um peça chave 
em nossas análises, pois foi por meio dela e da noção de PDV de Rabatel que tenta-
mos realizar o cruzamento entre os dois teóricos como veremos no terceiro tópico 
discutido nesta seção.

A segunda análise que corresponde a perspectiva rabateliana foi realizada na 
tese 10. No trecho destacado com linhas tracejadas, verificamos que o autor expõe 
ao leitor que após a revisão da literatura, houve a percepção que há carência de 
métodos para avaliar objetos de aprendizagem e é nessa lacuna deixada que perce-
bemos a justificativa da pesquisa de C.L.G.G.. Há neste momento uma tomada de 
posição por parte do L1/E1 (C.L.G.G.). Além disso, mais abaixo, C.L.G.G. explica que 
suas verdadeiras intenções. No trecho destacado por um retângulo mostra o apare-
cimento do autor em uma busca por um estudo mais aprofundado para contribuir 
cientificamente com as pesquisas do ramo.
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Ainda sob a ótica rabateliana, no trecho da tese 5 destacado com linhas tra-
cejadas, verificamos que o autor expõe ao leitor de onde nasceu a ideia de fazer a 
pesquisa. Há neste momento uma tomada de posição por parte do L1/E1 (J.H.P.B.). 
Além disso, J.H.P.B. explica que suas verdadeiras intenções e avisa ao leitor o que ele 
não pretende fazer em seu estudo. No trecho destacado por um retângulo mostra o 
aparecimento do autor que passou dois anos pesquisando e buscando a indagação 
que respondesse suas dúvidas.

Na dissertação, destacamos uma seção para cruzar as duas teorias, mas para 
o presente artigo só mostraremos o estudo da RE em teses de doutoramento por 
meios das duas óticas. Fica perceptível nas analises mostradas o fenômeno da RE 
presente no discurso acadêmico, seja por meio da imputação, com maior frequên-
cia, seja por meio da assunção da responsabilidade enunciativa, o que para Cardoso 
(2015) ressalta o ponto chave da escrita de uma tese, pois o eu-autor já se configura 
autor daquela função que esta exercendo.
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Considerações finais

Percebemos em nossas análises que muitas vezes a citação de autores não 
serve à pesquisa em si, serve para legitimar o discurso do autor da tese. O que nos 
faz retomar um diálogo que tivemos com Rabatel em uma conferência ministrada 
em Natal em novembro de 2014, em que o autor explica que analisou trabalhos de 
estudantes e de futuros professores e percebeu a ocorrência da utilização exage-
rada de textos oficiais, textos de autoridades, ou seja, uso de citação de pesquisa-
dores que são amplamente conhecidos, porém tais citações na grande maioria não 
se preocupavam em assumir o que foi dito, mas somente em dizer: estou certo, por 
que determinado autor afirmou a mesma ideia.

Percebemos o fato tratado por Alain Rabatel no que se refere às categorias 
propostas por Adam, os diferentes tipos de representação de fala e os quadros media-
dores, pois estas apontaram uma marcação da assunção da RE, quando encontra-
mos tais marcas que chamamos de discurso legitimador. 

Sabemos que o gênero estudado não é constitutivo por resíduos (auto)bio-
gráficos, porém em alguns momentos como expomos em nossas análises, o autor 
da tese assume a RE de sua fala para garantir a originalidade de seus argumentos. 
Também sabemos que nem um pensamento é novo, sempre haverá diálogos para 
que novas ideias e posicionamentos sejam formados e pensando nisso trouxemos 
a noção de PDV, em que para o autor da tese é conveniente imputar a fala a outro 
enunciador para que assim possa legitimar seu discurso, mas assumindo a RE do 
que foi enunciado.

Concluímos o presente artigo com a seguinte reflexão: será então entre a in-
quietude de não entender o processo científico, de imergir nas reflexões, de muitas 
vezes não conseguir encontrar as soluções ou a resolubilidade inusitada que o sujei-
to aparecendo como autor entra no discurso como garantidor dos fatos? Acredita-
mos que a partir da análise linguístico-discursiva elaborada neste artigo foi possível 
avaliar a presença inevitável do autor, uma vez que somente ele poderá certificar o 
que vivenciou durante o processo.
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Introdução

O presente artigo tem por objetivo desenvolver uma Análise Crítica do Discur-
so (ACD) de notícias publicadas na imprensa brasileira sobre o Movimento dos Pes-
cadores e Pescadoras do Brasil (MPP). Especificamente, neste trabalho, analisa-se 
uma matéria veiculada em setembro de 2010, no jornal Correio da Bahia, localizado 
no estado da Bahia. Para tanto, parte-se de uma breve reflexão teórica com base 
em Norman Faiclough (2008) e Teun Van Djik (2002, 2011, 2015), complementada 
pela metodologia do quadro analítico para as estruturas do discurso de notícias jor-
nalísticas, proposto por Teun Van Djik (2002). Esse arcabouço teórico-metodológico 
possibilita o estudo de gêneros específicos, como o de notícias jornalísticas.

Inicialmente, apresenta-se o Movimento dos Pescadores e Pescadoras do Bra-
sil (MPP), através de trechos do seu discurso organizacional, aqui considerado como 
o “principal meio pelo qual os membros de uma organização criam uma realidade 
social coerente, que enquadra a percepção que eles têm de sua própria identidade”. 
(MUMBY; CLAIR, 2000, p. 263, tradução nossa). Tal categorização é necessária, pois 
nos Estudos Críticos do Discurso (ECD) “as relações de dominação são estudadas 
principalmente da perspectiva do grupo dominado e do seu interesse”. (VAN DJIK, 
2015, p. 15). No entanto, não se pretende dar conta do discurso do MPP neste tra-
balho.

Considera-se fundamental abordar o discurso da imprensa sobre movimentos 
sociais de culturas tradicionais, como a dos pescadores artesanais brasileiros por 



542

XXVI Jornada do Gelne

dois motivos. Primeiro, por ser tratar de um grupo social historicamente dominado1 
e, segundo, porque o discurso da imprensa mantém uma capilaridade na socieda-
de, impactando na formação de opinião pública, como explica Maia: 

Embora as práticas tradicionais da política persistam – desde as campa-
nhas de porta a porta até a organização de movimentos sociais [...] tais 
práticas encontram-se cada vez mais interpenetradas pelos meios de 
comunicação. A mídia reconfigura os padrões do discurso político e as 
relações entre os representantes e representados (MAIA, 2006, p. 14).

Por outro lado, acredita-se que as análises de fenômenos como os movimen-
tos sociais devem levar em conta o papel dos meios de comunicação nas formas de 
organização da sociedade civil, mesmo porque tais fenômenos vêm apresentando 
um desempenho significativo desde os anos 1990 (GOHN, 2004; FOX, 2010).

Tendo em vista que os textos são sempre perpassados por relações de po-
der, analisa-se o discurso da notícia supramencionada para evidenciar a organiza-
ção global do texto, especificamente algumas estruturas temáticas e esquemáticas 
propostas por Van Djik (2002). Trata-se de apontar possíveis práticas discursivas do 
grupo social ou grupos sociais dominantes, as quais podem legitimar o discurso da 
(ou em torno da) desigualdade e injustiça social. 

Sobre o Movimento dos Pescadores e Pescadoras do Brasil

Fundado oficialmente em 2010, o Movimento de Pescadores e Pescadoras Ar-
tesanais do Brasil (MPP) se define como uma “organização social formada por ho-
mens e mulheres que produzem alimentos saudáveis e contribuem para a sobe-
rania alimentar do país. O trabalho desses grupos preserva as águas, as florestas, 
os manguezais e a cultura dos nossos ancestrais”. (PELO TERRITÓRIO PESQUEIRO 
BLOGSPOT.COM, 2013).

1. A esse respeito: CALLOU, A.B.F (1986); DIEGUES, A. C (1998); FOX, V. P. P (2010); RAMALHO, C. W. N (1999).
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O movimento é constituído por pescadores e pescadoras artesanais que se 
consideram “populações tradicionais2 com direitos garantidos na constituição e nos 
tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário”. (BLOG CAMPANHA MPP 
PELO TERRITÓRIO, 2013). Esse grupo social acredita que tem uma forma de ser e es-
tar no mundo, isto é, um modo de vida3 específico da sua categoria, conforme atesta 
seu discurso organizacional: 

Os pescadores e pescadoras artesanais desenvolvem uma série de sa-
beres, fazeres e sabores que representam elementos culturais de matriz 
indígena e afro-brasileira. Ao praticarem essa atividade milenar, as co-
munidades pesqueiras estabelecem uma relação bastante peculiar com 
os recursos naturais, o que garante a preservação dos seus territórios, 
bem como sua reprodução física e cultural. (PELO TERRITÓRIO PESQUEI-
RO BLOGSPOT.COM, 2013).

Com base em Van Djik (2015), considera-se que o discurso do MPP precisa ser 
compreendido não só como o de uma categoria social que se dirige aos seus integran-
tes, parceiros, ao Estado, à imprensa - no contexto de debate sobre a pesca e o meio 
ambiente - mas também como parte da política do Brasil com relação ao setor pes-
queiro, das relações dessa política com os brasileiros e com o mundo, como parte da 
questão das políticas públicas para a pesca e para a sustentabilidade da atividade no 
país e no planeta. Vale mencionar ainda que o movimento adquire terminações dife-
rentes, de acordo com o Estado de atuação, a exemplo do Movimento dos Pescadores 
e Pescadoras Artesanais da Bahia (MPP-BA), sobre o qual trata a matéria em análise.

2. Considera-se que as culturas tradicionais se desenvolvem dentro do modo de produção de pequena 
produção mercantil e se distinguem daquelas associadas ao modo de produção capitalista, porque 
tanto a força de trabalho quanto a própria natureza se transformam em objeto de compra e venda, isto 
é, em mercadoria. Isso implica em uma concepção e representação do mundo natural e seus recursos 
essencialmente diferentes (DIEGUES, 1998; FOX, 2010,  2013).

3. Esse modo de vida não é estático e pode ou não estar presente nas demandas da categoria e seu 
movimento social, inclusive porque a cultura dos pescadores artesanais apresenta variáveis de região 
para região, no Brasil, e está em constante transformação. Isso vai depender da sua maior ou menor 
interação com a sociedade capitalista globalizada que, embora tenha efeitos desorganizadores, não 
necessariamente destrói sua cultura e pequena produção mercantil, especialmente no Nordeste do 
Brasil. (DIEGUES, 1998; FOX, 2010, 2013). 
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Discurso, poder e controle na ACD

Sem pretensão de esgotar as possiblidades teórico-metodológicas da ACD, des-
tacam-se algumas reflexões. Situa-se este trabalho no âmbito dos Estudos Críticos 
do Discurso (ECD), campo proposto por Van Djik (2015, p 9), por ser um “movimento 
científico especificamente interessado na formação de teoria e na análise crítica da 
reprodução discursiva do abuso de poder”. É uma tarefa dos ECD resgatar o con-
ceito de poder, especificamente do poder social que pode resultar na prevalência 
dos interesses de uns sobre os interesses de outros, bem como no controle e acesso 
ao discurso por aqueles que estão no poder. Consequentemente, em processos de 
dominação.

Para atender critérios estipulados por essa linha teórica, em que dominação 
significa “abuso de poder social por um grupo social”, ou mesmo por vários grupos 
sociais, “há interesse nas condições sociais do discurso”. (VAN DJIK, 2015, p. 7-13), 
que podem resultar em práticas discursivas que deslegitimam o discurso do MPP. 
Considera-se ainda que tais práticas podem se valer de estratégias discursivo-cogni-
tivas para construir ou (re)produzir imagens de identidade e de alteridade estereo-
tipadas sobre determinado grupo social (VAN DJIK, 2015), na imprensa. Encontra-se 
reforço para esse argumento em Correia para quem:

Os media são uma das instituições que ajudam a dar forma à nossa vi-
são do mundo, proporcionando quadros de interpretação que nos per-
mitem definir as nossas visões do Outro [...]. Os media são, com efeito, 
um dos principais, embora não o único, instrumentos de construção de 
imagens de identidade e de alteridade. (CORREIA, 2009, p. 119).

O controle também pode acontecer no âmbito da produção do discurso, pois 
as “pessoas não são livres para falar ou escrever quando, onde, para quem, sobre 
o que e como elas querem, mas são parcial ou totalmente controladas pelos outros 
poderosos, tais como o Estado, a polícia, a mídia ou uma empresa interessada na 
supressão da liberdade da escrita e da fala”. (VAN DJIK, 2015, p. 17-18).

Segundo Van Djik (2015, p. 18-20), se há controle do discurso, há também um 
controle da mente das pessoas, ou seja, dos seus “conhecimentos, opiniões, atitudes, 
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ideologias, como também às outras representações pessoais e sociais”. Tal controle 
é indireto, sendo uma “intencional, mas apenas possível ou provável consequência 
do discurso”. Tendo o controle da mente das pessoas, os grupos sociais poderosos 
também controlam as suas ações. “Essa ação controlada pode de novo ser discur-
siva, de modo que o discurso poderoso possa, indiretamente, influenciar outros 
discursos que sejam compatíveis com os interesses daqueles que detêm o poder”, 
ou mesmo formar ou confirmar preconceitos ou estereótipos.

Para controlar o discurso4, os grupos sociais poderosos devem também con-
trolar os contextos. Esse controle acontece na dimensão do controle do acesso ao dis-
curso, especialmente ao discurso público, como neste caso ao discurso da impren-
sa. Trata-se de um acesso ativo ao discurso jornalístico, participando na produção 
desse discurso público, em um processo “que diz respeito aos modos como [...] os 
cidadãos têm acesso aos jornalistas e são capazes de influenciar a cobertura jorna-
lística”, e ao “controle dos conteúdos e das formas da mídia”. (VAN DJIK, 2015, p. 19).

Vale destacar que, neste trabalho, os contextos não se referem ao ambiente 
circundante, condições, situação ou variáveis sociais, tais como gênero, classe, et-
nia, categoria social, idade etc. Mas que são “construtos (inter)subjetivos concebidos 
passo a passo e atualizados na interação pelos participantes enquanto membros 
dos grupos e comunidades”. Em outras palavras, “não é a situação social que in-
fluencia o discurso (ou é influenciada por ele), mas a maneira como os participantes 
definem esta situação”. (VAN DJIK, 2011, p. 11). Considera-se, porém, que tais práti-
cas discursivas podem ser combatidas pelo grupo social dominado, pois através da 
ACD “os sujeitos podem contestar e progressivamente reestruturar a dominação e 
as formações mediante a prática”. (FAIRCLOUGH, 2008, p. 55).

Análise de estruturas da notícia sobre o MPP

 Nos anos 1980, Van Djik (2002) desenvolveu um quadro analítico para as es-
truturas do discurso da notícia, a partir de estudos empíricos com mais de 700 ma-
térias coletadas de 250 jornais de 100 países. Com base nessas pesquisas, o autor 

4. Adota-se a perspectiva de Van Djik (2002, 2011, 2015) para quem o controle do discurso acontece a 
partir de modelos mentais coletivos ou de grupos partilhados e produzidos e reproduzidos.
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propõe analisar o discurso da imprensa, enfocando a organização global do texto. 
Ou seja, estudar estruturas temáticas e esquemáticas, sem levar em conta aspectos 
sintáticos, semânticos, estilísticos ou retóricos das sentenças ou conexões senten-
ciais. Nesse método, tampouco são analisados elementos do projeto gráfico, como 
layout, tipologia e cores, nem propriedades não-verbais da notícia, como fotografias 
e ilustrações. A preocupação central são os macrofenômenos do discurso da notícia, 
especificamente daquela publicada na imprensa escrita (jornais). As principais ma-
croestruturas semânticas nesse quadro analítico são as seguintes:

ESTRUTURA CONCEITO

Temática Trata da organização geral de tópicos globais da notícia. É realizada sob a 
orientação de uma teoria de macroestruturas semânticas, que constituem 
a representação formal do conteúdo global de um texto ou diálogo e, por-
tanto, caracterizam parte do sentido de um texto.

Esquemática Também denominada de superestrutura é usada para descrever a forma 
global de um discurso. Considera que um esquema tem natureza fixa e 
convencional para cada tipo de texto. Assume que a notícia possui um es-
quema convencional, isto é, um esquema da notícia, que atende a critérios 
fixos da sua forma. Isso significa que as superestruturas esquemáticas or-
ganizam macroestruturas temáticas, determinando os arranjos possíveis e 
a organização hierárquica das unidades sentenciais e textuais, a exemplo 
da manchete de uma notícia, que tem forma e posição fixas em matérias 
jornalísticas.

Relevância Noção que indica ao leitor qual a informação mais importante no texto.

Macroesturutras semânticas. Fonte: Van Djik (2002. p. 129-134).

Sem pretensão de esgotar esse quadro, toma-se como referência apenas algu-
mas estruturas temáticas e esquemáticas propostas pelo autor para analisar o dis-
curso de uma notícia sobre o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais. 
Considera-se que há “uma relação sistemática entre texto noticioso e contexto”. 
(VAN DJIK, 2002, p. 123), que se dá em uma dimensão sociocognitiva. Ou seja, as for-
mas estruturais e os sentidos globais de uma matéria “não são arbitrários, mas re-
sultado de hábitos sociais e profissionais de jornalistas em ambientes institucionais, 
de um lado, e uma condição importante para o processamento cognitivo eficaz de 
um texto noticioso, por outro”. É por este motivo que as pessoas conseguem dizer 
qual é o tópico principal de uma notícia.
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Van Djik (2002, p. 133) destaca ainda que os tópicos podem ser subjetivos, por 
isso não é possível afirmar que um texto “tem” um tópico/tema. Na realidade, essa 
macroinformação é atribuída à notícia pelo escritor ou leitor e, por isso, os temas 
são unidades cognitivas. “Representam como o texto é compreendido, o que é con-
siderado importante e como as relevâncias são estocadas na memória. Isso significa 
que conhecimento, crenças, atitudes e ideologias podem operar na construção e 
representação cognitiva de macroestruturas”. 

Por outro lado, para compreender globalmente uma notícia, é necessário que 
o leitor tenha um conhecimento (prévio) sobre o tema, pois nem sempre o mesmo 
é abordado explicitamente no texto, mas pressuposto pelo escritor. É por isso que 
se pode  “necessitar de esquemas complexos de conhecimento social e político [...] 
para compreender do que o texto trata”. (VAN DJIK, 2002, p. 133). Quando o leitor 
não possui esse conhecimento, a imprensa pode (re)produzir modelos mentais5 que 
acabam mediando esse entendimento. A esse respeito encontram-se argumentos 
em Correia:

No caso do contato com outras formas culturais, isto torna-se particu-
larmente intenso, pois, em muitos casos, os receptores das mensagens 
noticiosas não têm contato direto com os protagonistas das notícias. Só 
ouvem falar deles porque os media se deslocaram a um local social ou 
geograficamente longínquo para reportar um determinado aconteci-
mento: o Outro entra assim em contato com os media através de um 
processo de mediação efetuado pelos jornalistas [...] No caso em que 
não se verifique a existência de fontes alternativas de informação, a sua 
predominância torna-se esmagadora. (CORREIA, 2009, p. 119).

No entanto, isso não impede que o leitor use macroestratégias para derivar  tó-
picos de um texto. No discurso da notícia, existem mecanismos textuais que ajudam 

5. De acordo com Van Djik (2012, p 11) a noção de modelo mental advém da Psicologia, dando à teoria um 
fundamento sociocognitivo “enquanto interpretações subjetivas de situações comunicativas”. O termo 
cognição, neste trabalho, se refere a uma construção histórica, ou seja, a modelos ou representações 
historicamente construídas.
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a construir a estrutura temática, a exemplo das manchetes e o lead6, que são “usados 
para exprimir ou inferir o tema ou tópico”. Tais elementos, porém, expressam antes a 
macroestrutura do escritor do que a do leitor e quando eles não sumarizam o sentido 
global do texto, é possível afirmar que são distorcidos. (VAN DJIK, 2002, p. 133-134).

É importante mencionar ainda que há outros elementos específicos “da organi-
zação temática no discurso da notícia, tanto de um ponto de vista estrutural, quanto 
de uma perspectiva cognitiva”. Dentre eles, as manchetes secundárias ou linha fina7, 
que expressa “importantes causas e consequências”. (VAN DJIK, 2002, p. 134). De-
pois a primeira sentença (lead ou cabeça) com atores, instrumento, características 
do instrumento, outros participantes e as consequências. Isto é, respondendo as 
perguntas: o que; por que; quando; onde; como e com quem, que são questões 
chave de uma matéria, pois “nas respostas a elas está a notícia”. (BAHIA, 2009). No 
segundo parágrafo ou sublead, encontram-se outros detalhes do tópico principal. 
Nesses termos, Van Djik (2002, p. 134-135) defende que há um “quadro da realização 
da estrutura temática em um texto noticioso, que segue uma ordem linear de texto 
com critérios específicos”.

Por sua vez, na estrutura esquemática da matéria, o autor aponta para alguns 
princípios, dentre eles o de tendenciosidade da manchete, no qual apenas um tópi-
co do texto é promovido a tópico principal e, além disso, domina a maior parte da 
história. Outro é o de recência, que prioriza o que é mais recente e nele consequên-
cias vêm antes de condições. Outro aspecto é o de estrutura de relevância do texto 
da notícia sobre o qual Van Djik (2002, p. 136) destaca: “O artigo noticioso [...] pode 
exprimir ou atribuir [...] diferentes valores de relevância a tópicos desta hierarquia, 
por exemplo, por meio da manchete, lead ou ordem linear do texto [...]. Assim, a 
relevância pode sobrepor-se à hierarquia temática”.

O texto da notícia pode ativar ainda o modelo de situação que é a “represen-
tação na memória de experiências e informação acumuladas sobre dada situação, 

6. Manchete é o título principal da matéria. Lead é o primeiro parágrafo de uma notícia, também deno-
minado no Brasil de cabeça. Nele relata-se o que há de principal nos acontecimentos logo na abertura 
do texto (BAHIA, 2009, p. 65).

7. No jornalismo, o termo linha fina refere-se a uma pequena linha de texto usada sobre ou logo abaixo 
do título para destacar informações da matéria. Também usa-se o termo sutiã.
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tal como foram interpretadas por um indivíduo”. O leitor pode ativar naturalmente 
esse modelo socialmente partilhado, chamado de script, sendo uma combinação de 
informação atual, pessoal (recordada) e da nova informação do texto da notícia.

Tomando como base alguns dos conceitos teóricos e metodológicos abordados 
neste artigo e sem pretensão de esgotar o método proposto, analisa-se a seguir o 
texto da notícia veiculada em setembro de 2010, no jornal Correio da Bahia. Para 
facilitar a compreensão, explicitam-se os termos que representam cada uma das 
partes da matéria:

 
(Manchete) Cerca de 500 pescadores protestam contra poluição ambien-
tal e bloqueiam acesso ao Porto de Aratu
(Linha Fina) Os portões de entrada e saída foram bloqueadas pelos ma-
nifestantes. A Polícia Federal (PF) chegou ao local e os pescadores temem 
ocorra alguma ação violenta.
(Lead) Cerca de 500 pescadores realizam na manhã desta terça-feira (21) 
um protesto na entrada do Porto de Aratu, no município de Candeias, 
contra uma obra de ampliação que, segundo eles, está causando poluição 
ambiental nas comunidades pesqueiras do entorno do local, como a de 
Ilha de Maré e prejudicando as atividades da pesca. Os portões de entra-
da e saída foram bloqueadas pelos manifestantes.
(Sublead) A Polícia Federal (PF)  chegou ao local  e os pescadores  temem 
que ocorra uma ação violenta. “Até o momento a abordagem da polícia está 
pacífica. Eles dizem que não vão fazer nada e que estão apenas nos prote-
gendo porque a causa é justa. Mas, como não acreditamos nisso, estamos 
aqui resistindo e só sairemos quando conversamos com os representantes 
da Codeba, do Ministério dos Portos ou do Ministério da Pesca”, disse Mari-
zelha Lopes, presidente do Movimento dos Pescadores e Pescadoras.
(texto) De acordo com Onildo Lustosa, o superintendente Federal da Pes-
ca na Bahia, a situação não é competência do Ministério da Pesca, mas, 
sim, dos Portos. “Isso não é responsabilidade nossa”, afirmou.  Até a pu-
blicação desta matéria não foi possível contato com as demais empresas 
envolvidas nas acusações dos pescadores.
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Observa-se que a manchete destaca dois tópicos globais da matéria: o protes-
to e o bloqueio ao Porto de Aratu. Percebe-se uma tendenciosidade com relação a 
outros temas na notícia, pois tanto o protesto quanto ao bloqueio são promovidos 
a tópicos principais e dominam a maior parte da história. Os outros temas, como a 
obra de ampliação e o prejuízo às atividades pesqueiras na região, não são mencio-
nados.

Segundo Van Djik (2002, p. 135), esse viés não necessariamente é ideológico ou 
político, mas parece ser determinado “por uma regra jornalística implícita da organi-
zação: os últimos eventos principais são os mais importantes”. Essa regra se baseia 
no princípio da atualidade da imprensa, corroborada por outros autores: “Aos re-
quisitos essenciais da notícia – interesse, importância, atualidade e veracidade – po-
dem-se acrescentar outros, como explicação, interpretação, investigação, opinião 
etc” (BAHIA, 2009, p. 46).

O que se percebe nesta notícia parece ser recorrente em outros jornais: o pro-
testo e o bloqueio do porto constituem o último evento, adquirindo, assim, maior 
proeminência e “eclipsando” os eventos anteriores, neste caso, a ampliação das 
obras que estão poluindo o meio ambiente e prejudicando a pesca artesanal na 
região. “Estes, então, podem tornar-se meras causas, condições ou razões para os 
eventos posteriores. A condição dessa regra é, naturalmente, que o evento poste-
rior seja também de grande valor noticioso”. (VAN DJIK, 2002, p. 135), como neste 
caso o protesto.

Com relação à linha fina, ao invés de expressar a causa e a consequência do 
protesto, por exemplo, a ampliação da obra e consequente poluição ambiental e 
prejuízo para a atividade pesqueira, esse texto da notícia reforça os tópicos globais 
da manchete, a saber: o protesto dos manifestantes e o bloqueio do Porto de Aratu. 
Assim, o bloqueio passa a ser a causa da situação ou evento e a chegada da polícia 
a consequência.

Além disso, a ligação direta entre o “bloqueio aos portões”, a chegada da “Po-
lícia Federal (PF)” e o temor de uma “ação violenta” pode ainda acionar um modelo 
de situação negativo no leitor. Esse script socialmente partilhado com informações 
atuais, pessoais (referência histórica recordada pelo leitor sobre outros protestos) 
e a nova informação da notícia, pode remeter a uma memória negativa sobre esse 
tipo de situações.
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O lead responde algumas questões relativas ao primeiro tópico global da ma-
téria, isto é: o protesto. São elas: os atores/quem (500 pescadores) caracterizados 
como “manifestantes”; instrumentos/como (bloqueio dos portões), característica do 
instrumento/o que (protesto); quando (terça-feira, 21), onde (no Porto de Aratu, no 
município de Candeias), por que (obra de ampliação). Nessa disposição, notam-se os 
princípios de recência e o de estrutura de relevância do texto.

O primeiro se refere à priorização do que é mais recente, neste caso, o protesto, 
o bloqueio dos portões de entrada e saída, que são os tópicos centrais da notícia, en-
quanto a obra de ampliação que causa poluição e prejudica as atividades pesqueiras 
é abordada de forma tangencial. Já a estrutura de relevância pode ser verificada pela 
posição do tópico na notícia, pois o bloqueio é mencionado primeiro e na posição 
mais proeminente. Além de aparecer na manchete e na linha fina, é registrado no fi-
nal do lead. Ao todo, é mencionado três vezes sobrepondo-se na hierarquia temática.

O tema referente à obra de ampliação, poluição e prejuízo das atividades pes-
queiras também é relegado a um segundo plano no sublead. A relevância, desta 
vez, é dada a chegada da Polícia Federal e o temor de uma ação violenta, o que é 
registrado através da fala da presidente do MPP: “Até o momento a abordagem da 
polícia está pacífica. Eles dizem que não vão fazer nada e que estão apenas nos pro-
tegendo porque a causa é justa. Mas, como não acreditamos nisso, estamos aqui 
resistindo [...]”. Percebe-se uma identificação (não explícita) da violência com a pre-
sença da Polícia Federal, como instituição. Além disso, tal ligação só tem sentido ou 
efeito de sentido partindo de uma memória histórica discursiva (do jornalista, dos 
pescadores e do leitor), na qual discursos sobre polícia e violência se entrecruzam.

Nesta análise, observa-se uma (re) produção discursiva de abuso de poder, 
que resulta da prevalência dos interesses de uns (estado, porto, empresas) sobre os 
interesses de outros (pescadores e pescadoras artesanais), resultando em possíveis 
processos de dominação, isto é, abuso de poder e desigualdade social. Considera-
se que tais práticas se valem de estratégias discursivo-cognitivas, neste caso de 
tópicos enquanto unidades cognitivas, para construir ou (re)produzir imagens de 
identidade e de alteridade distorcidas sobre o grupo social em foco, isto é, sobre os 
pescadores artesanais.

Vale destacar ainda que se o leitor da notícia não possuir conhecimento sobre 
os temas abordados tangencialmente na matéria, a saber, a expansão da obra que 
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causa a poluição do meio ambiente e prejudica as atividades pesqueiras, o temas 
globais da matéria – o protesto dos manifestantes, o bloqueio da entrada e saída do 
Porto, a presença da Polícia Federal e uma iminente ação violenta - podem acabar 
formando uma visão ou (re) produzir um modelo mental distorcido sobre os pesca-
dores artesanais.
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Pôster

A CONSTRUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO FEMININA EM 
JORNAIS VEICULADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO: 
ANÁLISE DISCURSIVA DE NOTíCIAS QUE RETRATAM A 
MULHER VíTIMA DE VIOLÊNCIA – MíDIAS DIGITAIS E 
SUAS REPERCUSSÕES

ALINE BARBOSA DA SILVA (UPE)

Introdução

A mulher, em seu papel social, apresenta-se como o Outro, o “segundo sexo” 
como levanta Beauvoir1, e consequentemente sua representação deve estar atrela-
da aos discursos que reforçam essa prática e que foram construídos ao longo dos 
séculos. “O termo “fêmea” é pejorativo não porque enraíza a mulher na Natureza, 
mas porque a confina no seu sexo” (2016, p.31). Eis o cerne da questão, a figura fe-
minina é restrita a seu sexo, a seu determinante biológico.

O desenvolvimento da sociedade trouxe outros rumos a posição da feminina, 
antes, esposa, filha, irmã, mãe, devotada aos trabalhos domésticos, a musa inspi-
radora, a bruxa, a propriedade masculina, agora, esposa, filha, irmã, mãe, escri-
tora, eleitora, revolucionária, assalariada, letrada. A mudança de status e lugar na 
sociedade não se tratava de uma reversão onde os homens seriam submetidos a 
inferioridade, contudo, a nova perspectiva ainda hoje, não foi compreendida em sua 
plenitude.

Assumir o lugar de agente ativo dentro de sua comunidade, legou a mulher 
também maior vulnerabilidade, os registros de violência aumentam a cada ano, sua 
“fragilidade” a torna alvo certeiro para a pratica de abusos, físicos, psíquicos e mo-
rais. Em 2015, o FBSP – Fórum Brasileiro de Segurança Pública – realizou um levanta-

1. O segundo sexo: fatos e mitos e O segundo sexo: a experiência vivida. Rio de Janeiro: Fronteira, 2016.



554

XXVI Jornada do Gelne

mento onde aponta que a cada 11 minutos, aqui no Brasil, uma mulher é violentada 
sexualmente e dessas, apenas de 30% a 35% chegam a ser registrados, em 2014, 
ainda segundo o Fórum, 47,6 mil mulheres foram estupradas. Além da violência 
sexual, os Julio Jacobo Waiselfisz aponta em seu “Mapa da Violência em 2015: homi-
cídio de mulheres no Brasil”, outros dados como aqueles em que aponta a violência 
física representa chega a representar 60% dos atendimentos prestados pelo SUS a 
mulheres jovens e adultas, e que a violência psicológica 23% dos atendimentos, em 
todas as etapas da vida.

Justificativa

Toda linguagem é considerada uma prática social e se manifesta como discur-
so, podemos assim entender que tais práticas são carregadas de significações que 
resultam da construção sociocultural de seus agentes. A Analise do Discurso Crítica 
(ADC) parte do principio em que considera o discurso como uma natureza tridimen-
sional, em que estão inseridas a linguagem, a história e a ideologia. Sua interdiscipli-
naridade busca estudar principalmente o poder, a dominação e a desigualdade se 
manifestam e se reproduzem, tanto de forma escrita quanto oral.

A sociedade brasileira, estando inserida no processo de globalização, apre-
senta-se como consumidora das transmissões midiáticas, recebendo assim novas 
construções conforme as constantes mudanças ocorridas na representação dos 
elementos culturais, comportamentais, políticos e econômicos. Essa percepção de-
monstra que a sociedade brasileira é aberta transformações, porém, ainda não foi 
capaz de reconstruir determinadas demandas sociais e eliminar preconceitos, em 
especial, no que concerne a atuação da mulher, seu papel social, sua representação 
imagética.

Segundo o IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – em um estudo 
realizado de maio e junho de 2013, onde 3.809 domicílios foram consultados em 
212 cidades das diversas regiões do Brasil, denominado de Sistema de Indicadores 
de Percepção Social, que busca identificar a opinião popular acerca de políticas 
públicas implementadas pelo Governo, e concluiu que existe no Brasil um “sistema 
social que subordina o feminino ao masculino”, no qual “a violência parece exercer 
um papel fundamental”. Entre os entrevistados, 58,5% acham que, se as mulheres 
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soubessem se comportar haveria menos estupros. Esse dado revela a percepção de 
mais da metade dos cidadãos, que expressam que a culpa da agressão é da vitima 
e implicitamente deixa a noção de que o masculino é incapaz (ou isento de tais res-
ponsabilidades) de controlar seus desejos sexuais.

O Corpus foi retirado de noticias de jornais, impressos e on line que conse-
quentemente geraram algum tipo de comoção nas redes sociais. A escolha deve-se 
ao fato de que o a inserção da mulher no mercado de trabalho, na política e nos 
demais espaços públicos trouxe uma nova “exposição” de sua imagem que antes 
era reservada exclusivamente ao lar e aparições casuais sempre acompanhadas de 
uma figura masculina, pai, irmão, marido, filho. Esse nova aparição tornou a figura 
feminina um “alvo-fácil” da violência, seja ela moral, física ou psicológica e, conse-
quentemente, noticiada na mídia. O que torna sua representação base de estudo é 
a forma como o discurso se manifesta na construção da imagem da feminina, que 
modelos sociais essa atuação carrega.

Objetivos gerais 

A pesquisa busca analisar a construção da representação da mulher que é viti-
ma de violência física, moral ou psicológica em notícias de jornais, tanto impressos 
quanto on line, observar como esses dados são - ou não - repassados pela mídia e 
principalmente como a população se porta diante de tais discursos, a construção 
imagética do feminino realizada através do campo lexical e semântico será desen-
volvido na fala dos interlocutores das matérias jornalísticas recolhidas.

Pretende-se ainda complementar os resultados do ano de 2015 com a finalida-
de de gerar dados do biênio, conforme descrito no projeto matriz. A pesquisa não 
busca a traçar o perfil da linguagem de cada um dos suportes observados, ainda 
assim, será feito uma análise geral por ele veiculado.

Objetivos específicos

• Analisar pela perspectiva da ADC os aspectos lexicais e semânticos que con-
duzirão à composição discurso nos textos jornalísticos e manifestações nas 
redes sócias que envolvem e/ou destinam-se a figura feminina vitima de 
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violência com a finalidade de observar as mudanças de características com-
portamentais peculiares aos indivíduos e como tais recursos ajudar a com-
por o sentido social do texto; 

• Complementar e referenciar os dados coletados com os dados do ano de 
2015 visto a proposta de uma renovação do projeto anterior.

Referencial teórico

 Pensar em Analise do Discurso é reconhecer o texto em interação com a so-
ciedade ao qual está inserido, a qual se veicula.

“O interesse especifico que governa a disciplina “analise do discurso” é 
de aprender o discurso como entrecruzamento de um texto e de um 
lugar social, quer dizer que seu objeto não é nem a organização textual 
nem a situação de comunicação, mas aquilo que os une através de um 
dispositivo de enunciado específico que provem ao mesmo tempo do 
verbal e do institucional”. (MAINGUENEAU. 2014, p.1432)

Reconhecer nas palavras de Maingueneau que o discurso não é apenas a liga-
ção do texto e o contexto, mas que ultrapassa essa definição quando não se con-
sidera apenas a estrutura do textual ou a situação de formas distintas, mas sim, o 
elo entre elas como prática social. Se compreendido como prática, logo o discurso 
excede a própria língua e a ela se opõe, constituindo-se como ação na sociedade.

O sujeito é aquele apresenta-se como resultado de uma construção social e é 
o responsável pela produção de discursos. O discurso irá manifestar-se na prática 
social que reforçado por fatores interdisciplinares, contexto e ideologia se propaga-
rão na interação social.

A mídia no cenário atual, aparecerá como principal veículo de informações, 
seja elas na versão impressa ou on line. As noticias, as publicidades, a propaganda, 
todo material texto é dotado de um discurso. Discurso esse que irá influenciar de 

2. SIGNORINI, Inês (organizadora). [Re]Discutir Texto, Gênero e Discurso. Tradução de  Maria Augusta 
Bastos de Mattos. São Paulo: Parábola, 2014. 
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forma direta o sujeito que capta, consome e reproduz as ideologias contidas nesta 
mídia. Para esta pesquisa, a compreensão de como se dá esse processo discursivo 
é necessário que identifiquemos o(s) discurso(s) inserido(s) em cada texto e que 
tomemos consciência dos agentes nele envolvidos. Para tal, Ramalho e Rezende 
sugerem a aplicação das “categorias analíticas”, que seriam, assim, “formar signi-
ficados textuais associados a maneiras particulares de representar, de (inter)agir 
e de identificar(se) em práticas sócias situadas” (2011, p.112). Como referencial, to-
maremos duas categorias para nortearem toda a analise realizada neste trabalho, 
a interdiscursividade, que analise os discursos explícitos e implícitos no texto, bem 
como as várias maneiras mescla-los, sua observação parte principalmente da lexi-
calização do texto. A outra categoria é a representação dos eventos/atores sociais, 
que por sua vez, analisará os atores que estarão ou não presentes, qual papel de-
sempenham, como são representados, toda essa identificação partirá da analise 
sócio-semântica do texto.

A mulher como vitima de violências é o alvo desta pesquisa, mas para tal, é 
necessário primeiramente a compreensão da definição de violência, juridicamente 
falando, ela se dá mediante “constrangimento físico ou ficto, exercido sobre a von-
tade de alguém, para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem ou a consentir” 
(Apud FREITAS e PINHEIRO, 2013, p.23). Por sua vez, a OMS – Organização Mundial 
de Saúde – prevê que o termo defina como “imposição de um grau significativo 
de dor ou sofrimento”. (Apud FREITAS e PINHEIRO, 2013, p.23). Esses conceitos 
são necessários para que compreendamos o tipo de abordagem que o Judiciário 
e as instituições de saúde dão ao problema, porém, para os fins desta pesquisa, 
tomaremos a definição dada em 1994 pela OEA – Organização dos Estados Ameri-
canos – na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
Contra a Mulher, no Belém do Pará, “a violência contra a mulher é qualquer ato ou 
conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual 
ou psicológico à mulher”. (FREITAS e PINHEIRO, 2013, p.25).

A pesquisa

Foi recolhido de março a junho de 2016 um total de 34 textos, de canais jor-
nalísticos (em especial) de circulação no Brasil. Esses textos foram postados/com-
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partilhados nas redes sociais, com ênfase Facebook, Twitter e Instagram, onde não 
apenas a matéria foi observada (como ocorreu na pesquisa de 2015), como também 
a repercussão através dos comentários postados por páginas e usuários.

Dentro dessa analise, buscamos a demonstração de como o discurso se mani-
festa no meio social, usando desta vez, uma analise especifica na fala daqueles que 
esboçam suas “opiniões” nos comentários de cada postagem. O nome dos usuários 
foram preservados, visto que o interesse da pesquisa é o discurso exclusivamente.

As matérias e suas repercussões

Dentre as noticias recolhidas, foi selecionada derivado a sua repercussão na mí-
dia nacional e comoção nas redes social, o caso do estupro coletivo ocorrido no RJ. 
A situação salienta a forma como se desenrolou o processo, a denuncia partiu de 
internautas que ao verem as imagens da jovem de 16 anos sendo propagados pelas 
redes, sinalizaram a policia sobre o fato, a quantidade de agressores e seu compor-
tamento. A enxurrada de informações verídicas e inverídicas tomaram a mídia e o 
público expectador, criando correntes a favor e contra a vitima. Páginas do Facebook 
mal publicavam uma nova matéria, imagem, vídeo, qualquer coisa ligada ao caso, e 
logo recebia centenas e reações e opiniões. Iremos analisar alguns comentários reali-
zados de maneira pública na rede social, os usuários não terão seus nomes revelados, 
assim, sendo identificados por numerações para facilitarem nossas analises.

Na imagem anterior, o Usuário 1 introduz com o trecho de uma conversa ou-
vida sobre o caso da adolescente carioca e segue demonstrando sua opinião. Os 
termos destacados fazem parte de um conjunto de palavras que irão conduzir o 
receptor da mensagem ao discurso construído pelo locutor. Termos como meninas 
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que está sendo ligado a lição de moral, e a lição é sobre a mulher se dar o respeito, 
nunca sobre respeitar a mulher trazem a noção educacional sexista pregada na socie-
dade brasileira, o discurso trazido pelo usuário 1 é sobre como a mulher é ensinada 
desde cedo a se prevenir enquanto ao homem não é mostrado o respeito ao próxi-
mo, em especial, a mulher.

Um outro trecho, agora a postagem de uma página onde a opinião de um dos 
administradores sobre o caso é exposta, em seguida os comentários a cerca da 
postagem serão analisados.

Na publicação da página, vejamos o léxico selecionado pela Página 1, adoles-
cente desacordada nua; vários homens manipulando seu corpo; debochando; íntimos; 
violentos; culpa; criminosos; a moça tinha filhos e já são pais, demonstram uma cons-
trução discursiva a favor da vitima, e acima de tudo, o posicionamento em relação 
ao crime e não as possíveis justificativas levantadas para o ato. Em especial, gosta-
ríamos de ressaltar a questão da maternidade e paternidade levantadas, onde um 
dos argumentos levantados durante o caso foi o fato de a adolescente já ser mãe. 
O interdiscurso é visível neste momento, onde une as duas situações e o comporta-
mento tomado quando para culpabilizar a jovem e isentar os agressores.

Contudo, não analisaremos apenas a postagem realizada pela Página 1, mas 
também os comentários que se seguiram a partir dela, a primeira opinião será do 
Usuário 2:



560

XXVI Jornada do Gelne

Mas uma vez, foquem nos termos destacados: estupro é uma coisa; ela querer 
transar; mentir; não ser falada na sociedade; polícia já provou; não houve agressão fí-
sica; mulheres terem famas; correr disso; culpar pessoas e por último, muitas mulheres 
morrem e são estupradas e não dá essa história toda. O Usuário 2 posiciona-se nitida-
mente contra as informações publicadas pela Página 1, sua escolha lexical demons-
tra claramente que ele posiciona-se contra a vitima, onde porta-se em acreditar que 
foi mentira, que ela e todas as mulheres tem fama por tais atos e especialmente, 
muitas passam por isso e não ganham repercussão. Sua situação social o aponta 
como agente inocentador dos agressores indiciados, onde expõe que foi de vontade 
da vítima sob a justificativa de não haver marcas de agressão física, mas descon-
siderando o fato dela estar dopada, possivelmente de forma proposital, para não 
quebrar sua linha de argumento.

Teremos ainda sobre a publicação da Página 1 o comentário do Usuário 3:
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O Usuário 3 segue a mesma linha de defesa do seu antecessor, onde com ter-
mos como não vi ela chorar; jovem fria; gosta de frequentar a favela; usuária de dro-
ga; fotinhas dela segurando armas; não sinal nenhum de violência; parecia dormindo 
serenamente; não vai assumir; deu porque quis; putiane mirim não me convenceu; que 
se foda os que estão com dó dessa puta mirim procura construir um perfil da vitima, 
perfil esse que isentaria os agressores do ato, além de termos de baixo calão para 
desacreditá-la totalmente. A agressividade utilizada no léxico e na semântica é um 
fator também a ser considerado, o Usuário 3 ainda revela seu posicionamento so-
bre o estupro quando diz ser contra a pratica, revela já quase ter passado por caso 
de agressão sexual, mas que o que houve, para seu discurso, não se enquadra na 
pratica de crime, visto que a vitima estava dormindo serenamente e não dopada e 
que o ato foi realizado porque ela consentiu.

Analisemos, pois, a Página 2, que também irá manifestar a pratica social de 
seus moderadores sobre o assunto compartilhando o comentário de um outro usu-
ário da rede social, este será denominado Usuário 4:

Nesta publicação observaremos a construção discursiva através dos termos 
crime de estupro; antecedentes criminais da vitima; antecedentes criminais do estupra-
dor; vida; devastada; vários boatos, em que o Usuário 4, e consequentemente a Pá-
gina 2 que compartilhou seu conteúdo posicionam-se a favor da vitima, expondo o 
ato criminal cometido e desligando-se dos boatos levantados a cerca do assunto.
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A postagem gerou comentários, cujos os quais analisaremos aqui a pratica so-
cial revelada do Usuário 5, Usuário 6 e Usuário 7:

O Usuário 5 utiliza-se dos termos não foi estupro; seria apenas mais um dia nor-
mal; se não fosse o vídeo; ela chamou geral; avisou o que queria; não entendo a dificul-
dade de compreender isso; e posiciona-se em não crer que houve agressão. A respon-
sabilidade pelo ato seria da vitima sua rotina foi alterada apenas pelo fato de existir 
um vídeo sobre o ocorrido.

O Usuário 6 reafirma o posicionamento de seu antecessor, e o Usuário 7 com-
plementa acrescentado palavras novas ao léxico escolhido por todos, termos como: 
frequentadora nata de bailes funk de favelas; ainda usuária de entorpecentes; era mem-
bro do comando vermelho; deu para caras; ela já estava acostumada; a própria mãe 
falou; quem anda com porco farelo come, revelam a tentativa, de mais uma vez, cons-
truir um perfil comportamental da vitima para legitimar que não houve agressão, os 
hábitos da jovem, segundo o Usuário 7 são típicos de pessoas que andam envolvi-
das no meio em que compactuam com a prática do sexo coletivo, inclusive, trás um 
novo personagem a dar testemunho, a mãe da menina.
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Considerações finais 

As matérias vinculadas em sites, jornais físicos ou televisionados fomentam 
opiniões, e essas são inflamadas quando partem para as redes sociais. A possibili-
dade de interação em tempo real dos diversos tipos de discursos em um único canal 
torna-se interessante fonte de estudo, onde os dados apresentados neste artigo 
ainda expandem-se muito além.

Para cada discurso presente explicitamente através do léxico, há um discurso 
implícito em oposição, para cada agente que se revela através da semântica há uma 
pratica social em ação. Em especial, no concerne a violência contra a mulher não 
apenas os fatos são colocados em cheque, mas principalmente fatores psicológicos, 
sentimentais e valores comportamentais defendidos pela sociedade. Retomando 
os textos analisados, para reforçar tal afirmação, vemos que ao tentar posicionar-se 
contra a vitima, os usuários utilizam-se da tentativa de construir um perfil moral, 
comportamental, na intenção de que suas ações diminuam ou mesmo aniquilem a 
gravidade do crime.

A mulher aqui, como vitima é tema a ser tratado não apenas nas políticas pú-
blicas, nas bancadas universitárias, nos muros das casas, a principal percepção que 
está pesquisa levanta é a necessidade de posicionamento da mídia, afinal, é através 
dela que a maior parte da população se embasa para construir conceitos e opini-
ões, são os discursos midiáticos que reforçam, moldam ou reconstroem as prática 
sociais tomadas pelos indivíduos em sociedade.
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A CONSTRUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO FEMININA EM 
NOTíCIAS DE CRIME VEICULADAS NAS MíDIAS ESCRITAS 
E VIRTUAIS: A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA CRIMINOSA

MARIA LUíSA ALVES SILVA (UPE)
REBECA LINS SIMÕES DE OLIVEIRA (UPE)

Introdução

Desde sempre a figura feminina ocupou um lugar secundário na sociedade. E 
ainda hoje é assim, uma das maiores prova disso é que constantemente a definem 
como alguém que proveio do sexo oposto. Sempre houve uma disparidade de direi-
tos e deveres entre homens e mulheres. A imagem da mulher foi construída a partir 
do paradigma que prega que o seu lugar é dentro de sua casa cuidando dos filhos e 
do esposo, nada mais. E este paradigma se faz reflexo em diversas situações, uma 
delas é no universo do crime. O ato criminal quase sempre é associado apenas à 
figura masculina, porém esse cenário está mudado. E cada vez mais é possível ver a 
mulher como protagonista de um crime.

A pesquisa tem por objetivo analisar os discursos proferidos por meios midiá-
ticos quando se tem uma figura feminina na posição de infratora, levando em con-
sideração o contexto ideológico e cultural e até que ponto esse discurso influencia 
positiva ou negativamente a imagem da mulher criminosa na sociedade. A impor-
tância da pesquisa está ligada ao âmbito social, uma vez que visa externar para a 
sociedade o poder que as palavras e o discurso têm e que exercem sobre determi-
nadas classes, por isso que Análise do Discurso Crítica (ADC) já que está inteiramen-
te ligada às questões da sociedade.

No âmbito discursivo, a disparidade dos discursosé bastante evidente nas mí-
dias virtuais e/ou escritas,pois as mesmas proferem discursos poucoimparciaise 
que, em sua grande maioria, transformam a imagem feminina em algo pejorativo, 
dúbio e/ou irônico.De acordo com Ramalho e Resende “A linguagem se mostra um 
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recurso capaz de ser usado tanto para estabelecer e sustentar relações de domi-
nação quanto, ao contrário, para contestar e superar tais problemas (Ramalho & 
Resende, 2006, p. 13).”

A falta de imparcialidade discursiva da mídia na hora de noticiar um crime não 
se dá somente entre gêneros opostos, ou seja, homem e mulher, mas é possível 
também enxergar a ausência desta imparcialidade no momento de se evidenciar 
um crime cometido por mulheres. Existe uma aparente diferença midiática no ato 
de tornar público os crimes praticados pela figura feminina. Há diferenças entre 
criminosas. Há diferença entre uma criminosa com pouca ou nenhuma escolarida-
de e entre àquela que detém determinado conhecimento acadêmico. Há diferença 
social entre criminosas, entre aquela que ocupa posição de destaque na sociedade 
e aquela que ocupa o alicerce da pirâmide social.

Questionamentos comoO que é discurso? O que caracteriza um discurso? Dentre 
outras indagações compuseram a parte inicial da pesquisa. Materiais extras como 
documentários e filmes foram importantes para compor e fortalecer a pesquisa.O 
passo seguinte foi à colheita do corpus, no qual se tenha a figura feminina como 
praticante de um crime, que se deu em grande maioria por notícias veiculadas na 
internet, não descartando os materiais físicos.

A colheita do corpus se deu através de notícias virtuais publicadas em diversos 
sites, blogs, redes sociais. Ao todo foram recolhidas 20 notícias, mas apenas 10 ser-
viram para seguir adiantena pesquisa. Todas as notícias que até então compõem o 
corpus são do ano de 2015. As notícias utilizadas para a pesquisa são dos mais varia-
dos sites, que vai desde sites bastante conhecidos a sites pouco conhecidos, blogs. 
As notícias seguiram alguns critérios para se encaixarem na pesquisa, critérios es-
tes que consideraram a figura feminina no papel de infratora, que levou em conta 
a quantidade e o tamanho das informações explicitadas nas notícias e que não fez 
distinção de crimes, contemplou crimes de pequeno a grande porte.
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Tópicos de discussão

Discurso

Ao usar o termo discurso, nos diz Fairclough (2001, p. 34), “proponho conside-
rar o uso da linguagem como forma de prática social e não como atividade puramente 
individual ou reflexo de variáveis situacionais.” O discurso deve ser visto como um 
modo de ação, como uma prática que altera o mundo e altera os outros indivíduos 
no mundo. A dimensão do discurso constitutiva do social, inspirada em Foucault, 
possui três efeitos segundo Fairclough (2001, p. 91).

Todas as atividades humanas estão relacionadas ao uso da língua que se evi-
dencia em formas de anunciados orais e escritos, o que se caracteriza como discur-
so, e para se entender o que é discurso, segundo Fairclough (1989, 1995, 2001, 2003), 
é necessário partir do pressuposto de que a Análise do Discurso Crítica (ADC) é uma 
abordagem científica interdisciplinar para estudos críticos da linguagem como prá-
tica social.

A partir dos enunciados proferidos é possível se fazer uma análise que vai além 
do que foi dito. É possível compreender aspectos ideológicos e culturais que estão 
por detrás daquele discurso, daquelas “meras” palavras, uma vez que se é possível, 
através da linguagem, da língua estabelecer-se uma relação de poder, de domina-
ção. Mas é preciso frisar que a ADC não analisa textos ou palavras isoladas, à ADC 
interessa o discurso, que é considerado toda uma prática social.Por prática social 
entende-se o discurso na ação, na prática, o locutor reproduz, por meio do discurso, 
a sua ideologia. Acompanham a prática social, as Estruturas Sociais e os Eventos So-
ciais. Estruturas Sociais são os lugares físicos que defendem determinada ideologia, 
um exemplo de estrutura social é a igreja, independente de religião, pois cada uma 
dissemina suas crenças; os Eventos Sociais são realmente eventos que as estruturas 
realizam como meio de fortalecimentoda sua ideologia, ainda relacionado à igreja, 
um exemplo de evento social são as procissões, que reúnem ‘fiéis’ com o intuito de 
manter sua ideologia.
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O termo “ADC” vem justamente do fato de que a Análise do Discurso tem o 
comprometimento com os questionamentos sociais relacionados a poder e justiça. 
O ‘C’ de ADC está relacionado com a “ciência social crítica”, de acordo com Ramalho 
& Resende (2006).

O trabalho da Análise do Discurso Crítica é bastante amplo porque a linguagem 
está em tudo, seja de modo oral ou escrito. E será através de textos multimodais, os 
quais envolvem imagens e textos, que se dará a análise do corpus.

A figura feminina no papel de infratora

A ideia de mulher criminosa, nos leva sempre a concepção de lidarmos com 
uma exceção, a mulher sempre foi marcada pelo estigma da docilidade, a imagem 
da mãe, dona de casa, esposa e musa inspiradora do marido. Contudo, o crescimen-
to da inserção da mulher na criminalidade demonstra mudança em um universo 
considerado tipicamente masculino até pouco tempo, contudo, ainda a sua propor-
ção é proporcionalmente menor que a dos homens.

Na construção social dos sexos e gêneros, a mulher, muitas vezes, tem se apre-
sentado de forma invisível, isso porque, historicamente, sua sexualidade foi negada, 
excluída e velada, e associada a imagens de sensibilidade, imperfeição, passividade e 
à reprodução, enquanto o homem sempre esteve em foco, considerado ativo, forte, 
viril, magnânimo (LAQUEUR, 2001 apud CARVALHAES, 2008, p. 10). Os impactos das 
construções culturais relacionadas ao feminino e ao masculino se tornam nítidas na 
análise das complexidades que envolvem o mundo do crime, pois, historicamente, 
mulheres e homens não estiveram envolvidos da mesma forma nas práticas ilíci-
tas. A criminalidade sempre esteve fortemente associada aos homens, devido, prin-
cipalmente, a associação do sexo masculino à violência, virilidade e transgressão, 
frutos de produções discursivas que reforçam habilidades masculinas associadas 
a essas práticas e características. Contudo, essa realidade está em transição, pois 
na sociedade contemporânea, há o aumento da incidência de mulheres envolvidas 
no cometimento de atos ilícitos e práticas de violência. (CAMPOS, A; TRINDADE L.; 
COELHO, L, 2008).
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É cada vez mais comum, a foto de uma mulher criminosa estampada em meios 
midiáticos. A problemática encontra-se no discurso utilizado para noticiá-la. Como 
ela é retratada diante da sociedade. E, principalmente, como a sociedade passa a 
enxerga-la depois da veiculação da notícia. 

Análise do corpus

A partir da colheita do corpus foram selecionadas as notícias que mais se desta-
caram discursivamente quando diziam respeito às mulheres criminosas e foram fei-
tas algumas breves análises do discurso utilizado pelo meio midiático em questão. 
As análises foram embasadas pela obra Análise de Discurso (para a) Crítica: O texto 
como material de pesquisa. O ponto mais frisado nestas análises foram as chamadas 
“Categorias analíticas” as quais consistem em formas e significados textuais parti-
culares que refletem nas práticas sociais usadas no dia a dia.Eufemismos, palavras 
que evidenciam a posição social ou exaltam as profissões, ou até mesmo a beleza, 
foram palavras-chaves encontradas em grande parte das mídias virtuais para retra-
tar o crime de uma mulher “bem vista” aos olhos da sociedade.

O corpus de seu através de notícias veiculadas na internet. Ao todo foram vinte 
notícias, mas apenas dez foram selecionadas para seguir adiante na pesquisa. Três 
destas notícias foram escolhidas para ser externadas no artigo.

Prostituta admite ter matado executivo do Google em passeio de iate

Uma prostituta acusada de matar um executivo do Google durante um passeio em um iate confessou ter 
cometido o crime. Segundo funcionários do tribunal, na última terça-feira (19), Alix Catherine Tichelman, 
de 27 anos, se declarou culpada de injetar heroína na veia de Forrest Hayes, de 51 anos. O crime aconteceu 
durante um encontro na costa da Califórnia, nos Estados Unidos, em 2013. Alix foi condenada a seis anos de 
prisão por um juiz de um tribunal de Santa Cruz, após aceitar acordo judicial e ter a acusação de homicídio 
culposo reduzida para involuntário. A mulher declarou-se culpada também pelos crimes de ocultação de 
evidência e prostituição. De acordo com os promotores, um vídeo da vigilância dos salões náuticos do iate 
mostra que Alix não se esforçou para ajudar Forrest. Além de passar por cima do corpo varias vezes antes 
de pedir socorro. Os defensores públicos afirmaram que Alix não tinha a intenção de machucar o executivo 
e que o uso de droga entre os dois havia sido consensual. Hayes era casado e pai de cinco filhos. (G1)



570

XXVI Jornada do Gelne

Na notícia acima as palavras utilizadas pelo blog chamam bastante atenção. 
Logo na chamada, a autora do crime é designada como ‘prostituta’, o que leva o lei-
tor a fazer julgamentos negativos, umavez que as “prostitutas” não são bem vistas 
pela sociedade, não se encaixam nos padrões impostos pela camada social e são re-
tratadas, na maioria das vezes, de modo pejorativo. Há também uma problemática 
em relação à foto publicada, não se foi entendido o porquê da segunda imagem, o 
porquê de mostra-la de maneira sensual, de maneira sexual, já que a criminosa fica 
bastante nítida na primeira imagem. A chamada da notícia também frisa bastante a 
vítima, já que ele é um ‘executivo do Google’, uma figura importante para a socieda-
de, uma figura que compõe a parte de cima da pirâmide social, o que faz com que 
esta criminosa tenha a sua imagem ainda mais negativada, já que o crime tende a 
ter uma maior repercussão.
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Suspeita de mandar matar marido na Berrini passa noite com outras presas
Mulher foi presa nesta quarta (4) e seu envolvimento no crime é investigado. 
Executor foi contratado por R$ 3 mil pelo amante da esposa, diz polícia.

Presa nesta quarta-feira (3) por suspeita de planejar a morte do marido com o amante, Eliana Freitas Barreto, de 

46 anos, passou a noite na carceragem do 89º DP (Portal do Morumbi), na Zona Sul de São Paulo. A informação 

foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública.

Segundo funcionários da delegacia, ela dividiu a cela com outras presas. 

 

Eliana é mulher do diretor comercial Luiz Eduardo de Almeida Barreto, de 49 anos, assassinado a tiros na segunda-

feira (1º), em uma travessa da Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, no Brooklin, Zona Sul de São Paulo.

Para a polícia, Eliana Freitas Barreto e Marcos Fábio Zeitunsian, ambos de 46 anos, contrataram o executor do 

crime, Eliezer Aragão da Silva para matar Barreto.

Eliezer, também de 46 anos, foi preso logo após balear o executivo. Ele havia saído recentemente da prisão e 

estava em liberdade condicional.

Nesta notícia é possível visualizar a dicotomia do discurso, uma vez que a cha-
mada que diz que a ‘suspeita’ passou a noite ‘com outras presas’ dá a ideia de que 
a criminosa por, aparentemente, fazer parte da elite da sociedade não poder dividir 
a mesma cela com as demais presas. Deve-se considerar também o fato da mulher 
ser intitulada como ‘suspeita’, já que quando se noticia umaautora que não faz par-
te da mesma classe social, usa-se o termo ‘criminosa’ e até algumas adjetivações. 
É necessário atentar-se também para a imagem escolhida para veicular a notícia. 
Uma imagem que dá a entender que eles eram um casal feliz, sem problemas e que 
desfrutava de uma comemoração.
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Socialite suspeita de mandar matar mulher por ciúmes é presa em Manaus

O crime ocorreu no dia 12 de novembro. Mulher foi baleada quando saía 
da academia que costumava frequentar em Manaus.

Foi presa na tarde desta segunda-feira (5) a socialite Marcelaine Santos Schumann, 36, suspeita 
de mandar matar uma mulher de 35 anos, motivada por ciúmes, em novembro de 2014.

Marcelaine voltou de Miami, nos Estados Unidos, prestou depoimento no aeroporto e foi 
encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) de Manaus, onde fez exames de corpo de delito. 
Em seguida, ela foi levada para a cadeia pública feminina.

A socialite viajou para os EUA com o marido no dia 8 de dezembro, dez dias antes de ter decretada 
sua prisão preventiva pela Justiça do Amazonas. A vítima, Denise Almeida da Silva, levou um 
tiro, mas passa bem.

Apontada como mandante, ela é a quinta pessoa presa suspeita de envolvimento no crime, que 
teria motivação passional. Segundo a polícia, as duas mulheres, casadas, teriam se envolvido 
com o mesmo homem, que também é casado. A reportagem não conseguiu ouvir o advogado de 
Marcelaine e a polícia não divulgou o conteúdo do depoimento dela.

O crime ocorreu no dia 12 de novembro. Denise foi baleada quando saía da academia que 
costumava frequentar em Manaus. Imagens de câmeras no estacionamento mostram um homem 
se aproximando do Mercedes Benz dela e fugindo depois de efetuar três disparos, um acertou o 
pescoço de Denise.

Marcelaine e Denise pertencem à alta sociedade manauara, segundo a polícia. Denise, que nega 
ter tido um caso com o amante da socialite, é casada com um experiente advogado e Marcelaine 
é mulher do dono de uma das maiores agências de publicidade da capital amazonense.

É possível identificar nesta notícia a classe econômica a qual a criminosa é per-
tencente, uma vez que é usado o termo ‘socialite’ na chamada da notícia, o que mais 
uma vez deixa ficar evidente a falta de imparcialidade da mídia. A imagem seleciona-
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da também permite ao leitor associar a criminosa a sua situação econômica. Nesta 
mesma notícia.

Ao final dela, tem-se uma observação não muito relevante, a qualnão influi nas 
informações anteriores, que não acrescenta à matéria:

“Marcelaine e Denise pertencem à alta sociedade manauara, segundo a 
polícia. Denise, que nega ter tido um caso com o amante da socialite, é 
casada com um experiente advogado e Marcelaine é mulher do dono de 
uma das maiores agências de publicidade da capital amazonense.”

Pode-se concluir que existem informações que não são necessárias, que ape-
nas corroboram a falta de imparcialidade, que apenas inflamam a imagem da mu-
lher, seja de maneira positiva ou negativa, e na maioria das vezes, é de maneira 
negativa.

Considerações finais

Pode-se dizer que o primeiro resultado encontrado está inteiramente ligado ao 
meio social e até racial, uma vez que nos referimos ao fato de que quando o crime 
é cometido por mulheres de classe social tida como mais baixa e a sua cor de pele 
é diferente dos padrões impostos pela sociedade é utilizado um discurso com ele-
mentos de baixo calão, no qual faz com que a mulher apareça diminuída de valor 
no meio social.

Outro resultado percebido é que o discurso utilizado faz com que a situação 
tome uma proporção maior do que de fato ela tem. Muitas vezes o sensacionalismo 
adotado reflete de modo negativo na imagem feminina. Deve-se considerar tam-
bém a extensão ou/e a falta dela na notícia, pois em muitos casos houve poucas 
informações sobre a criminosa e sobre o crime em si, enquanto que em outras 
notícias houve excesso de informações, na maioria das vezes quando o caso tem 
bastante repercussão, concomitante a isso é possível perceber que quando o caso 
é bastante repercutido a imprensa ouve a opinião de profissionais como psicólogos, 
médicos, a imprensa ouve também amigos e pessoas próximas à criminosa com o 
intuito de tentar elucidar o caso ou até tentar justificar tal ação.
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Em linhas gerais, pôde perceber-se a grande disparidade nos discursos utili-
zados pelos meios midiáticos para noticiar a mulher criminosa cujas origens são 
humildes, que tenha pouca ou nenhuma escolaridade, que não detêm de recursos 
financeiros, é diferente do discurso usado para noticiar o crime de uma mulher que 
tenha as características opostas da já citada. E muitas vezes o crime chega a ser o 
mesmo. Para veicular uma notícia referente à criminosa pobre é utilizado um discur-
so com palavras dúbias, de baixo calão, dotados de ironia e na qual, muitas vezes, 
passa a impressão de que ela merece determinada situação, e não, a impressão de 
que ela também pode ser vítima deste sistema que envolve total ou boa parte da 
sociedade. 
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Introdução

O crescimento dos crimes de ódio é um fenômeno global, sustentado por pre-
conceitos, valores fundamentalistas baseados em padrões e estereótipos e, sobre-
tudo, pelos meios de comunicação, especialmente a INTERNET, que cumpre um pa-
pel decisivo no fomento  dessas ideias através da construção de arquétipos, onde 
o oprimido é sempre o objeto de ‘piadas’. O discurso de ódio é aquele que visa à 
promoção do ódio e incitação a discriminação, hostilidade e violência contra uma 
pessoa ou grupo em função de religião, raça, opção sexual, nacionalidade, etc.

Este trabalho destinou-se à realização de um levantamento de textos multimo-
dais veiculados em redes sociais, bem como Facebook, Twitter, Instagram e Blog’s de 
diversos gêneros com a finalidade de investigar a Liberdade de Expressão, referindo 
a sua importância para a construção da dignidade humana no Estado Moderno. Ten-
do como principais objetivos verificar a veiculação do texto multimodal nas Redes 
Sociais, sua formação ideológica e cultural através da linguagem e como ela influen-
cia, constrói e/ou desconstrói as representações de grupos minoritários (mulheres, 
negros, obesos, nordestinos, etc) na sociedade; analisar pela perspectiva da Análise 
Crítica do Discurso aspectos lexicais e fraseológicos que conduziram à composição do 
discurso e organizar um Banco de Dados com as publicidades estudadas.

A metodologia empregada foi de caráter qualitativo e quantitativo e a técnica 
de pesquisa é documental: os textos são lidos, selecionados, analisados e catalo-
gados. Esta perspectiva torna o desenvolvimento do trabalho de forte importância 
não apenas para o meio acadêmico, mas para a sociedade como um todo visto que 
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este “meio comunicativo” veio transfigurar a cultura e a forma em que vivemos em 
sociedade por estratagemas imagéticos e discursivos. Os principais teóricos utiliza-
dos foram: Resende & Ramalho, Stuart Hall, Noberto Bobbio, Ângela Paiva Dionísio, 
Norman Fairclough e Igedore Koch Vilaça. 

O que é discurso de ódio?

A Internet trouxe a possibilidade de tornar visível todo e qualquer objeto, se-
jam pessoas, acontecimentos ou até mesmo opiniões. Por um lado, isso é proveito-
so e extremamente útil, pois agora os diversos tipos de conteúdo chegam aos seus 
consumidores quase que imediatamente, as notícias e informações são amplamen-
te discutidas no espaço digital e diversas maneiras de interação são contempladas 
neste meio. Por outro lado, a Internet trouxe também uma liberdade de expressão 
jamais vista, que de tão ampla possui linhas tênues entre a opinião e o crime.

Discurso de ódio é o discurso que visa à promoção do ódio e incitação 
a discriminação, hostilidade e violência contra uma pessoa ou grupo de 
pessoas em virtude de raça, religião, nacionalidade, orientação sexual, 
gênero, condição física ou outra característica de um determinado gru-
po. (Panorama sobre o Discurso de Ódio no Brasil)

A internet trouxe a possibilidade de externalizar todos os pensamentos sem 
que haja muita preocupação. Para alguns usuários o espaço digital parece não pos-
suir regras, um local onde tudo é permitido e aceitável. A mídia digital “permite ao 
homem externalizar seus pensamentos, suas opiniões, suas escolhas, externar a si 
próprio das mais variadas formas e a um largo espectro de outros homens que, com 
ele, também se projetem no ciberespaço” (SILVA, p.1).

Segundo Rosane Silva em seu trabalho Discurso de Ódio em Redes Sociais: juris-
prudência brasileira, o discurso de ódio é composto por dois elementos básicos: a dis-
criminação e a externalidade. “O discurso de ódio deve manifestar discriminação, ou 
seja, desprezo por pessoas que compartilham de alguma característica que as torna 
componentes de um grupo, e este sentimento deve ser externalizado” (SILVA, p.4).

As redes sociais servem como um ‘espelho’ para seus usuários. É neste espaço 
que pessoas de diversas culturas, idades, posições sociais, etnias etc. Refletem seu 
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cotidiano e, mesmo sem perceber, sua personalidade, o que quer dizer que não 
apenas posições agradáveis e de boa aceitação são encontradas mais também crí-
ticas pesadas, xingamentos, discriminação, homofobia, entre outros. Sendo assim, 
o ambiente virtual é o ‘local perfeito’ para propagação do ódio com ou sem motivo.

Opinião ou discriminação? Como reconhecer o discurso de ódio?

Os limites entre opinião e discriminação na internet parecem ainda não ser 
tão claros. É comum a argumentação de que o dito foi apenas uma opinião, mesmo 
quando está clara a utilização de expressões pejorativas e ofensivas. A discrimina-
ção, como já foi visto, é um dos componentes principais do discurso de ódio. Toda 
forma de manifestação discriminatória pode ser considerada oriunda do ódio.

Alguns estudiosos se debruçam sobre este tema e trazem definições relevan-
tes que provavelmente irão esclarecer que entre opinar e propagar o ódio existe um 
abismo de distância. Dentre eles podemos por em destaque, mais uma vez, Rosane 
Silva quando diz que “o discurso de ódio é aquele que fere a dignidade da pessoa 
humana, característica essencial do homem individual ou coletivamente considera-
do” (SILVA, p.4); e Riva Freitas ao dizer que “o discurso de ódio apresenta como ele-
mento central a expressão do pensamento que desqualifica, humilha e inferioriza 
indivíduos e grupos sociais” (FREITAS, 2013, p.344).

“O foco central do ódio é a desvalorização do outro. [...] Tentar calar, excluir e 
alijar são os seus propósitos” (FREITAS, 2013, p.345). Em outras palavras, opinar so-
bre algo não possui um elemento que no discurso de ódio é mais do que presente: 
a humilhação. Se o discurso tem como objetivo humilhar ou apresenta traços que 
levem a transparecer isso, pode-se afirmar que é um discurso de ódio, e pode ser 
destinado a um grupo de indivíduos diretamente ou a um único individuo que pos-
sui traços de um grupo próprio, que por consequência será também atingido.

Categorias de análise

O corpus da pesquisa foi recolhido nos primeiros seis meses do ano corrente 
(2016) e conta com dezenove amostras que possuem quatro manifestações do dis-
curso de ódio. A proposta inicial é analisar algumas amostras deste material pela 
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perspectiva da Análise Crítica do Discurso, mas não apenas isto. A análise é feita 
através de três das dez categorias analíticas propostas por Viviane Resende e Vi-
viane Ramalho (2011) em seu livro Análise de Discurso (para a) Crítica: o texto como 
material de pesquisa.

O material apresentado neste trabalho foi selecionado mediante sua visibilida-
de, isto quer dizer que será apresentado casos de discurso de ódio amplamente co-
mentados e discutidos, onde pessoas públicas são o alvo das ofensas. Entretanto an-
tes de apresentar o corpus faz-se necessária a explanação das categorias de análise.

Avaliação

A categoria de avaliação detém-se em observar como o proferidor do discurso 
avalia o objeto ao qual se refere.

A avaliação é, em princípio, uma categoria identificacional, moldada por 
estilos. São apreciações ou perspectivas do locutor, mais ou menos explí-
citas, sobre aspectos do mundo, sobre o que considera bom ou ruim, ou o 
que deseja ou não, e assim por diante. (RESENDE & RAMALHO, 2011, p.119)

É uma categoria identificacional que observa perspectivas mais ou menos ex-
plícitas considerando o contexto e a visão de mundo do emissor. 

Identificação relacional

Esta categoria está relacionada com o aspecto discursivo das identidades e 
os arquétipos sociais. “No significado identificacional, analisa-se a construção de 
identidades e a identificação de atores sociais, isto é, a construção de modos par-
ticulares de identificação de atores sociais representantes em textos” (RESENDE & 
RAMALHO, 2011, p.130).

Interdiscursividade

“A interdiscursividade é, em princípio, uma categoria representacional, ligada a 
maneiras particulares de representar aspectos do mundo” (RESENDE & RAMALHO, 
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2011, p.142). Está ligada a união ou separação de diversos discursos num mesmo 
contexto, e a escolha feita pelo emissor. “Por que o emissor escolheu falar desta 
maneira e não daquela?” é umas das questões que compõem esta categoria. “A es-
colha dos modos de representação depende dos interesses particulares e das prá-
ticas/ posições enfatizadas na representação. A interdiscursividade observa esses 
elementos” (RESENDE & RAMALHO, 2011, p.142).

Análise do corpus

Para este trabalho foram selecionadas quatro publicações feitas em Blog’s e 
sites que tiveram grande repercussão nas redes sociais ou publicações que se man-
tiveram nas redes sociais desde o primeiro momento, especialmente Facebook e 
Twitter que são os locais digitais onde os usuários costumam manifestar com maior 
vivacidade suas opiniões e, por ocasião, a propagação do ódio. Três das quatro pu-
blicações apresentadas tiveram como alvo pessoas públicas e este foi um dos crité-
rios de escolha.

O primeiro caso relata uma notícia publicada no site R71, onde Fabíola Reipert2 
escreve sobre a possível decadência profissional de Claudia Leitte3. No artigo, Fabío-
la diz que Claudia estaria nos Estados Unidos esperando propostas de emprego no 
Brasil; que teria se oferecido para cantar na micareta4 de Feira de Santana, na Bahia; 
que acabou recebendo oitenta mil reais pelo show, um valor inferior às suas antigas 
apresentações que chegavam a soma de duzentos e oitenta mil reais; que iria cantar 
ao lado de cantores com cachês inferiores e finaliza com a afirmação de que Claudia 
Leitte estaria pedindo ajuda a Ivete Sangalo5 para vender seus shows.

1. R7 é o site de entretenimento da Rede Record de Televisão.

2. Fabíola Reipert é jornalista e blogueira do site R7.

3. Claudia Leitte é cantora brasileira de Axé Music, nascida no Rio de Janeiro e criada na Bahia.

4. Micareta é o nome dado as festas de carnaval fora de época.

5. Ivete Sangalo é uma das maiores cantoras de Axé Music do Brasil, reconhecida internacionalmente.
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Já na notícia pode-se encontrar marcadores que sinalizam a posição da jor-
nalista sobre o possível fato da falta de trabalho para a Claudia Leitte como, por 
exemplo, o trecho “[...] mas para ganhar um valor beeeem menor do que estava 
acostumada a receber”. A forma com que o advérbio ‘bem’ é escrito dá intensidade 
ao fato de o cachê da cantora atualmente ter sido menor do que os dos últimos 
trabalhos. Para intensificar mais ainda a suposta decadência profissional de Claudia 
Leitte, Fabíola faz menção a outras bandas musicais, que ela mesma classifica como 
menores, e ao pedido de ajuda que Claudia teria feito a Ivete Sangalo para devido à 
semelhança entre seus trabalhos. Fato propagado pela mídia, inclusive pela própria 
Fabíola, mas nunca confirmado pelas artistas.

“A escolha dos modos de representação depende dos interesses particulares e 
das práticas/posições enfatizadas na representação” (RESENDE & RAMALHO, 2011, 
p.142), com isso podemos dizer que já era intencional levar o leitor a acreditar que 
Claudia Leitte estaria entrando em decadência na vida profissional. Sua repercussão 
poderia causar entre outras coisas a comoção social, visto que Claudia tem milhares 
de fãs, seguidores em suas redes sociais e pessoas amigas que apoiam seu trabalho 
e poderiam auxiliá-la numa possível ‘volta por cima’. Mas não foi que aconteceu. A 
matéria foi divulgada na FanPage oficial do R7 no Facebook e até a data de recolha 
do corpus tinha mais de mil comentários,  muitos deles esbravejavam que o que 
estava acontecendo a Claudia Leitte era justo, além de xingar e hostilizar o trabalho 
da cantora, bem como sua pessoa.

Selecionamos para análise os dois comentários que mais receberam curtidas 
até o momento da recolha do corpus. Foge das margens deste trabalho corrigir possí-
veis equívocos gramaticais vender seus shows, detemo-nos a uma análise discursiva.
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O primeiro: “Nojenta!!!!!!”  No início era tão humilde agora cospe para cima, mais 
o mundo da volta” recebeu até a data de recolha do corpus 270 curtidas, isto implica 
que 270 pessoas provavelmente concordaram com o escrito.

Ao exclamar “nojenta!!!!!!” com tanta ênfase já se pode notar a repulsa que o 
receptor da notícia tem por Claudia Leitte. Ele ainda afirma que no início de sua 
carreira, a cantora era mais humilde, o que nos leva a compreender que atualmente 
ele a classifica como ‘não humilde’. E finaliza com a frase “o mundo dá voltas”, dita-
do popular que tem como base afirmar que os erros que se comente retornam ao 
seu feitor. Avalia-se a artista como nojenta e não humilde através de uma afirmação 
e ainda há a utilização de um ditado popular para ‘embasar’ o dito. Supostamente 
estas duas características seriam algo tão inaceitável para o indivíduo que ele a con-
sidera quase como um crime: “o mundo dá voltas” também pode ser interpretado 
como “aqui se faz, aqui se paga”, outro ditado que teria o mesmo sentido, levando 
em consideração o contexto.

“Bem feito! Antipática! Seja humilde! Tive o desprazer de conhecê-la pessoal-
mente! Por trás das câmeras ela é nojenta! Mal educada! Maltrata os fãs! Ridícula! 
Ela merece mesmo estar sem show! #cantorapodre!” é o segundo comentário que 
até o momento de recolha do corpus se mostrou com mais curtidas, 251 pessoas 
aparentemente concordam com o dito.
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Todas as frases são finalizadas com ponto de exclamação, o que dá mais ênfa-
se a ideia apresentada. Nesse comentário o interlocutor avalia a supracitada como 
antipática, não humilde, nojenta, mal educada, ridícula e, por essas características, 
merecedora de falta de trabalho. Chega a chamá-la de cantora podre, o que mostra, 
mais uma vez, sua raiva pela artista e por seu trabalho.

“A publicidade se demonstra como sendo, antes de tudo, um discurso, uma 
linguagem, sustentando uma argumentação icônico-linguística com fins de conven-
cimento consciente ou inconsciente do público alvo” (COSTA, p2), com isso podemos 
dizer que os comentários feitos por esses dois sujeitos são classificados como dis-
curso de ódio e não como apenas mais uma opinião dentre tantas outras, justamen-
te pelo fato de utilizarem palavras de xingamento e que incitariam mais pessoas a 
fazer o mesmo. Ambos os sujeitos avaliam a cantora de forma negativa e não se 
preocupam com a veracidade da notícia publicada por Fabíola, que é conhecida no 
meio da comunicação digital por propagar notícias que nem sempre são verídicas.

Claudia Leitte é alvo de muitas críticas, bullyng e discurso de ódio nas redes 
sociais. Dessa vez os comentários surgiram numa foto que a cantora publicou em 
sua página no Facebook, utilizando como legenda a hastag #belarecatadaedolar, 
que surgiu em diversas redes sociais após uma entrevista que a revista Veja fez com 
Marcela Temer, esposa do então vice-presidente, Michel Temer, atualmente presi-
dente do. A revista achou conveniente dar à entrevista o título de “Bela, recatada e 
do lar”, mais do que imediatamente pessoas se manifestaram nas redes sociais ale-
gando machismo, imposição do sistema patriarcal, etc, e começou uma verdadeira 
enxurrada de publicações com a hastag #belarecatadaedolar. A cantora não ficou 
de fora e publicou a foto abaixo.
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Fonte: https://www.facebook.com/ClaudiaLeitte/photos
/a.495159507200.263260.180462727200/10153481743337201/?type=3&theater

Diversos comentários foram publicados em resposta a foto de Claudia, dos 
quais destacamos dois para análise.

https://www.facebook.com/ClaudiaLeitte/photos/a.495159507200.263260.180462727200/10153481743337201/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ClaudiaLeitte/photos/a.495159507200.263260.180462727200/10153481743337201/?type=3&theater
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No primeiro comentário já vemos o incômodo que a roupa da referida causa 
no interlocutor e a posição que esta mesma roupa colocaria uma mulher na so-
ciedade. Uma mulher “recatada e do lar” não poderia usar brilhos, decotes e/ou 
transparência? O segundo comentário solidifica a ideia proposta pelo primeiro. O 
interlocutor acredita que a artista perdeu o pudor e ‘moral de mulher casada’ por 
causa da roupa que usa, ainda afirma que isso é demais para a família brasileira e, 
em outras palavras, faz menção à falta de respeito.

Na realidade, podemos afirmar que Claudia Leitte, com esta foto, apenas exem-
plifica o que muitas mulheres passam todos os dias. A sociedade classifica as mu-
lheres através de rótulos (‘fáceis’, ‘difíceis’, ‘para casar’, ‘para se divertir’...) ao mesmo 
tempo em que constrói arquétipos de uma mulher ideal, que talvez esteja mais 
próximo do que se pensa da expressão “bela, recata e do lar” publicada pela Veja6. 
Nesse contexto, os interlocutores servem como um espelho que reflete o discurso 
que posiciona a mulher na sociedade como frágil, não dona de seu próprio corpo, 
discriminada por exercer sua sensualidade e por não esconder sua sexualidade.

A interdiscursividade, presente em todo o corpus, se destaca com maior força 
nessa publicidade. Nela podemos observar não apenas o discurso de ódio, mas a 
propagação dos limites da mulher na sociedade, da sua posição e principalmente da 
discriminação que ainda vive. Como já foi dito, as bases para o discurso de ódio são 
a discriminação e a externalidade da mesma. Mais do que apenas propagar o ódio, 
os comentários proferidos na foto de Claudia Leitte propagam o possível “lugar da 
mulher” na sociedade, como se esta apenas tivesse de aceitar a posição imposta, 
sem ao menos questionar.

A terceira publicidade tem o discurso de ódio referente à questão étnica. Dessa 
vez o alvo foi Joaquim Barbosa, que é jurista, foi Procurador da República e Minis-
tro do Supremo Tribunal Federal, corte da qual foi presidente entre 2012 e 2014. 
Joaquim ainda foi professor da Universidade do Rio de Janeiro (URJ) e atualmente é 
advogado.

6. Matéria foi divulgada na Revista Veja online. Disponível em: http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-
temer-bela-recatada-e-do-lar/.
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O ex-presidente do STF foi alvo de discurso de ódio no Twitter em diversos 
momentos, sempre após as audiências7 que presidia na corte. No material apresen-
tado neste trabalho, pode-se observar o emprego da palavra negro como forma de 
discriminação e inferiorização, remetendo-se a um passado escravocrata que ainda 
se faz muito presente na sociedade atual.

“Ainda que não seja evidente, o discurso de ódio é extremamente nocivo, eis 
que o dispõe de mecanismos aptos à difusão de uma cultura de exclusão e margina-
lização social das minorias, contribuindo para a perpetuação de desigualdades e a 
violação de direitos” (OLIVEIRA, 2014, p.5). As palavras de Oliveira podem ser obser-
vadas na expressão “negro vadio”, que é a avaliação feita pelo primeiro interlocutor. 
Joaquim Barbosa realmente é negro, mas a cor da sua pele não interfere nas suas 
decisões jurídicas. O que nos leva a interpretar que o interlocutor quis posicioná-lo 
num grupo que num passado não tão distante foi ‘inferior’ na sociedade brasileira.

O negro no Brasil era escravo, sofria castigos pesados, não tinha voz social e 
era submetido a diversos tipos de humilhação. A palavra negro faz referência a esse 
momento histórico e traz a tona toda a repulsa e discriminação que o interlocutor 
tem pelas pessoas negras, considerando-as inferiores. Em complemento é utilizada 
a palavra ‘vadio’, ora, se o interlocutor está criticando a possível atuação de Joaquim 
no STF, já afirma que o mesmo trabalha; e se trabalha, ainda seria correto classificá
-lo como vadio?

Na segunda twittada a palavra negro é empregada novamente, solidificando a 
discriminação e sua externalidade. O que pode ser interpretado é que há um incô-
modo com o fato de um negro ter alcançado uma posição social de grande desta-

7. 8Foge das margens deste trabalho expor e discutir as audiências presididas por Joaquim Barbosa, 
bem como os motivos para a realização das mesmas.



586

XXVI Jornada do Gelne

que, e por isso precisa-se reafirmar a ‘posição inferior’ que um ser humano tem só 
pelo fato de ser negro. O interlocutor avalia o objeto como inferior, faz menção a 
um discurso discriminatório baseado no passado histórico escravocrata e constrói o 
arquétipo de “vadio” e desocupado para com a vítima do discurso de ódio.

A última publicidade foi do período após as últimas eleições para presidente 
(2014), onde Dilma Russef foi reeleita graças ao grande número de votos na Região 
Nordeste. Muitos internautas propagaram o ódio contra os nordestinos.

“É possível distinguir os crimes motivados pela aversão às minorias do discurso 
de ódio contra elas, o qual envolve, normalmente, agressões verbais dirigidas a um 
referido grupo social como um todo” (OLIVEIRA, 2014, p.11). Diversas manifestações 
de ódio estão expostas nestas publicações, que foram veiculadas no Facebook e no 
Twitter por diferentes interlocutores. Há a referência ao holocausto, procedimento 
nazista que matava um alto número de judeus de uma única vez. Há quem diga que 
os nordestinos se submetem demais aos programas sociais do Governo Federal, 
como se apenas quem mora no Nordeste fosse beneficiado por esses programas. 
E há até nordestino que não se considere nordestino por ter tido pais de outras re-
giões do país.

A discriminação é mais do que aparente. Além de ofender, discriminar e inferio-
rizar o nordestino, os interlocutores posicionam-se como se a culpa dos problemas 
sociais e governamentais do país fosse apenas da Região Nordeste, que por ocasião 
teria proporcionado a reeleição da presidenta Dilma.
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Resultados

O corpus desta pesquisa conta com dezenove8 publicidades detentoras de dis-
curso de ódio, que estão divididas em quatro grupos: discurso de ódio contra mu-
lheres, que conta com dez casos; discurso de ódio contra negros, que conta com 
quatro casos, discurso de ódio contra nordestinos, três casos e discurso de ódio 
contra gordos, com apenas um caso. O discurso de ódio de maior destaque neste 
trabalho foi destinado à mulher. As figuras públicas aqui apresentadas ilustram um 
quadro onde a discriminação é a protagonista.

O gráfico na página seguinte traz o percentual da pesquisa e deixa clara a ocor-
rência de casos de discurso de ódio dentro do trabalho.

Grupos

Percentual do número de casos.

8. Por conta do gênero deste trabalho ser um artigo é inviável a análise de todas as publicidades que 
compõe o Banco de Dados da pesquisa.
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Conclusão

As publicidades apresentadas neste trabalho, embora utilizem a imagem de 
pessoas públicas, tratam do discurso de ódio que cala as minorias. Claudia Leitte e 
Joaquim Barbosa representam neste artigo grupos de mulheres e negros que so-
frem hostilização e discriminação cotidianamente. Grupos que são minoria, não em 
número, mas em acesso. Acesso aos diversos tipos de liberdade, das quais as liber-
dades social, corporal e sexual se destacam; acesso a educação e a cultura de forma 
geral. Os nordestinos também se enquadram neste conceito minoria.

O foco central do ódio é desvalorizar, humilhar e reprimir um indivíduo ou 
grupo de indivíduos para silenciá-lo e inferiorizá-lo. Com este trabalho podemos 
concluir que há a necessidade por parte dos propagadores do discurso de ódio de 
posicionar os indivíduos na sociedade, utilizando como base um passado histórico 
onde o negro ocupava posição inferior e a mulher não tinha liberdade para expor 
seu corpo, e inferiorizar um grupo através de seu posicionamento geográfico.
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ANÁLISE DO DISCURSO JURíDICO:EFEITOS DE SENTIDO 
NAS ARGUMENTAÇÕES DO ADVOGADO

THALISON BRENO ALVES DA SILVA (UEPB)

Introdução

O Direito, ao possuir aspectos da sociologia, filosofia, ética, política e lingua-
gem, apresenta-se como uma ciência interdisciplinar importante para o desenvol-
vimento histórico do país. Dessa forma, vê-se a importância do conhecimento dos 
profissionais do direito não somente da ciência jurídica, mas também das ciências 
sociais e humanas para o aperfeiçoamento da sua postura, enquanto operador do 
Direito.

Nesse sentido, é de extrema importância abordar a questão da linguagem, 
pois a mesma é o artifício primordial utilizado pelo profissional. Para que exista uma 
comunicação perfeita, sem falha, é necessário atentar-se aos aspectos cognitivos 
da língua de um modo geral. Possuir domínio culto da mesma, não implica resultar 
em uma comunicação totalmente acessível, por isso deve-se refletir e analisar como 
está sendo empregado o uso da língua no contexto na qual está sendo inserida.

A linguagem do advogado, elemento primordial de sua atividade jurídica, por 
ser técnica e específica da área, geralmente dificulta o elo comunicativo com o seu 
cliente. Sendo assim, o operador do Direito deve atentar-se ao grau de instrução do 
seu respectivo receptor, adequando a sua linguagem de forma que a comunicação 
seja efetivada. 

Dessa forma mostra-se a importância do estudo da Língua Portuguesa para a 
formação e aperfeiçoamento do advogado no momento de peticionar uma causa, 
como também durante a instrução oral do feito, promovendo assim, uma maior 
acessibilidade para o seu público.

A metodologia usada neste trabalho caracteriza-se por desenvolver uma pes-
quisa de natureza qualitativa, empregando como método de procedimento o hi-
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potético- dedutivo que por meio da análise doutrinária e de várias situações rela-
cionadas ao tema, tenta proporcionar soluções à questão, sendo esta abordagem 
voltada principalmente para o bom uso da Língua Portuguesa pelo advogado. O 
embasamento teórico foi buscado em fontes tais como livros e sites interativos, uti-
lizando-se da técnica de pesquisa de documentação indireta. 

No primeiro capítulo, evidencia – se uma explanação sobre a Linguagem pro-
priamente dita, apresentando de início os elementos comunicativos constituintes 
da mesma, juntamente com as explicações do papel de cada um. Em seguida, faz -se 
uma abordagem sobre as funções que a linguagem pode exercer.

No segundo capítulo, apresentar-se-á o Português Jurídico, partindo de seu 
conceito, passando pelo estudo do vocabulário jurídico, do uso da linguagem pelo 
advogado no Direito, e, conseguinte, uma breve explanação sobre a linguagem téc-
nica e o uso excessivo do “juridiquês”.

No terceiro, e último capítulo, procurou – se analisar as construções sintática, 
semântica e pragmática da linguagem escrita em uma petição inicial elaborada por 
um advogado. Para isso, foi extraído um trecho da referida petição, onde nele, foi 
analisado a semântica, a sintaxe de duas frases e o contexto de sua usabilidade.

Linguagem

A linguagem emprega a passagem fundamental para a efetividade do elo co-
municativo entre os indivíduos. É através dela, e em todas as suas formas de apli-
cação, seja ela oral, escrita, gestual, facial ou expressada por alguma outra maneira 
distinta, que gera uma construção efetiva da comunicação entre os falantes. A lin-
guagem propicia a permuta de informações, ideias, conhecimentos e culturas, atu-
ando como o mais complexo e importante instrumento de comunicação.

Pode – se dizer que a linguagem é um dos instrumentos comunicativos mais 
complexos, porque todos que fazem uso dela tem conhecimento e estão cientes de 
que, em muitos casos, a mesma trava, impossibilitando o seu correto funcionamen-
to. A resultante efetividade ou falha comunicativa se dá através de vários fatores 
que estão relacionados a situação comunicativa.
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Elementos da comunicação

O sistema de comunicação apresenta seis elementos fixos. São eles: o emissor, 
o receptor, a mensagem, o código, o canal e o contexto. Apresentados no esquema 
a seguir:

O REMETENTE envia uma MENSAGEM, ao DESTINATÁRIO. Para ser eficaz 
a mensagem requer um CONTEXTO a que se refere [...], apreensível pelo 
destinatário, e que seja verbal ou suscetível de verbalização; um CÓDI-
GO total ou parcialmente comum ao remetente e ao destinatário [...]; e, 
finalmente, um CONTACTO, um canal físico e uma conexão psicológica 
entre o remetente e o destinatário, que os capacite a ambos a entrarem 
e a permanecerem em comunicação (JACOBSON, 2005, p. 123).

De acordo com a teoria de Jacobson, o elemento número 1 é o emissor, o ser 
que passa a mensagem para alguém. Consequentemente esse alguém será o ele-
mento número 2, o receptor que é o ser que recebe a mensagem do emissor. O 
elemento número 3 vai ser justamente o que é passado entre ambos: a mensagem. 
Para que essa mensagem seja passada de forma entendível tanto para o emissor 
quanto para o receptor é necessário um código, quarto elemento no ato de comuni-
cação. Código esse que deve ser o mesmo entre ambos.
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Para que a mensagem com o código possa ser transmitida, a mesma terá que 
passar pelo quinto elemento da comunicação: o canal! Se esse canal estiver obstru-
ído, a comunicação não será perfeita, o que provocará uma falha na compreensão 
da mensagem. Por último tem – se o sexto elemento: o contexto.

O contexto pode ser definido como um conjunto de elementos no mundo cir-
cundante, que dá sentido à mensagem. Para compreender esse sentido, é neces-
sário observar a variação de significados que uma mesma palavra pode possuir. 
Abaixo, pode – se verificar a variação da palavra “pegar”:

Na linguagem coloquial, a palavra “pegar” pode apresentar várias significações 
de acordo com o contexto da situação comunicativa. O emprego desse termo e de 
muitos outros atuando como sinônimos a outras palavras podem ser caracteriza-
dos como componentes da linguagem coloquial ou termos de variação linguística.

Funções da linguagem

Na maioria das vezes, as pessoas usam a linguagem de maneira automática. 
Ninguém reflete sobre como ela se organiza. As pessoas não se atentam e acabam 
esquecendo que a linguagem pode apresentar várias funções diferentes. A lingua-
gem tem função distinta de acordo com a ênfase que se dá a cada um dos elemen-
tos da comunicação. Em uma fala o emissor pode ser o elemento mais evidente, 
já em outra pode ser o receptor. Como existem seis elementos, determinam – se 
também seis funções da linguagem. São elas:
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De acordo com Barbosa (2001), pode existir uma infinidade de intenções no 
momento em que uma mensagem é proferida pelo emissor para um determina-
do receptor, seguindo o foco da situação comunica, por isso a existência de várias 
funções da linguagem. Porém, existem mensagens que apresentam uma ou várias 
funções que dialogam juntas:

Numa mesma mensagem, porém, várias funções podem ocorrer, uma 
vez que, atualizando concretamente possibilidades de uso do código, 
entrecruzam-se diferentes níveis de linguagem. A emissão, que organiza 
os sinais físicos em forma de mensagem, colocará ênfase em uma das 
funções – e as demais dialogarão em subsídio. (CHALHUB, 1991, p.8)

Deste modo, a intenção na qual o emissor deseja transmitir sua mensagem, 
fará com que o mesmo defina qual será sua proposta linguística para alcançar o seu 
objetivo, o que implica ressaltar que o emissor poderá fazer uso de muitos recursos, 
esquadrinhando às distintas funções de linguagem.

Português jurídico

A Língua Portuguesa é uma ferramenta necessária para o advogado no exercí-
cio de sua profissão.  Por ela possuir vastos recursos, muitas vezes, o operador do 
Direito sente dificuldade em utilizá-la. Daí a importância do Português Jurídico no 
exercício da profissão de advocacia. 
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O Direito é, por excelência, entre as que mais o sejam, a ciência da pala-
vra. Mais precisamente: do uso dinâmico da palavra”. (XAVIER, Ronaldo 
Caldeira Xavier. Português no Direito: Linguagem Forense. Rio de Janei-
ro: Forense, 2002. p. 1.)

De início, faz-se necessário uma análise sobre alguns conceitos importantes 
para entender o funcionamento da linguagem. A saber:

LINGUAGEM é um sistema de signos utilizados para estabelecer uma 
comunicação. A linguagem humana seria de todos os sistemas de signos 
o mais complexo. Seu aparecimento e desenvolvimento devem-se à ne-
cessidade de comunicação dos seres humanos. Fruto de aprendizagem 
social e reflexo da cultura de uma comunidade, o domínio da linguagem 
é relevante na inserção do indivíduo na sociedade. [...] A LINGUAGEM 
VERBAL é uma faculdade que o homem utiliza para exprimir seus es-
tados mentais por meio de um sistema de sons vocais denominados 
língua. Esse sistema organiza os signos e estabelece regras para seu uso. 
Assim, pode-se afirmar que qualquer tipo de linguagem desenvolve-se 
com base nouso de um sistema ou código de comunicação, a língua. 
A LINGUAGEM é uma característica humana universal, enquanto a LÍN-
GUA é a linguagem particular de uma comunidade, um grupo, um povo. 
SISTEMA é uma organização que rege a estrutura de uma língua. [...] 
LÍNGUA é um código que permite a comunicação, um sistema de sig-
nos e combinações. Ela tem caráter abstrato e dispõe de um sistema 
de sons, e concretiza-se por meio de atos de fala, que são individuais. 
Assim, enquanto a língua é um conjunto de potencialidades dos atos de 
fala, esta (ou discurso) é um ato de concretização da língua. [...] 
A FALA é anterior à escrita, mas tem, através dos tempos, sido relegada 
a uma condição de inferioridade por causa das circunstâncias modernas 
em que informações e documentos escritos constituem o mundo das 
relações humanas e de produção. [...] 
As características diferenciadoras entre LÍNGUA e FALA são: a língua é 
sistemática, tem certa regularidade, é potencial, coletiva; a fala é assiste-
mática, nela se observa certa variedade, é concreta, real, 
individual. [...] 
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A NORMA varia segundo a influência do tempo, espaço geográfico, clas-
se social ou profissional, nível cultural do falante. A diversidade das nor-
mas, visto que há tantas quanto os indivíduos, não afeta a unidade da 
língua, 
que contém a soma de todas as normas. [...] 
A LÍNGUA PORTUGUESA, portanto, é um sistema lingüístico que abrange 
o conjunto das normas que se concretiza por meio dos atos individuais 
de fala. Ela é um dos sistemas lingüísticos existentes dentro do conceito 
geral de língua e compreende variações diversas devidas a locais, fato-
res históricos e socioculturais que levam à criação de variados modos de 
usar a língua. [...] 
NORMA é um conjunto de regras que regulam as relações lingüísticas. 
A norma sofre afrontas ou é contrariada devido a vários fatores: altera-
ções devidas às classes sociais diferentes, alterações devidas aos vários 
indivíduos que utilizam a língua.( MEDEIROS. João Bosco; TOMASI, Caro-
lina. Portugues forense: a produção de sentido. São Paulo: Atlas, 2004. 
P. 17-21).

A linguagem utilizada pelo homem pode ser verbal e/ou não verbal. A lingua-
gem oral utiliza por excelência a formal verbal. Já a linguagem não verbal verifica-se 
em diversas formas, como, por exemplo, a linguagem corporal.

Nesse sentido, depreende-se que o advogado no exercício de sua profissão e, 
em especial, na sua comunicação com o cliente, utiliza de diversas formas de lingua-
gem, sempre levando em consideração a situação social e instrução cultural de cada 
um para que a comunicação atinja seu objetivo principal, ou seja, transmitir a ideia 
de forma clara.

Vocabulário jurídico

Ter conhecimento da Língua Portuguesa para o advogado é de bastante impor-
tância. Pelo uso das palavras, o profissional do Direito bate as portas do Judiciário 
para lutar pelo direito do seu cliente, seja através de uma petição inicial, uma con-
testação, apelação, entre outros. ”O Direito é a ciência da palavra. Para o advogado 
dir-se-á agora, a palavra é seu cartão de visita”.
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Sendo assim, o advogado deve-se atentar para o bom uso da linguagem, evi-
tando ambiguidades e contradições. Nesse sentido:

Inquestionavelmente a seleção do termo exato economiza o precioso 
tempo que se perde em discussões bizantinas; fatores conjunturais, no 
entanto, interferem no sentido de que não se cristalize em estereóti-
pos imutáveis a linguagem jurídica. Se assim fosse, ela estaria fadada 
a  parar no tempo, sendo mais útil nas vitrinas empoeiradas de um mu-
seu. Entre os referidos fatores está principalmente o progresso natural 
de outras ciências sociais, o qual determina a mudança de enfoque na 
abordagem dos problemas tradicionais,trazendo novas achegas, tanto à 
doutrina do Direito quanto ao seu vocabulário. Esse caldeamento, aliás, 
é deveras auspicioso, porque producente e por obrigar a um contínuo 
esforço de atualização, assegurando a perene importância social do ad-
vogado. (ibid. p 12).

Verifica-se, então, que o operador do Direito deve aperfeiçoar o seu vocabulá-
rio, não se prendendo a termos ultrapassados, em que seu uso dificulta o entendi-
mento da ideia que se busca transmitir.

O advogado e a utilização da linguagem no direito

Ao advogado, em sua formação acadêmica, é transmitido todo um conheci-
mento a respeito do ordenamento jurídico e seu funcionamento. No exercício de 
sua atividade, todo esse conhecimento é colocado em prática. Nesse sentido, o ope-
rador do direito deve  se expressar  de forma clara e concisa.

[...] e as novas gerações de advogados saibam que, para exercer a pro-
fissão, além das qualidades morais e intelectuais, faz-se necessário um 
requisito que, de tão essencial, parece desprezível: o conhecimento do 
vernáculo, dos seus recursos e de sua importância na atividade jurídica, 
nas lides processuais, na luta pela defesa da liberdade, dos bens e direi-
tos humanos.( SILVA, Luciano Correia da.Manual de Linguagem Forense 
São Paulo: Edipro, 1991. p. 13).
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Dessa forma, é de suma importância que o profissional do Direito utilize da lin-
guagem de forma adequada no exercício de sua profissão, evitando expressões re-
buscadas e ultrapassadas, que dificultam a transmissão do conhecimento jurídico. 

Linguagem técnica

         O advogado, no uso da linguagem jurídica, pode fazer uso de termos 
técnico próprios da sua profissão.  Esses termos terminam por enriquecer o texto, 
porém, na maioria das vezes, dificulta o entendimento por parte do leitor, seja ele 
cliente, magistrado, servidor, etc. Nesse sentido:

A linguagem deficiente é duramente punida em juízo. O advogado pode 
perder o processo, obter apenas parte do que esperava ou nem sequer 
ser compreendido. Não há uma segunda chance, pois a coisa julgada é 
imutável. (MORENO; MARTINS, 2006, p. 23).

Dessa forma, a utilização de termos em desuso traz graves consequências 
que, algumas vezes, pode fulminar o processo, prejudicando, assim, a pretensão do 
cliente e a credibilidade do advogado.

Outrossim, a utilização de termos técnicos corriqueiramente acaba por afetar 
o acesso e entendimento do Direito por parte dos leigos, conforme está exposto 
abaixo: 

Ademais, entendo que é sinal de atraso e subdesenvolvimento mental 
a manutenção desse dialeto sofisticado e pretensioso que se utiliza nos 
meios jurídicos, já chamado “juridiquês”, uma linguagem afetada, em-
polada, impenetrável, não raro ridícula, dos que supõem que utilizar 
expressões incomuns, exóticas, é sinal de cultura ou de sabedoria. O 
“juridiquês”, infelizmente, só tem mostrado eficiência e grande utilida-
de na perversa e estúpida missão de afastar o povo do Direito, de des-
viar a justiça do cidadão.” (Texto extraído do artigo “Lei de Introdução” 
de autoria de Zeno Veloso - Jurista - publicado no “O Liberal” edição de 
18.06.2005).
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Por conseguinte, o uso do “Juridiquês” como ferramenta desnecessária que 
se utiliza de excessivos termos técnicos do Direito, deve ser evitado. O uso de uma 
linguagem jurídica livre do “Juridiquês” traz diversos benefícios não somente para a 
realização de um processo célere, como também para toda a sociedade, que acaba 
por obter uma compreensão da matéria jurídica.

Casos de excessos de “juridiquês”

O excesso de “juridiquês” utilizados pelo advogado pode ser encontrado em 
diversas peças processuais, desde um pedido inicial até mesmo a interposição de 
recursos. Abaixo, pode-se observar alguns exemplos desses termos que são usa-
dos corriqueiramente pelos profissionais do Direito, extraídos do site ’’http://www.
soleis.adv.br/juridiques.htm’’:

• Juridiques em Agravo de Instrumento: o Agravante interpôs o presente re-
curso perante Vossas Excelências, Doutos Desembargadores Julgadores.

• Juridiques em apelação: “Conspícuos, concordarão os senhores, que a juris-
prudência ...”

• Juridiques em petições: Cártula chéquica, Peça Incoativa, peça ovo.

Dessa forma, percebe-se que a linguagem rebuscada utilizada por alguns ope-
radores do direito poderia ser muito bem substituída por termos claros, que facili-
tassem o entendimento dos atos realizados.

Análise semântica de trecho de uma petição inicial

A atuação da língua portuguesa na elaboração da fala oral ou escrita do advo-
gado é de extrema importância, em alguns casos fornece um entendimento implíci-
to e está estruturada de uma forma técnica que muitas vezes somente os profissio-
nais do direito são capazes de compreender.

Tendo por base a complexidade dessa linguagem, vamos fazer uma análise sin-
tática de duas frases extraídas de um trecho de uma petição inicial. Posteriormen-
te, analisar a semântica desse mesmo trecho e por último, observar a pragmática. 



601

XXVI Jornada do Gelne

O trecho abaixo se encontra no site ‘’http://www.filologia.org.br/rph/ANO21/63su-
pl/078.pdf’’ e refere –se a uma petição inicial:

Com espia no referido precedente, plenamente afincado, de modo con-
sue-tudinário, por entendimento turmário iterativo e remansoso, e com 
amplo su-pedâneo na Carta Política, que não preceitua garantia ao con-
tencioso nem ab-soluta nem ilimitada, padecendo ao revés dos tem-
peramentos constritores li-mados pela dicção do legislador infracons-
titucional, resulta de meridiana cla-reza, tornando despicienda maior 
peroração, que o apelo a este Pretório se compadece do imperioso pre-
questionamento da matériaabojada na insurgên-cia, tal entendido como 
expressamente abordada no Acórdão guerreado, sem o que estéril se 
mostrará a irresignação, inviabilizada ab ovo por carecer de pressuposto 
essencial ao desabrochar da operação cognitiva.

A linguagem utilizada por esse advogado no momento da escrita dessa petição 
está totalmente enquadrada ao “juridiquês”. Percebe – se a utilização de bastantes 
termos técnicos de difícil compreensão. O sentido expresso no trecho dessa petição 
pode ser simplificado para uma linguagem mais clara e objetiva. Trabalhando a se-
mântica dessa simplificação, o trecho ficaria da seguinte forma:

Um recurso, para ser recebido pelos tribunais superiores, deve abordar 
matéria explicitamente suscitada pela instância inferior ao julgar a cau-
sa. Isso não ocorrendo, será pura e simplesmente rejeitado, sem exame 
do mérito da questão.

A objetividade e a clareza após a simplificação do trecho da petição é eviden-
te. O objetivo inicial do advogado permanece o mesmo, a semântica agora está 
adequada ao grau de instrução de variados clientes. Mesmo sem a presença dos 
termos técnicos que ocasionam uma falha na interpretação, a atividade do advoga-
do será desenvolvida em suas etapas da mesma forma que seria, quando o “juridi-
quês” estava aplicado.
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Conclusão

O bom uso da Língua Portuguesa pelo operador do Direito mostra-se uma 
ferramenta imprescindível na busca de justiça. É através da palavra que o advogado 
expressa seus pedidos, seja de forma oral, seja de forma escrita. E na sua atividade, 
deve-se atentar para o uso correto de palavras e expressões, evitando termos ultra-
passados e ambíguos, que dificultam o entendimento do ouvinte e/ou leitor.

Ressaltou-se que a comunicação realizada pelo advogado na realização de suas 
atividades forenses deve ser pautada no uso de termos de fácil compreensão, mes-
mo que não haja um desprendimento completo de termos técnicos, que, de certa 
forma, mostram-se necessários em qualquer profissão.

Notou-se que o uso do “juridiquês” pelo profissional do direito deve ser evitado 
como forma de melhorar o entendimento tanto do cliente com da população em 
geral acerca dos institutos jurídicos. A boa comunicação não é aquela que usa pa-
lavras e expressões que poucas pessoas conhecem, mas sim aquela que consegue 
transmitir a mensagem de forma clara.
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IDENTIDADE E ESTEREÓTIPOS: UMA ANÁLISE 
DISCURSIVA DO TERMO PARAíBA EM DICIONÁRIOS

EMíLIA QUERINO CELESTINO (PIVIC/UFPB)

Análise do Discurso e dicionários: um panorama histórico 

Final da década de 60, a Análise do Discurso (AD) é inserida no cenário Francês 
através de Michael Pêcheux, filósofo interessado em estudar as relações entre o 
discurso (objeto da AD) e seu dispositivo de análise. Também participou dessa fun-
dação Jean Dubois, lexicógrafo criador da revista Langages.

Dubois concebia a AD como uma continuação da Linguística, enquanto Pê-
cheux criticava o corte saussuriano que separava a língua do sujeito e da história. 
Contudo, ambos estudiosos eram marxistas e objetivavam analisar o discurso polí-
tico e dessa forma promover uma intervenção social. As publicações inaugurais da 
AD pertencem a esses teóricos.

Pêcheux cumpriu a tarefa fundamental de definir o quadro epistemológico da 
AD e assim a fez a partir de releituras de outras regiões do conhecimento. O filó-
sofo filiou a AD a três diferentes campos do conhecimento: o da Linguística, com a 
problemática do corte saussuriano que desprezava o sujeito e a história; o da Psi-
canálise, com a releitura lacaniana de Freud e a sua teoria do inconsciente; e o do 
Marxismo, por meio da releitura althusseriana de Marx, da teoria da sociedade e 
das questões ideológicas.

Três épocas desenvolveram o que hoje entendemos por AD. A primeira fase foi 
a das teses althusserianas de sujeito “assujeitado” pela ideologia baseada no concei-
to de forma-sujeito, condições de produção e jogo de imagens. Já na terceira época 
da história da AD, observa-se uma abertura para as ideias foucaultianas por meio 
de Jean-Jacques Courtine. O que se entendia por formação discursiva é ampliado e 
são excluídos os termos “aparelho ideológico” e “luta de classes”.
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Apenas dez anos depois, com o fim da ditadura militar do Brasil, estando já em 
sua terceira fase francesa, a AD pode ser recepcionada pelos brasileiros. Essa vinda 
ao Brasil foi possível através de Eni Orlandi, que traduziu os escritos pecheuxtianos 
e contribuiu para formar os primeiros pesquisadores brasileiros da área.

A AD abre uma ampla possibilidade de aplicação e neste trabalho, especifica-
mente, será apresentada uma análise discursiva do dicionário.

Mais do que uma lista de palavras seguidas de definições, sinônimos e exem-
plos, o dicionário também se apresenta para a AD como um objeto discursivo. Para 
uma análise discursiva dos dicionários, José Horta Nunes (2010) ressalta algumas 
atitudes necessárias durante a leitura:“De modo mais específico, eu chamaria a 
atenção para três procedimentos de leitura crítica dos dicionários: a identificação de 
lacunas, a análise das posições de identificação e o questionamento dos exemplos 
(NUNES, 2010, p.6).

A identificação de lacunas está relacionada com uma das principais afirmações 
da AD, a que diz que “o dito também está no não-dito”. Há um silenciamento repre-
sentado pelo não-dito que pode ganhar voz a partir de uma análise discursiva, a 
partir do abandono da falsa ideia de transparência e completude do texto.

Nesta pesquisa, são abordados os efeitos dessas constatações sobre o verbe-
te paraíba,tratando do discurso que ele sustenta acerca da identidade da mulher 
nordestina e, mais especificamente, a pertencente a este estado (Paraíba). Como 
tal fato é intrínseco às questões que perpassam a formação histórico-cultural que 
hoje conhecemos por região Nordeste, o interesse está voltado para dicionários 
dos séculos XIX (antes do Nordeste), XX (formação do Nordeste) e XXI (atualidade do 
Nordeste).

Análise do verbete paraíba

Neste momento, será feita uma análise do verbete paraíba, a fim de perceber 
o lugar social e os perfis identitários apontados por esse termo nos séculos XIX, XX 
e XXI. Serão analisados quais discursos dos dicionários provocam a estereotipização 
da posição social do nordestino e promovem estigmatização da feminilidade da mu-
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lher nordestina. Foram coletados dicionários dos tipos padrão, de gíria e escolar. A 
seguir, o resultado da consulta ao século XIX.

Tabela 1 – coleta do verbete paraíba em dicionário do século XIX.

SÉCULO XIX

1813 Diccionario da Lingua Portugueza (Padrão) Ausência do verbete

Nota-se no Diccionario da Lingua Portugueza que, no século XIX, o termo paraíba 
ainda é ausente. Contudo, a palavra já era utilizada inclusive para designar o estado 
do Nordeste brasileiro, fundado desde o século XVI.Para a AD, a omissão também é 
significativa, como destaca Orlandi (2005):

[...] na análise, devemos observar o que está sendo dito, o que não pode 
ser dito [...] o que não é dito, o que é silenciado, constitui integralmente 
o sentido do que é dito. As palavras se acompanham de silêncio e são 
elas mesmas atravessadas pelo silêncio. Entre o dizer e o não dizer, de-
senrola-se todo o espaço de interpretações no qual o sujeito se move. É 
preciso dar visibilidade a esse espaço (ORLANDI, 2005, p. 83,85).

Sob o olhar da AD, as lacunas dos dicionários participam da sua constituição, ou 
seja, não são vistos como defeitos ou incorreções. Para isso, é preciso silenciar ou-
tros discursos e selecionar qual dizer. Foi preciso, então, que o sujeito lexicógrafo es-
colhesse quais verbetes seriam mais relevantes na época para compor o dicionário.

No início do século XX, o Nordeste já é reconhecido como região e a sua rea-
lidade política e cultural havia obtido visibilidade no cenário brasileiro. Sobre isso, 
Shishito e Cogueto dizem:

Seguindo uma linha de divisão regional apoiada nas diferenças naturais, 
o nordeste até o final da década de 40 era um reflexo de região pouco 
afeiçoada pelos fatores naturais, onde sua população se projetava para 
o cenário nacional como severamente castigadas pela seca e tinha como 
símbolo maior, as famílias de retirantes maltratadas pelas condições so-
ciais ali estabelecidas [...] (SHISHITO; COGUETO, 2010, p. 4).
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Diferente do século XIX, não há grandes dificuldades em localizar o verbete 
paraíba nos dicionários no século XX. A seguir, as definições de dicionários da época.

Tabela 2 – coleta do verbete paraíba em dicionários do século XX.

SÉCULO XX

1964 Dicionário Contemporâneo da 
Língua Portuguesa (Padrão)

s. f. (Bras.) árvore simarubácea (simaru-
ba parahyba, St. - Hil.), outrossim sima-
ruba-versicolor. || —, s. m. (Gír.) Virago; 
machona. ||—, s. m.(Rio de Janeiro)(gír.)
nordestino, pau-de-arara).

1976 Enciclopédia Mirador 
Internacional (Padrão)

s.f. Bot. Árvore medicinal simarubá-
cea (simaruba parahyba). 2. Reg. (Sul). 
Trecho não navegável dos grandes rios. 
3. Ictiol. Peixe da bacia do Amazonas. 4. 
Pop. Mulher de grande decisão e valen-
tia. - P. mirim: o mesmo que calunga1,a-
cepção 1.

1979 Grande Dicionário Enciclopédico 
Novo Brasil (Escolar)

s.f - Bras. Bot. Árvore simarubácea 
(simaruba parahyba, St- Hil.). / Pop. 
Trecho de rio que não presta à navega-
ção; mulher grandalhona e de modos 
masculinos; virago.

1988 Dicionário Aurélio Básico da 
Língua Portuguesa (Padrão)

1.S.f.Bras. V. marupá. 
2. S. f. Trecho do rio que não pode ser 
navegado. 2. Bras. Pop. Virago; mulher 
macho. S.m. 3. Bras. pop. Operário de 
construção civil, não qualificado. 

Mais lembrado no Brasil como Dicionário Caldas Aulete, o Dicionário Contem-
porâneo da Língua Portuguesa (1964) e suas reedições é um reconhecido dicionário 
da língua portuguesa. Para se referir à mulher, este dicionário afirma que o verbete 
paraíba remete sinonimicamente à “virago” e “machona”, sendo esses dois termos 
muito próximos. Na mídia brasileira e nas próprias relações sociais, o sujeito é atra-
vessado, mesmo que inconscientemente, por inúmeros discursos de intolerância 
sexual. Pensando sobre a composição da palavra machona, observa-se: mach (ra-
dical) + ona (sufixo). Primeiro, o adjetivo macho é próprio para a identificação do 
sexo de animais. Assumir a face pejorativa desse termo, direcionando-o a pessoas, 
é pensar num ser humano com atitudes não civilizadas, ou seja, distantes da socie-
dade, selvagens. Em segundo, o sufixo ona, forma feminina nominal do sufixo ão, 

https://pt.wiktionary.org/wiki/-%C3%A3o


607

XXVI Jornada do Gelne

é de grau aumentativo, produzindo o sentido de grande. Em síntese, é referir-se a 
uma mulher como aquela que é um grande macho.

Outra problemática é que a generalização constrói estereótipos e elimina a 
ideia da diversidade, como dizer que toda mulher paraibana é “machona”.

Aulete também faz menção à posição social de quem é paraíba, restringindo 
esse uso à cidade do Rio de Janeiro. No contexto carioca, o termo funcionaria para 
significar o nordestino, o pau-de-arara.

O sujeito “escolhe” uma dentre certas sequências, rejeitando outras. Por isso, 
ao dizer “ele é paraíba”, deixa de dizer “ele é paraibano”, e optar por um desses 
enunciados não é produzir o mesmo sentido.O sufixo ano significa “proveniência, 
origem”, dando a ideia de pertencimento. Por outro lado, o Aulete mostra que tratar 
alguém por paraíba no Rio de Janeiro serve para designar todos os nordestinos, ex-
cluindo toda a diversidade da maior região brasileira. Como também, pode significar 
pau-de-arara, transporte que foi bastante utilizado durante o êxodo dos nordesti-
nos para o sul do país, simbolizando a história de seca e da pobreza desse povo.

A Enciclopédia Mirador Internacional (1976), por sua vez, é composta por20 vo-
lumes e destacou-se pelos verbetes longos e assinados por autores especializados. 
Fazendo menção a outro discurso dentro de um mesmo enunciado, a enciclopédia 
justifica o uso de paraíba aludindo a uma mulher de coragem, de poder decisivo. 
Muito provavelmente, isso é reflexo da imagem que o cangaço começou a atribuir à 
mulher nordestina através de Maria Bonita. Como também, pode ser em consequ-
ência da figura da mulher sertaneja, vista como aquela que carrega a lata d’água na 
cabeça, trabalha na plantação, cuida de muitos filhos e sobrevive à fome, à seca e 
às péssimas condições de vida.

Já o Grande Dicionário Enciclopédico Novo Brasil (1979), por se tratar de um dicio-
nário enciclopédico, busca discutir cada assunto com mais profundidade. Nele, as 
referências femininas do verbete paraíba são: mulher grandalhona, o que reporta a 
uma mulher de estatura alta; em seguida, mulher de modos masculinos; por último, 
virago, palavra usada para se referir a mulheres com maneiras ou aparência de ho-
mem.

As três significações estão ligadas ao “parecer” mulher. Um homem alto no 
Brasil é muito mais comum que uma mulher alta. Está presente nesse conceito uma 
ideia de assemelhar a mulher paraibana à construção do estereótipo físico do ho-
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mem brasileiro.
Logo após,ao dizer que a mulher paraíba tem modos masculinos, o sujeito lexi-

cógrafo assume que existe um “modo” masculino e aponta que essa mulher imitaria 
um comportamento que não é de sua natureza. Ao remeter a concepção de que 
há uma aparência masculina, o contrário também é válido. Nessa ótica, portar-se 
segundo um padrão atípico de cada gênero é “parecer” ser de tal modo sem na ver-
dade “ser” de tal modo. É excluída desse conceito toda a pluralidade que abrange 
um povo ao reduzir às mulheres a um único comportamento enquanto assume que 
há uma singularidade para a mulher e não para cada mulher.

Encerrando este segundo momento, temos o Dicionário Aurélio Básico da Língua 
Portuguesa (1988), que é uma versão condensada do Novo Aurélio - Século XXI, di-
cionário mais popular entre os brasileiros. Este Aurélio reproduz o mesmo discurso 
dos dicionários anteriores sobre a mulher a quem se qualifica de paraíba: virago, 
mulher macho. Porém, traz também o operário de construção civil, o trabalhador 
que não é qualificado.

Na década de 60, o governo de Juscelino Kubitschek dedicou-se a industriali-
zar o Brasil a fim de desenvolvê-lo como as grandes potências mundiais. Todavia, 
esse investimento concentrou-se na região sudeste. Assim, quem vivia nas péssi-
mas condições da região rural e desfavorecida do país, sem acesso ao ensino ou 
qualquer qualificação, passou a migrar para o sul e trabalhar principalmente nas 
construções. Essa posição assumida pelo sujeito que é operário, nordestino, diante 
do sujeito que é construtor, pertencente à metrópole, fundamenta, até hoje, o dis-
curso de superioridade sulista sobre o Nordeste. Isso pode ser visto nas consultas 
feitas a dicionários do século XXI, a seguir.
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Tabela 3 – coleta do verbete paraíba em dicionários do século XXI.

SÉCULO XXI

2009 Houaiss Padrão

1s.m. (a1858) ANGIOS 1 m.q. SIMARUBA (Quassia 
amara) 2 m.q PITOMBEIRA-DE-MARAJÓ (Quassia 
versicolor). ETIM segundo Nascentes, tupi para’ rab 
‘variegado’ e tupi ‘i’wa ‘árvore’
2s.f. (1922) 1. B S. Trecho de rio impróprio para a 
navegação 2. B infrm. pej. mulher de aspecto e com-
portamento masculinos 2.1B infrm. pej. m.q. LÉS-
BICA3 p.ext. B infrm. mulher forte, lutadora S.2gB 
infrm. 4 operário não qualificado da construção civil 
5 p.ext. qualquer nordestino. Uso o emprego desta 
pal. Nas acp. 4 e 5 é freq., mas não necessariamen-
te, pej. ETIM top. Paraíba (segundo Nascentes, prov. 
do tupi pa’ra ’rio’ + a’iba ’ruim, impraticável à nave-
gação’) tornado subst. com. SIN/VAR ver sinonímia 
de machona.

2009 Dicionário de gíria
Dicionário de gíria

1 s.m. nordestino, “O paraíba trabalha a obra.”
2 s.f. lésbica, “Ela é paraíba, mulher macho, sim 
senhor.”
3 s.m. servente. “Chama o paraíba que topa qual-
quer serviço”

2010
Grande Dicionário 
Sacconi da Língua 
Portuguesa Padrão

s.f (a) 1. Botânica Árvore da família simarubáceas 
(simaruba amara), de casca venenosa e madeira 
branca e leve, utilizada em caixotaria.2. Essa madei-
ra. 3. Num rio, trecho não navegável. 4. Gír. Mulher 
macho; sapatão. // s.m (o) 5. Pop. Qualquer operário 
ou peão da construção civil; peão de obra. 6. Pop. 
Pau de arara (3 e 4).

2011 Novíssimo Aulete
Dicionário escolar

Bras. Angios. sm.
1. Árvore da fam das simarubáceas (Quassia ama-
ra), de madeira branca e frutos drupáceos, m. 
que simaruba2. Árvore da fam. das simarubáceas 
(Quassia versicolor), de casca amarga e medicinal 
e drupas comestíveis, m. que pitombeira-de-ma-
rajó3. Trecho do rio que não pode ser navegado: 
“Por esses espaços ninguém metia lanço, devido 
a que o rio em seio de sua largura se atalhava de 
corredeiras - paraíba - repuxando sobre pedregu-
lho...” (Guimarães Rosa, “Ripuária”, in Tutameia.) 
4. Pop. Mulher de comportamento masculinizado 
5. Pop. Depr. Lésbica; MACHONA 6. Pop. Operário 
da construção civil; PARU; PARAÍBA-DE-OBRA 7. P.
ext. Qualquer nordestino, sobretudo o que procu-
ra a região sudeste em busca de trabalho; PAU DE 
ARARA [F.: do tupi pa ‘ rab + ‘ iwa]
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Houaiss (2009) é um dicionário adaptado ao novo acordo ortográfico, que preza 
pela síntese de informações. Ele mostra a continuidade de atribuições femininas fei-
tas à paraíba no século anterior, apresentando tanto um discurso positivo (mulher 
forte, lutadora), quanto um pejorativo (mulher de aspecto e comportamento mas-
culinos). Nele, é válido perceber o aparecimento do termo lésbica, menção essa que 
não foi possível observar em definições de séculos anteriores. Também sustenta o 
mesmo discurso do operário que não é qualificado e/ou pertence à construção civil. 
Fica evidente o estereótipo social quando o dicionário cita “qualquer nordestino”.

A 8ª edição do Dicionário de Gíria (2009) identifica e classifica os verbetes pelo 
gênero gramatical, trazendo as referências lexicográficas de localidade e datação. 
Os dicionários de gíria procuram registrar os termos usados pelas gerações, para 
significar outra palavra de modo informal. Uma peculiaridade é a inserção do termo 
consultado dentro de uma sentença. Ele exemplifica o uso de paraíba retomando 
a canção de Gonzaga: “Ela é paraíba, mulher macho, sim senhor.” Entre as possibili-
dades sinonímicas, a atribuição lésbica é apresentada pelo dicionário. Uma relação 
entre mulher macho e lésbica é estabelecida aqui   partindo da ideia historicamen-
te construída de que a homossexualidade faz do indivíduo uma imitação do sexo 
oposto; um ser que funciona como outro.

Ao citar “o paraíba trabalha a obra” e “chama o paraíba que topa qualquer ser-
viço”, esses enunciados do Dicionário de Gíria retomam a memória do êxodo rural e 
remetem ao trabalhador braçal. O Brasil carrega, desde a escravidão da época colo-
nial, o desprezo aos trabalhos manuais, assim como explica Silva Filho:

A busca pelo distanciamento das atividades produtivas manuais reves-
tiu-se de um verdadeiro sentido ritualístico que reforçou o senso de 
desvalorização do trabalho e o escravismo acentuou ainda mais a sua 
degradação porque adicionou a noção de que “o trabalho se associa, 
nos hábitos de pensamento dos homens, à fraqueza e à sujeição a um 
senhor”, portanto, o trabalho manual passou a ser compreendido como 
atividade indigna para um homem livre. (SILVA FILHO, 2004, p.3).

A herança histórica de que trata Silva Filho (2004) está na realidade cotidiana 
dos brasileiros. É comum, em alguns países, que os próprios moradores pintem 
suas casas e aparem a grama delas. No entanto, percebe-se uma aversão dos bra-
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sileiros a praticas como essas, um certo receio de serem observados realizando 
serviços manuais. Os nordestinos que migraram para o sul na década de 60 aten-
deram a necessidade de mão de obra barata, assumiram funções desprestigiadas 
e tornaram-se sujeitos a “um senhor sulista”. Essa ideia de sujeição do Nordeste ao 
Sudeste perdura até hoje  e é expressa quando um trabalhador é chamado de pa-
raíba  por um sulista.

O Grande Dicionário Sacconi (2010), por sua vez, adota um sistema de verbetes 
e subverbetes, uma tendência moderna. Os exemplos se comprometem em refle-
tir a língua do cotidiano. O dicionário segue as concepções vistas anteriormente e 
continua sustentando que paraíba é “qualquer operário ou peão da construção civil; 
peão de obra. Pau de arara”. No entanto, apresenta mais um sinônimo à paraíba: 
“sapatão”. Para explicar a razão desse uso, Krominski diz:

embora o Chacrinha tenha ajudado muito na popularização do termo 
com a música “Maria Sapatão”, este apelido nasceu na década de 70 pela 
observação de que algumas lésbicas, descartando os delicados calça-
dos femininos, optavam por sapatos masculinos. Como era muito difícil 
um sapato masculino de número baixo, acabavam ficando com sapatos 
proporcionalmente muito grandes. Eram as chamadas “sapatões”(KRO-
MINSKI, 2013).1

Optar e insistir por modelos de sapatos masculinos, ainda que não os fabricas-
sem em tamanhos da média feminina, foi um movimento de resistência dos anos 
70. Tratava-se de uma prática construída para fazer frente a um discurso repressor: 
aquele responsável pela estereotipização dos gêneros, que tem como consequência 
a intolerância sexual. A marchinha “maria sapatão” ainda é rememorada e cantada 
a cada carnaval  brasileiro. Nessa e em outras condições de produção, funciona 
para desrespeitar mulheres homossexuais. Calçar sapatos masculinos de grandes 
tamanhos contrariou o discurso discriminatório porque não representou apenas 
uma moda, mas uma ressignificação de uma prática que, rejeitada , passou a ter 
um caráter de afirmação. O Novíssimo Aulete (2011), por fim, surpreende pelo acervo: 

1. Referência eletrônica, ausência de página.
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mais de 75 mil verbetes seguidos de expressões idiomáticas, assumindo cerca de 
95 mil unidades de significado e cerca de 200 mil acepções. Significações que vimos 
até agora também estão contidas nessa obra. Mais um vez, lésbica é um sinônimo 
de paraíba. Assim, pode ser observada uma regularidade nos dicionários do séc. XXI 
quanto a orientação sexual. O Brasil presencia o auge dos movimentos pela liber-
dade homoafetiva atualmente, o que provavelmente diminuiu o tabu associado ao 
termo. Muitas mulheres deixam o silêncio e se declaram como lésbicas, o que é um 
movimento de resistência diante da intolerância que ainda se faz presente.

A análise histórica do verbete paraíba levanta muitas questões sobre identida-
de. Percorrer esses sentidos é perceber práticas intolerantes que se naturalizaram 
dentro de discursos repetidos em novas condições de produção. Apesar da tenta-
tiva de estabilizar sentidos, os dicionários mudam conforme o discurso muda e o 
discurso muda conforme muda a história.

Considerações finais

A realização desta pesquisa reafirmou a relação intrínseca entre o sujeito e a 
história, um dos postulados da AD. Constatou-se, mediante a análise dos sentidos 
do verbete paraíba nos últimos três séculos, que o sujeito lexicógrafo transmitiu 
ao termo o reflexo de suas conjunturas sociais. Isso só confirma que o dicionário é 
um objeto discursivo cujos sentidos são alterados pelas condições de produção nas 
quais é inserido.

No século XIX, observou-se o silenciamento do verbete paraíba e que o termo 
ainda não se mostrava relevante para seleção do lexicógrafo. Primeiro, por ser um 
momento de pouca representatividade do território paraibano; segundo, porque o 
Nordeste ainda não era reconhecido como região. Esse dado reforçou outro postu-
lado da AD, o qual defende que o silenciamento é significativo

Já no século XX, verificou-se também que, com a formação do Nordeste e o 
conhecimento de sua individualidade, o termo paraíba passa a ser considerado 
na produção dos dicionários e com ele também são apresentados os estereótipos 
da região. Foi possível perceber que esses estereótipos são confundidos com o 
conceito de identidade, ação que despreza a diversidade e caminha para o pre-
conceito.
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Além disso, foi visto que, como reflexo do êxodo rural, o verbete paraíba tam-
bém passou por um processo de ressignificação ao fazer referência ao trabalhador 
não-qualificado.

Foi constatada no século XXI a manutenção dos discursos antes propagados 
pelos dicionários. Como peculiaridade desse século, está a inserção de discursos 
de intolerância sexual: lésbica, machona, virago, sapatão. Existe, atualmente, uma 
maior liberdade de expressão sobre o tema da sexualidade em relação aos séculos 
anteriores. Ao passo que o discurso conservador se mantém, as questões de gênero 
ganham força através dos movimentos sociais.

Foi possível observar nesta pesquisa que a análise discursiva de questões so-
bre identidade possibilita a desnaturalização de práticas intolerantes, à medida que 
elas se propagam.

O Nordeste é atingido por vários discursos de desigualdade social e precon-
ceito que atingem tanto a posição social do nordestino, quanto a identidade das 
mulheres da região. O exame dessas práticas tão vivas nos dicionários da língua, 
perpassando séculos, permitiu entender que a leitura dos dicionários não pode ser 
meramente passiva, compreendida de absorção e reprodução dos conceitos; antes, 
a AD mostrou que diante de uma falsa impressão de neutralidade há uma urgente 
necessidade de reavaliar o que vem sendo dito (e não dito) nos dicionários de língua 
portuguesa.
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Introdução

Na atualidade, os sites de redes sociais vêm em considerável crescimento. É a 
partir dessas redes de relacionamento que os atores expressam-se on-line. Elas per-
mitem que os usuários criem sua imagem e interajam com outros atores, contando 
a eles suas ideias, configurando assim um espaço de construção de sujeitos. No uni-
verso das redes sociais esses sujeitos interagem por meio das postagens. É possível 
perceber nesses posts a constituição de uma imagem diferente daquela construída 
a partir apenas do discurso e ações do sujeito em seu cotidiano.

É notável, ainda, que o número dessas postagens divulgadas nessas redes está 
em elevado crescimento, onde os usuários através das suas fotos abrangem qual-
quer tema e é a partir dessas divulgações que eles constroem a sua imagem diante 
dos seus seguidores, fazendo com que à medida que sua vida é exposta, seus inter-
locutores construam uma imagem que relacione com estes usuários.

Nesse sentindo, Donath (2000) afirmou que grande parte do processo de so-
ciabilidade baseia-se nas marcas que os sujeitos compreendem e constroem ao 
estabelecer sua interação. Muitas vezes o processo de construção da imagem em 
ambiente virtual pode causar conflitos na vida real do ator, longe do ambiente virtu-
al. Assim, pode-se afirmar que a concepção do ethos nesse ambiente, ganha novas 
possibilidades de construção.

O seguinte trabalho propõe apresentar inicialmente uma análise sobre o ethos 
revelado pelos usuários da rede social Instagram, de forma que possamos compre-
ender o que o ator quer passar para os seus seguidores através de seus posts. Será 
abordado em primeiro momento o contexto teórico do ethos a luz teórica de Cha-
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raudeaus (2005), de autores citados por Amossy (2008) em seu livro e de Recuero 
(2009). Posteriormente, será abordada a relação do ethos dentro e fora do ambien-
te virtual, e a construção da imagem do ser social dentro do mundo virtual.

Algumas considerações sobre o ethos

O termo “ethos” é de origem grega e significa, conforme o dicionário Aurélio, 
“temperamento, modo de ser ou disposição interior, de natureza moral ou emo-
cional”. Ele é a imagem que o orador deixa transparecer em seu discurso quanto 
suas ações. E esta só pode ser estabelecida de acordo com o repertório do receptor 
do discurso. “O sujeito aparece, portanto, ao olhar do outro, com uma identidade 
psicológica e social que lhe é atribuída, e, ao mesmo tempo, mostra-se mediante a 
identidade discursiva que ele constrói para si”. (CHARAUDEAUS, 2005. p.115)

Segundo Maingueneau citado por Eggs (2008):

O que o orador pretende ser, ele o dá a entender e mostra: não diz que 
é simples ou honesto, mostra-o por sua maneira de se imprimir. O ethos 
está dessa maneira, vinculado ao exercício da palavra, ao papel que cor-
responde a seu discurso, e não ao indivíduo “real”, (apreendido) inde-
pendente de seu desempenho oratório: é, portanto o sujeito da enun-
ciação uma vez que enuncia que está em jogo aqui.

Portanto, é interessante destacar que a revelação do ethos nos discursos nas 
redes sociais não é elemento de uma ação completamente consciente por parte do 
orador, entende-se que ele não o pronuncia, mas mostra-o por meio das marcas 
expostas no discurso. Podemos entender que essa noção pode ser entendida de 
modo intuitivo e que se designa como uma dificuldade de compreensão, já que não 
é um conceito prático, que mostrar-se explicitamente no discurso, entretanto exige 
que seja interpretada. Assim, pode-se reforçar que, o ethos não é dito, ele se mostra 
através das marcas que orador deixa transparecer.

É importante destacar que, segundo Charaudeaus (2005), é necessário consi-
derar o fato de que o ethos muitas vezes não é mostrado de forma totalmente vo-
luntária. Em algumas ocasiões o sujeito mostra uma determinada imagem ou con-
duta, mas é interpretada de maneira diferente. É preciso atentar-se ainda ao fato de 
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que um ser social não é identificado apenas por características específicas, mas sim 
pelo grupo ao qual está inserido. Os hippies, por exemplo, têm um comportamento 
diferente dos demais grupos sociais, se vestem com roupas claras, floridas e gostam 
muito da calmaria. Diferem muito do grupo do rock, que adoram roupas mais escu-
ras e gostam muito de músicas mais altas e agitadas, em alguns casos.

Nessa mesma perspectiva, Charaudeaus (2005) destaca, ainda, um ethos cole-
tivo que corresponde a uma visão global, a diferença deste ethos é que ele é cons-
truído pela atribuição apriorística de uma identidade que decorre de uma opinião 
coletiva, em relação a outro grupo.

Segundo Aristóteles citado por Eggs (2008), “Persuadimos pelo ethos, se o dis-
curso é tal que torna o orador digno de crédito, pois as pessoas honestas (epieíkés) 
nos convencem mais e mais rapidamente sobre todas as questões em geral [...].” O 
ator social deve adaptar-se aos seus seguidores, convencê-los e persuadi-los atra-
vés do seu discurso, isso deve ocorrer de forma que o interlocutor se sinta tão con-
fortável com aquela afirmação, a ponto de acreditar que o que está sendo transmi-
tido seja sem dúvidas, honesto e verdadeiro. Assim o ator tem mais chances de ser 
aceito dentro do mundo social virtual.

Para Aristóteles “Os oradores inspiram confiança, (a) se seus argumentos e 
conselhos são sábios, razoáveis e conscientes, (b) se são sinceros, honestos e equâni-
mes e (c) se mostram solidariedade, obsequiedade e amabilidade para com seus ou-
vintes.” Assim pode-se afirmar ainda, que quanto mais credibilidade o autor passa 
para seus interlocutores, melhor será a visão que eles terão sobre a imagem criada 
e transmitida pelo mesmo no meio ao qual ele quer estar inserido.

As redes sociais e as manifestações da linguagem

Com o aumento do uso da internet, tornou-se mais fácil a conexão entre pes-
soas ou grupos de indivíduos, e para que essa conexão ocorresse de forma mais 
rápida e mais eficiente, houve uma necessidade de serem criados sites na Web que 
tornasse essa interação mais objetiva, e foi a partir dessa necessidade que surgiram 
os primeiros sites de comunicação, mais conhecidos como Redes Sociais.

A Rede Social é uma estrutura social que tem por finalidade a criação de rela-
cionamentos interpessoais. Pode-se dizer que as pessoas que fazem parte desse meio 
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social, podem conectar-se entre si e construir vínculos. Essas redes são páginas que 
inter-relacionam os indivíduos, de acordo com a sua preferência, fazendo com que 
haja uma comunicação e uma exposição de uma forma rápida e instantânea, com 
a maior troca de informações e de vivências entre os diferentes tipos de usuários. 
Nessas redes existe a possibilidade de criar perfis e mostrar sua identidade através da 
construção de uma imagem dentro desse espaço. E é neste contato estabelecido com 
o outro, que conseguimos agregar valores, construindo imagens dos outros, de nós 
mesmos e da realidade em que somos inseridos. Nos últimos tempos, essas redes 
têm mostrado elevado crescimento, e praticamente dominaram a vida de muitas pesso-
as no mundo inteiro.

Atualmente existem diversos tipos de rede social, dentre as mais famosas es-
tão, Instagram, Facebook e Twitter. O Instagram surgiu em 2010, criada por Kevin Sys-
trom e pelo brasileiro Mike Krieger, com o objetivo de postar fotos ou vídeos que 
o usuário ache que tenha relevância ou não, em suas vidas. O Facebook criado em 
2004, criado por Mark Zuckerberg, um aluno americano da Universidade de Har-
vard. Esta rede social tem como objetivo, conectar pessoas do mundo inteiro atra-
vés de meios tecnológicos. O Twitter surgiu em 2006 por Jack Dorsey, Biz Stone e 
Evan Williams, com o intuito de fazer com que haja comunicação utilizando poucos 
caracteres.

A finalidade dessas redes sociais é de fazer com que os atores consigam cons-
truir relações, e de que dentro destas sejam construídos, vínculos entre os usuários. 
Elas ainda fazem com que pessoas conheçam outras pessoas de outros lugares, 
países e de mundos totalmente diferentes ou iguais aos seus.

Dentro desse universo das redes sociais, o Instagram é a rede social e o aplicati-
vo de fotos mais popular e simples de se utilizar atualmente. Ele possui ferramentas 
bem simples e fáceis de manusear. No início, ele somente era disponibilizado para 
celulares com sistema operacional iOs, depois foi disponibilizado para aparelhos 
que utilizam sistema Android. Através dessa rede, pode-se registrar e compartilhar 
momentos inesquecíveis em forma de fotos ou vídeos gratuitamente. Com a utiliza-
ção deste aplicativo, é possível também aplicar em suas mídias, filtros e publicá-las 
em seu perfil na web, marcar pessoas ou galerias que queira chamar atenção, para 
divulgar o seu trabalho, e adicionar legendas que complementam o sentido e hu-
manizam o sentimento expresso em suas publicações, com o intuito de conquistar 
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os seus seguidores, e fazer com que seus amigos, apreciadores ou até mesmo seus 
haters1 curtam, comentem ou até mesmo compartilhem em outras redes sociais 
com outras pessoas, esses posts.

Ethos e redes sociais

A sociabilidade de determinado grupo, é definida com base em valores que 
estão diretamente relacionados aos atores em suas redes de relacionamentos. Re-
lação esta, que pode ser comparada ao ethos estudado por Charaudeaus (2005) 
uma vez que, esses valores que são impostos aos integrantes de uma rede social, 
são estruturados com base na imagem difundida por eles. Segundo Raquel Recuero 
(2009), os valores que os atores devem apossar-se nesses sites de relacionamento, 
são a popularidade, a visibilidade, a reputação e a autoridade que possuem nesses 
lugares.

É notório que quanto maior for o número de conexões presente numa rede 
social, maior será a presença do ator nesta. Logo, este se torna mais e mais visível 
e popular. No Instagram, a popularidade e a visibilidade, assim como em algumas 
outras redes sociais, estão diretamente ligadas uma a outra. Porém, a visibilida-
de está associada ao número de seguidores, curtidas e comentários presentes em 
seus posts, como salienta Recuero (2009) quando disse que “a visibilidade está rela-
cionada com a manutenção da rede social: um site de rede social, como apontaram 
Ellison, Steinfield & Lampe (2007), pode ser utilizado para auxiliar a manter laços 
sociais com quem está fisicamente distante.”. Já a Popularidade está relacionada ao 
perfil criado por cada ator no ambiente virtual. Ele se torna mais ou menos popular, 
se o número de seguidores for bastante significativo ou se o seu feed for de alguma 
celebridade famosa na internet, cinema, televisão e etc. Assim para ser popular, não 
será importante o que os atores pensam uns sobre os outros, mas sim pela quanti-
dade de conexões estabelecidas por ele.

1. Haters: É uma palavra de origem inglesa e que significa “os que odeiam” ou “odiadores” na tradução 
literal para a Língua Portuguesa. O termo hater é bastante utilizado para classificar pessoas que prati-
cam “Bullying Virtual” ou “Cyber Bullying”.
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A reputação e a autoridade, assim como a popularidade e a visibilidade, são 
bem parecidas. Porém a reputação está associada diretamente às ações de um in-
divíduo e ao entendimento do outro sobre essas ações expostas em seus discursos, 
ou seja, aos conteúdos que expomos em nossas redes sociais. Assim como afirmou 
Recuero (2009):

A reputação, portanto, é aqui compreendida como a percepção con-
struída de alguém pelos demais atores e, portanto, implica três elemen-
tos: o “eu” e o “outro” e a relação entre ambos. O conceito de reputação 
implica diretamente no fato de que há informações sobre quem somos 
e o que pensamos, que auxiliam outros a construir, por sua vez, suas 
impressões sobre nós.

A autoridade está relacionada ao poder de influência que um ator exerce sobre 
os outros atores em uma mesma rede. Para que isso aconteça, é necessário que o 
seu discurso transmita credibilidade e relevância para os seus interlocutores. Assim 
podendo conseguir uma grande quantidade de seguidores.

As relações formadas nos sites de relacionamento deveriam ser superiores no 
ambiente virtual, porém não possuem a mesma essência. Os vínculos estabelecidos 
fora desse ambiente apoiam-se em relações interpessoais presenciais, ao mesmo 
tempo em que as formadas por meio dessas redes são mantidas por esse sistema. 
Nesse sentido, Judith Donath, citado por Recuero (2009), afirmou que “a percepção 
do Outro é essencial para a interação humana. Ela mostra que, no ciberespaço, pela 
ausência de informações que geralmente permeiam a comunicação face a face, as 
pessoas são julgadas e percebidas por suas palavras.”. Este fato é pertinente, pois 
considerando que a mediação dos participantes nas redes sociais, em sua grande 
maioria, é intermediada através de sites na web. Os atores são diferenciados pela 
imagem crida por eles e exposta no meio social virtual. Assim, pode-se dizer que ele 
adquire, no seu dia a dia, alguns valores e à troca destes, no mundo virtual, talvez 
não fosse muito provável.

Segundo Recuero (2009):
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Finalmente, a interação mediada pelo computador é também geradora 
e mantenedora de relações complexas e de tipos de valores que con-
stroem e mantêm as redes sociais na Internet. Mas mais do que isso, a 
interação mediada pelo computador é geradora de relações sociais que, 
por sua vez, vão gerar laços sociais.

Assim é possível perceber que as relações criadas nesse ambiente, podem ser 
mantidas através da imagem, dos laços e das experiências adquiridas e construídos 
pelo ator social dentro do ciberespaço. Deste modo, pode-se afirmar que o ethos 
não irá agir em primeiro plano, mas sim de maneira lateral, pois implicará em uma 
experiência sensível do discurso, que mobiliza a afetividade do destinatário.

Considerações finais

Com o aumento gradativo da participação do ser social, dentro do mundo vir-
tual, pode-se perceber o uso e a influência que os meios tecnológicos e as redes 
sociais exercem na vida social virtual e real destes. A construção de perfis no Insta-
gram evoluiu bastante em todo o país ao longo dos últimos tempos. Começaram a 
ser divulgadas informações, até mesmo dados pessoais, em uma velocidade jamais 
vista antes. Sujeitos com pensamentos semelhantes, mas que não necessariamente 
precisariam estar localizados em uma mesma cidade ou país, para que pudessem 
fazer trocas de valores e ideias que poderiam ser mantidas nessas redes.

É preciso ter consciência que o Ethos mostrado por muitos usuários dessas 
redes sociais, pode não ser totalmente real. Na verdade o real e o fictício, no am-
biente virtual, são inconstantes, eles se inter-relacionam e não é possível detectar 
qual é qual. Somos levados a acreditar que o ator social utiliza-se de artifícios que o 
ajudam na aquisição do capital social para que possa construir um Ethos que o aju-
dará a obter uma imagem com credibilidade, não só no ciberespaço, mas também 
no mundo real.
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Palavras iniciais

A estrutura social é constituída por deveres e direitos que nem sempre são res-
peitados. Para tanto, é necessário promover movimentos de resistência que aten-
dam às necessidades dos sujeitos envolvidos nas diversas instâncias sociais. Desde 
o século XIX o feminismo luta pelo fim das relações assimétricas de gênero histori-
camente consolidadas que gera, cotidianamente, violência contra as mulheres.

Ao analisarmos as conquistas obtidas desde o início do movimento até hoje, 
nos deparamos com resultados muito significativos. O direito ao voto, à vida públi-
ca, a possibilidade de ingresso nas escolas e faculdades, a igualdade dos direitos 
civis, estes foram alguns dos passos iniciais para uma sociedade mais justa e menos 
excludente. Entretanto, ainda falta muito para que se acolha, verdadeiramente, as 
mulheres com suas especificidades.

No que concerne às visões sobre as práticas de violência contra a mulher, ob-
servamos que no imaginário social, geralmente existe uma tendência em encarar a 
violência contra a mulher apenas fisicamente. Mas, é necessário entender que esta 
se dá de forma plural: há, também, a violência psicológica, verbal, patrimonial, sim-
bólica, entre outras, que compreendem modos mais “sutis”, mas não menos agres-
sivos.

Quando a violência resulta em assassinato por motivação de ódio à mulher, 
percebemos que esta seria a concretização mais extrema da ideologia misógina-pa-
triarcal que vem alimentando comportamentos problemáticos e tem incomodado, 
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historicamente, os movimentos feministas. E foi a partir desta constatação que a lei 
do feminicídio1 passou a ser pauta do movimento e foi incorporada ao Código Penal 
em 9 de março de 2015, com o objetivo de atender “novas” demandas sociais.

A mídia, enquanto reprodutora de mecanismos para massificar os compor-
tamentos na sociedade, deveria exercer seu potencial de comunicação no intuito 
de despertar criticamente os sujeitos a desenvolverem um constante exercício de 
reflexão diante da violência de gênero, bem como outros tipos de cerceamento e 
punição do sujeito. No entanto, tem optado por fazer disto, um espetáculo pronto 
para ser comercializado com nuanças de entretenimento. Dito isto, com base nos 
pressupostos da Análise do Discurso, sobretudo na esteira de pensadores como Pê-
cheux (2006), Foucault (2000; 2005), Ramonet (1999), Gregolin (2003) dentre outros, 
nosso trabalho tem por objetivo analisar discursivamente algumas matérias jorna-
lísticas televisivas, estabelecendo uma comparação com o curta-metragem “Quem 
Matou Eloá?”2, da diretora Lívia Perez, lançado em 2015. Para tanto, o trabalho está 
dividido em dois momentos: no primeiro momento discutimos o processo de histo-
ricização sobre a violência contra a mulher articulado ao longo do tempo. E no se-
gundo momento, observaremos a espetacularização da violência e o silenciamento 
da vítima no curta “Quem matou Eloá?”. Assim, estabelecemos uma relação entre o 
fato narrado e os efeitos de sentido promovidos nesta mídia de espetacularização.

A imagem da mulher na sociedade e seu processo de 
construção histórica

Há décadas atrás homens e mulheres desempenhavam papéis totalmente di-
vergentes na sociedade. O homem estava para o sustento da casa e a mulher deve-
ria tomar conta da casa e criar os filhos. Tais papéis sociais são influenciados e de-

1. Dados disponíveis na LEI Nº 13.104, DE 9 DE MARÇO DE 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora 
do crime de homicídio, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no 
rol dos crimes hediondos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/lei/
L13104.htm.

2. Porta Curta: Quem matou Eloá? Disponível em: http://portacurtas.org.br/filme/?name=quem_matou_
eloa  Acesso em: 16 de junho de 2016.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.104-2015?OpenDocument
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signados diretamente pela condição social: grau de escolaridade, crenças religiosas 
e principalmente pelo sexo. O processo de valorização que constituiu as diferenças 
de gêneros foi perpetuado nas mais diversas culturas, sobretudo em nossa cultura 
brasileira.

Em seus estudos sobre o sujeito e o poder, Foucault já observa o processo hie-
rárquico entre os sujeitos e a sociedade.  São nas relações de poder que a violência 
se manifesta, nas mais variadas formas. Podemos observar tal efeito nas situações 
conjugais, quando a mulher nota a necessidade de se separar do seu companheiro, 
e o mesmo não suporta perder o controle que “exerce” sobre aquela mulher, assim 
comete a violência, que não é só física, mas se materializa nas mais diferentes ma-
neiras. Em um determinado período da história os “crimes de honra” eram justificá-
veis e o acusado recebia o aval do próprio Estado.

Para analisarmos, discursivamente, precisamos observar diversos fatores que 
influenciaram a determinação do papel social da mulher em determinadas condi-
ções de produção. As relações de convívio social são mutáveis, daí a necessidade de 
analisá-la conforme seu processo histórico.

Foi a partir do movimento de resistência resultante das novas demandas so-
ciais, que se começou a problematizar as questões de gênero dissociadas do cará-
ter biológico, mas voltadas para o aspecto social. A partir desta desconstrução, a 
violência de gênero passou a ser encarada dentro de uma maior problematização.

A violência contra a mulher pode ser considerada como uma mazela que foi 
se perpetuando ao longo do tempo. Em pleno século XXI, os índices de violência 
contra mulheres continuam alarmantes, conforme dados publicados no Portal Com-
promisso e atitude, do total de relatos de violência registrados pelo serviço, 50,16% 
foram de violência física; 30,33%, de violência psicológica; 7,25%, violência moral; 
2,10%, violência patrimonial; 4,54%, violência sexual; 5,17%, cárcere privado; e 0,46% 
referiram-se a tráfico de pessoas.3 Assim, podemos observar como os dogmas de 
uma cultura estritamente patriarcal ainda permeiam as relações conjugais no seio 
da sociedade brasileira.

3. Compromisso e atitude: Lei Maria da Penha. Disponível em: <http://www.compromissoeatitude.org.
br/dados-e-estatisticas-sobre-violencia-contra-as-mulheres/> Acesso em: 01 de set de 2016. 
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A identidade construída socialmente do que é se/r sujeito mulher, serve como 
alicerce para reforçar o modelo patriarcal e capitalista de família. A mulher, há sécu-
los atrás, era vista como herança, propriedade, moeda de troca. Quando alcançava 
certa idade estava apta para o casamento, assim o pai poderia usar a filha como ob-
jeto de barganha, para consolidar alianças políticas e reforçar os laços econômicos. 
Ainda hoje, em algumas culturas orientais a prática continua, mesmo que muitos 
procurem não queiram enxergar. A menina Malala – prêmio Nobel da Paz -  denun-
ciou tais mazelas e sofreu uma forma de violência mais cruel contra a mulher – a 
tentativa de assassinato.

É necessário, portanto, que analisemos como se constitui o processo de histo-
ricização sobre essa violência contra a mulher, uma prática construída e contribui 
para alimentar e concretizar o sistema patriarcal; um mecanismo de punição que 
se manifesta na esfera social. Para Foucault (1979, p. 217) “o poder, na verdade, não 
se exerce sem que custe alguma coisa”, nesta perspectiva o que está em jogo é a 
agressão física, psicológica, patrimonial, verbal e política. Uma das maiores queixas 
das vítimas de violência física são os danos psicológicos que tendem a se manifes-
tarem ao longo da sua vida social. As constantes humilhações, agressões verbais e 
ameaças, tornam a vivência em sociedade totalmente perturbadora.

A cultura da violência praticada pelo homem sobre a mulher compreende esse 
processo de vigilância e punição, ou seja, o homem é o detentor do poder sobre o 
sexo mais “frágil”.  Este sentimento de posse, maquiado de um aspecto sentimental 
serve de justificativa para o crime. No terreno midiático, este discurso acabou se 
naturalizando e a mulher “deve” ser vista como propriedade, objeto de consumo 
para o homem, e tais “verdades” foram se cristalizando nas diversas etapas da vida 
feminina e ocupando o centro das discussões pela igualdade de direitos.

Conforme Lima (2010, p. 03), “ser mulher passou a significar estar mais pro-
pensa ao mal, mais suscetível às ciladas do demônio.” A honra da mulher estava 
ligada a sua castidade, pureza, traços culturais, já a masculinidade e honra dialoga 
com esses preceitos. Assim, mais uma vez, podemos constatar como a mulher tinha 
sua sexualidade descartada, pois, seu processo de subjetivação/identidade foi for-
temente influenciado pelo modelo de família patriarcal e capitalista.

É nítido em nossa cultura, ter uma visão preconceituosa sobre a mulher, a mes-
ma, ao longo do seu processo de formação foi influenciada a sempre depender do 
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homem para lhe proteger, sustentar, guiar. É como se a mulher por si só não pudes-
se se auto resguardar, pois ela sempre deveria depender do homem para manter 
sua segurança e, por consequência, ele detém o controle sobre o seu corpo. Como 
exemplos de discursos cristalizados em várias instâncias discursivas, temos os con-
tos de fadas, propagandas de cosméticos, entre outros lugares, que projetam a feli-
cidade da mulher às vontades do homem. Segundo Lima (2010, p.03):

É neste contexto de sociedade patriarcal que se insere, portanto, a nar-
rativa judaica da criação da mulher depois do homem e a partir dele (da 
costela), e o mito judaico do pecado original, no qual a mulher se torna 
responsável pelo pecado e sofrimento da humanidade.

Essa cultura machista que fundamenta nossa sociedade tem características 
da cultura judaico-cristã, que cria uma imagem negativa da mulher associando-a 
ao pecado. Segundo Foucault (2013, p. 134) “ao corpo que se manipula, se modela, 
se treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam.” 
Trazemos como fundamentação desse discurso a má interpretação dos textos bíbli-
cos. O mais conhecido é o que refere-se a Adão e Eva. Primeiro, porque Eva nasce 
da costela de Adão, enfatizando a ideia de que a mulher para existir, dependerá da 
figura masculina e num segundo momento, criou-se no imaginário popular que a 
culpa dos males do mundo é de Eva que ofereceu o fruto proibido a Adão, e o fez 
fraquejar perante as tentações da serpente. Criando, assim, um mito da dependên-
cia feminina e reforçando mais uma vez a cultura patriarcal.

Em outro momento Lima ainda complementa:

Ora, numa sociedade eminentemente patriarcal, as leis e interditos vão 
considerar os homens senhores do mundo e suas mulheres, simples 
acessórios para satisfazer os homens, dar-lhes descendência, adminis-
trar ou cuidar dos afazeres domésticos e educar os filhos na obediência 
às leis. (LIMA, 2010, p. 03)
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A idade média compreendeu um dos períodos em que mais se buscou a dis-
ciplina do corpo feminino. Em uma época na qual todos os fundamentos que sus-
tentam a sociedade como: religião, política, sexualidade estão ligadas diretamente 
à igreja, não obedecer tais mandamentos, acabaria consequentemente em uma pu-
nição, que nada mais é do que um severo mecanismo disciplinar que age através da 
violência e que, intuitivamente, “burla” a noção de poder. De acordo com Foucault 
(2013, p. 136) “o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição 
constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o 
que podemos chamar as “disciplinas”.

As mulheres nesse período da história sofreram diversas perseguições por 
parte da igreja católica. Por ter uma afinidade com a cura dos doentes por meio 
das ervas, as porções, esse trato foi desvinculado da sua real intenção, que era o 
de ajudar o seu próximo, desta forma surgi o que hoje conhecemos como o mito 
das bruxas. Pessoas que tivessem um dom inexplicável não eram bem quistas pela 
igreja, sendo assim, as mulheres foram as maiores vítimas, sendo assassinadas das 
mais trágicas e violentas formas, assim como ocorreu com a francesa Joana Darc, 
que aparentava ter dons proféticos e foram encarados pela igreja como bruxaria, 
assim foi condenada a morte sendo queimada viva em uma fogueira.  Para Foucault 
seria uma forma de disciplinar castigando-a em praça pública, para que servisse de 
exemplos, ocorrendo assim, a docilização dos corpos através da força. E assim ele 
define “É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode 
ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 2013, p. 149).

O Caso Eloá: a espetacularização da violência e o 
silenciamento da vítima na mídia

Vejamos como se processam os mecanismos de violência contra a mulher na 
prática midiática, sobretudo no caso do sequestro de Eloá. Às 13h30min do dia 13 
de outubro de 2008, Lindemberg Alves Fernandes, de 22 anos, invadiu o aparta-
mento da sua ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, em Santo André, na grande São 
Paulo, onde a jovem estudava com três amigos – Nayara Rodrigues da Silva, Iago 
Vilera e Victor Campos. E, assim, teve início o mais longo sequestro em cárcere pri-
vado já registrado pela polícia do estado de São Paulo. Este episódio gerou uma 
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grande produtividade no que concerne ao gênero documentário. Foi o que fez a 
diretora Lívia Perez quando apresente um contraponto aos dizeres sedimentados 
na imprensa elitista/dominante.

Segundo Foucault (2014, p. 25), o autor é entendido como uma função, ou seja, 
é o “princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas signi-
ficações, como foco de sua coerência”. Portanto, ao organizar imagens e discursos 
dispersos sobre o crime, Lívia Perez, em sua função autoria, reuniu os vozes pro-
feridas em 2008 e reproduziu um outro acontecimento discursivo quando lançou, 
em 2015, seu curta “Quem matou Eloá?”. A autora construiu uma nova coerência e 
significação dos dizeres e nos orientou para uma reflexão importante em mostrar 
como a mídia interferiu de forma negativa, nos caminhos que o sequestro trilhou, 
na ação dos próprios policiais e, até certo ponto, em como ela corroborou na morte 
jovem de 15 anos.

Para Charaudeau (2006, p.252) “As mídias relatam fatos e acontecimentos que 
se produzem no mundo, fazem circular explicações sobre o que se deve pensar 
desses acontecimentos, e propiciam o debate”. Por compreender uma significativa 
influência sobre o imaginário social, esperava-se, neste acontecimento, que mídia 
nos orientasse para uma reflexão de como a violência contra a mulher precisava ser 
combatida cotidianamente, e como ela vinha agindo, até então, de forma bastante 
agressiva sobre os corpos dessas sujeitas. Isto porque, dentre algumas das caracte-
rísticas contidas nos manuais de jornalismo, atuar a serviço da sociedade configura 
uma marca do discurso midiático.

Contrariamente, a mídia, no crime de Eloá, optou pela espetacularização da 
violência com a finalidade de obter mais audiência. Logo, a interferência direta e in-
cessante sobre o acontecimento fez com que ele se caracterizasse como um roteiro 
de filme de ação, que estava 24 horas ao vivo para que a população pudesse assistir, 
no qual Lindemberg era o protagonista. Consequentemente, a vítima, assumindo o 
papel de coadjuvante, foi silenciada durante as 100 horas de sequestro. Sobre esse 
processo de espetacularização na mídia, Gregolin (2003, p. 97) afirma que “o que 
os textos da mídia oferecem não é realidade, mas uma construção que permite ao 
leitor produzir formas simbólicas de representação da sua relação com a realidade 
concreta”.
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Com o objetivo de analisar os efeitos de sentido desta cultura do espetáculo 
vejamos nas materialidades do dizer os elementos que constituem uma disciplinari-
zação do olhar do telespectador. Os trechos que seguem foram transcritos do curta 
“Quem matou Eloá?”. Vejamos o que comenta Elisa Gargiulo:

Figura 1: fala da militante Elisa Gargiulo. 
Fonte: http://portacurtas.org.br/filme/?name=quem_matou_eloa.

Eis o que é dito sobre a técnica utilizada pela mídia para ratificar seus discursos: 

Apontar a câmera pra uma cena real de sequestro e editar como se fosse 
um filme de ação, a ideia é subtrair a realidade do fato. Então você trans-
forma aquilo numa narrativa de filme justamente pra dá impressão pra 
quem tá assistindo, que aquilo num é real. (GARGIULO in PEREZ, 2015).

O enquadramento da câmera, a fotografia, a narrativa criada em cima do caso, 
compreendem técnicas cinematográficas para aproximar o crime em um filme de 
ação em que todos esperam ansiosamente o final. Todo esse processo disciplina o 
olhar do telespectador, que passa a encarar o crime com mais naturalidade e acaba 
o transformando-o em algo banal, que não precisa ser resolvido, já que os policiais 
estão ali e, seguindo o roteiro da narrativa, todos esperam a catarse trazida por um 
final feliz.

Vejamos a catarse esperada, pela maioria da população, concretizada na fala 
do jornalista Percival de Souza em um programa de televisão:

http://portacurtas.org.br/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Elisa Gargiulo
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Figura 2: Fala de Percival de Souza. 
Fonte: http://portacurtas.org.br/filme/?name=quem_matou_eloa.

“Bom, eu sou muito otimista, né? Eu espero que isso se termine em pizza, né? 

E num casamento futuro entre ele e a namorada, a apaixonada dele, né? Ele tá 

passando uma fase momentânea. Ele talvez tenha perdido a motivação de vi-

ver. Porque um rapaz jovem quando se apaixona muitas vezes se desequilibra”. 

(SOUZA in PEREZ, 2015). 

Podemos observar, de forma objetiva, como a estratégia de roteirização cine-
matográfica fez com que as pessoas transpusessem as características narrativas 
dos filmes para a realidade do crime. Todos esperavam que a história “de amor” aca-
basse bem e em casamento, isto é, que se cumprisse a expectativa de um roteiro 
hollywoodiano. Com isso, mais uma vez, a violência sofrida por Eloá era secundari-
zada, apagada e ignorada, diante da “paixão” do feminicida Lindemberg. Como bem 
é observado na fala da militante Analba Teixeira, reproduzida em outro momento 
do documentário: “E as pessoas diziam ‘mas por que ela não perdoa? Mas por que 
ela não volta atrás?’ Ela sabia que não queria ficar com ele. Então, ela, mesmo com 
15 anos de idade, ela tinha essa noção: de querer ter autonomia dela”. (TEIXEIRA in 
PEREZ, 2015).

A cobertura incessante da grande mídia em relação ao sequestro evidenciou 
uma característica marcante no discurso midiático: o fetiche pela velocidade da “in-
formação”. Durante as 100 horas em que o Lindemberg manteve Eloá e Nayara em 



632

XXVI Jornada do Gelne

cárcere privado, os programas televisivos mudaram toda a sua grade de programa-
ção para transmitir ao vivo todas as novidades possíveis, dar o “furo de reportagem”. 
As informações foram tão rápidas e em grande quantidade que o telespectador não 
tinha tempo suficiente para processar e entender o que de fato estava acontecendo. 
Isto transformou, ainda mais, o crime em meramente um roteiro cinematográfico, 
que tinha sido produzido apenas para ser consumido. Vejamos a fala da professora 
Esther Hamburger4:

Figura 3 Figura 3: Fala da professora da ECA-USP. 
Fonte: http://portacurtas.org.br/filme/?name=quem_matou_eloa.

É interessante, a gente revendo as imagens, como a gente ver que o 
repórter não tá ouvindo o que ele fala, né? Ele tá mais excitado com o 
fato de que ele tá dando um furo do que atento a realmente o que tá 
acontecendo, porque o Lindemberg fala pra ele ńão, num tô nervoso. 
Eu tô calmo. Eu tô frio. Eu num tô sentindo nada´ e ele continua res-
pondendo “não, fica calmo. Fica calmo. Fica calmo. (HAMBURGER apud 
PEREZ, 2015)

4. Esther Hamburger é professora na ECA-USP e atualmente pesquisa diferentes formas de “apropria-
ção dos mecanismos de construção da visualidade” na produção cinematográfica e televisiva recente. 
Sua pesquisa aborda temas como indústria cultural, cultura e política, crítica, teoria e história do audio-
visual, relações de gênero, televisão e cinema.

http://portacurtas.org.br/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Esther Hamburguer
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Neste comentário da professora Esther, podemos observar a banalização e 
naturalização da violência, pois a mídia a transforma em um produto pronto para 
ser consumido e não verdadeiramente debatido ou refletido. Características que 
descaracterizam a própria informação, tornando-a vazia de detalhes. Vejamos o 
que Ramonet comenta sobre este processo:

A informação principal é exatamente esta: a capacidade de conectar o 
mundo ao máximo, pois, afinal de contas, esta “televisiofonia” soa oca. 
Além disso, multiplicando as conexões, ela obriga os correspondentes 
a permanecer perto das antenas móveis, impedindo-os de ir em busca 
de informações, o que deveria ser sua missão principal. (RAMONET, 
1999, p. 32)

A velocidade dominou a própria informação em todos os programas televisi-
vos em que o acontecimento foi noticiado. O objetivo desse processo de midiatia-
zação compreendeu em apenas ouvir o sequestrador feminicida, e, fazer dele, um 
protagonista não só de um crime, mas de ocupar um amplo espaço da televisão 
aberta. A mídia, não se interessou em dar detalhes importantes do crime. E sim, 
preferiu manter contato direto e em tempo real com as pessoas que estavam en-
volvidas ali. Com esta estratégia a mídia de espetáculo buscou produzir uma histó-
ria-testemunho, contudo não deu o devido valor às reais testemunhas/vítimas do 
acontecimento. O compromisso com a verdade e credibilidade foi negligenciado.

Depois de 100 horas, o crime chega ao fim com a morte da menina de 15 
anos e com a sua amiga ferida no rosto. Este acontecimento se caracterizou como 
a última cena da narrativa - um desfecho trágico longe do que os telespectadores 
esperavam, tampouco trouxe boas notícias. Entretanto, a espetacularização con-
tinuou até no enterro de Eloá. Como podemos observar na fala de Elisa Gargiulo:
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Figura 4: Fala da militante Elisa Gargiulo. 
Fonte: http://portacurtas.org.br/filme/?name=quem_matou_eloa.

Os dizeres de Gargiulo sintetizam o que estamos discursivizando. Temos a es-
petacularização da dor dimensionada de uma forma vil e cruel:

Por que 40.000 pessoas querem ver o cadáver de uma mulher? O que 
eles acham que vão encontrar lá, né? Tô falando, não da família, né? 
Nem de conhecidos e conhecidas. Tô falando de expectadores, né? Que 
foram instigados pelas televisões. Eles tão vendo o final do capitulo da 
novela? Dentro de um caixão o corpo de uma mulher? O corpo de uma 
menina assassinada?. (GARGIULO, in PEREZ, 2015).

Analisando o processo de disciplinarização televisiva vemos que durante todo 
o crime, a mídia vigiou e puniu Eloá Cristina Pimentel. Primeiro, por ter colocado o 
Lindemberg como protagonista de todos os horários da televisão aberta, conse-
quentemente silenciando a vítima, como fala Esther Hamburger (2015) “no que a 
gente vê na televisão, a gente sabe mais do que faz o Lindemberg do que faz a Eloá.  
Eloá parece que não existe. Ela é uma decorrência do Lindemberg”. Segundo, por 
ter, constantemente, tentado justificar o feminicídio como meramente uma “crise 
amorosa” ou “crime de amor”. Como podemos observar no trecho do comandante 
Oliveira5 da ação: “Poderíamos ter dado o tiro de comprometimento, mas eu repito: 

5. Eduardo Félix de Oliveira é comandante do batalhão de choque e esteve à frente das ações no caso Eloá.

http://portacurtas.org.br/busca/specSearch.aspx?spec=ficha_t%C3%A9cnica&artist=Esther Hamburguer
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era um garoto de 22 anos de idade, sem antecedentes criminais em uma crise amo-
rosa”. (OLIVEIRA in PEREZ, 2015).

O discurso do policial pode ser visto, conforme a perspectiva de Pêcheux, pelo 
viés as formações ideológicas que constituem os sujeitos.  No caso da violência con-
tra a mulher, temos a ideologia misógina-patriarcal, que transforma a mulher em 
propriedade e faz com o homem tenha total domínio sobre ela. Por esse motivo, ao 
analisarmos os discursos jornalísticos televisivos no que refere a este acontecimen-
to, nos deparamos sempre com a ideia de associar o crime ao passional, ao amor, 
aos ciúmes etc. Sentimentos que foram deturpados, portanto são “incontroláveis” e 
por consequência, geram violações e, na maioria das vezes, assassinatos. Vejamos 
como a maioria dos casos de violência contra a mulher são midiatizados meramen-
te como “crimes de amor”.

Considerações finais

A partir das reflexões feitas, podemos observar como foi construído o proces-
so de historicização ao longo do tempo e foi se sedimentando nas instituições de 
sequestro como igreja, família, escola, mídia. A mulher desde os primórdios da his-
tória foi cultivada culturalmente para ser submissa à figura masculina, representada 
primeiramente pelo pai, irmão e por último, marido e filhos. Observando discursi-
vamente o sujeito mulher ao longo do trabalho, detectamos os modos de silencia-
mento que são impostos à figura feminina. O seu direito e modos de cerceamento 
em nenhum dos momentos abordados foi levado em consideração. 

No documentário Quem matou Eloá?, essa ideia de silenciamento fica nítida. Em 
momento algum houve uma preocupação com a vítima Eloá. Já Limdemberg, ícone 
da figura masculina, teve todos os holofotes voltados para ele, com a repetição do 
velho discurso carregado de machismo, do bom garoto, do garoto apaixonado. Essa 
discursivização apenas comprova o quanto que ainda carregamos culturalmente a 
figura do sistema patriarcal.
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Pôster

O DISCURSO DA BANALIzAÇÃO DO SEXO E DO SEXISMO 
NA TRADUÇÃO DE CONTOS DE CHARLES BUKOWSKI

IVANA SIQUEIRA TEIXEIRA (UPE)

Introdução

Não é difícil compreender a importância da tradução em qualquer âmbito em 
que esteja inserida. Basta pensar que qualquer leitor que se propõe a fazer a leitu-
ra de uma obra estrangeira sem conhecer a língua em que esta obra foi produzida 
não tem muitas opções a não ser ler uma tradução. Neste ponto o papel do tradu-
tor torna-se indispensável, pois segundo Arrojo (1986, p. 8), toda tradução implica 
“constante processo de tomada de decisões”.

Essas decisões constantes citadas por Arrojo demonstram que ao escolher 
uma palavra, o tradutor está automaticamente excluindo todas as outras pos-
sibilidades existentes para determinado contexto. Essas escolhas, por sua vez, 
podem apresentar problemas tão sérios a ponto de propagar discursos sexistas, 
machistas, etc.

A fama nada recatada das obras do autor alemão Charles Bukowski é ampla-
mente divulgada e, embora o autor trate de temas que para determinada camada 
social sejam um verdadeiro tabu, o que poucas pessoas sabem é que a literatura 
bukowskiana apresenta problemas particulares em sua tradução para o português 
que merecem atenção e intervenção.

Sendo assim, a Análise Crítica do Discurso, entendida como um campo de co-
nhecimento interessado em investigar o discurso enquanto prática social, trata de 
temas como o poder, o abuso de poder, controle de mentes e reprodução ideológi-
ca, propostos por van Dijk (2015), e será a base teórica para o desenvolvimento de 
uma análise (cotejo inglês-português), cujo corpus é constituído por cinco contos do 
autor Charles Bukowski, em que pudemos perceber a ampla divulgação dos discur-
sos de banalização do sexo e do sexismo. 
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Ao longo do trabalho, defenderemos a ideia de que dificilmente a tradução 
estará livre de interpretações particulares por parte do tradutor, mas que, por ou-
tro lado, não cabe a este especialista ornar ou inserir assuntos outros à tradução, 
pois, como sugere Ricoeur (2011, p. 48), “a tradução não implica apenas um trabalho 
intelectual, teórico ou prático, mas também um problema ético”. Desse modo, pro-
curaremos desvelar os aspectos relativos ao discurso que interferem no processo 
de construção da tradução.

Para tanto, o trabalho se organizará da seguinte maneira: o primeiro tópico 
abordará conceitos importantes acerca da tradução; o segundo tópico versará, ini-
cialmente, sobre conceitos importantes da Análise Crítica do Discurso; posterior-
mente sobre como a banalização do sexo é construída, tomando como base dis-
cussões referentes às literaturas erótica e pornográfica; discorreremos também 
sobre o sexismo. No terceiro tópico, falaremos sobre a literatura bukowskiana, suas 
características e influências. O quarto tópico, por sua vez, se destinará a expor os 
procedimentos metodológicos utilizados para desenvolver a pesquisa. No quinto 
tópico, apresentaremos a análise dos contos, e finalmente, o sexto tópico abordará 
as considerações finais.

Concepções de tradução 

Como discutido em Arrojo (1986), o termo “texto original” para fazer referên-
cia ao texto em língua fonte apresenta equívocos. Segundo a autora, a escolha por 
esta opção pode ser interpretada como se o texto traduzido não fosse original e 
sim secundário. Como sabemos, uma tradução exige não apenas o domínio de uma 
língua, mas também flexibilidade de responsabilidade por parte do tradutor para 
tomar decisões sérias. Nesse sentido, podemos pensar como Wilhelm (apud OUS-
TINOFF, 2011, p. 18-19), que defende que “uma língua [...] não é feita exclusivamente 
de palavras: cada uma encerra uma ‘visão’ de mundo própria”.

Saber transpor essa “visão de mundo própria” citada pelo autor é um trabalho 
difícil, principalmente se considerarmos que é exatamente neste ponto que proble-
mas do ponto de vista discursivo ganham forma no processo de tradução. De acor-
do com Oustinoff (2011, p. 22), “não existe tradução ‘neutra’ ou ‘transparente’ atra-
vés da qual o texto original aparecia idealmente como um espelho, identicamente”. 
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Ou seja, por mais que ao longo dos anos, a ideia de tradução fiel reinasse, hoje, 
podemos ver que ela de fato nunca existiu. Principalmente se pensarmos como 
sugere Amyot (apud OUSTINOFF, 2011, p. 40), que “o ofício próprio de um tradutor 
[...] não está apenas em verter fielmente a sentença de seu autor, mas também em 
incorporar a forma de seu estilo e sua maneira de falar”.

Por isso, ao longo do trabalho, não defenderemos ideia de tradução fiel, mas 
tentaremos desvelar aspectos do discurso que comprometem a tradução. 

Banalização do sexo e sexismo: o jogo discursivo 

As noções de poder e abuso de poder

A Análise Crítica do Discurso (doravante ACD), entendida como uma área mul-
tidisciplinar de conhecimento inserida no campo da Linguística, busca expor sua 
preocupação em discutir o impacto da linguagem na construção das práticas sociais 
e culturais. Nessa perspectiva, segundo Bezerra (2011, p. 495), “a linguagem tanto 
pode ser utilizada para reforçar situações de desigualdade social como para impul-
sionar a transformação dessas situações”, tendo em vista a relação dialética entre 
discurso e práticas sociais.

De acordo com van Dijk (2015, p. 13), a ACD “é um tipo de investigação analítica 
discursiva que estuda principalmente o modo como o abuso de poder, a domina-
ção e a desigualdade são representados, reproduzidos e combatidos” por meio da 
linguagem. Sobre o poder (considerado em sua obra apenas por um viés social), o 
autor discute uma série de características, dentre elas a que segue (2015, p. 87-88): 

Poder social é definido em termos do controle exercido por um grupo 
ou organização (ou seus integrantes) sobre as ações e/ou as mentes de 
(membros de) um outro grupo, limitando dessa forma a liberdade de ação 
dos outros ou influenciando seus conhecimentos, atitudes e ideologias.

O autor fala sobre três tipos de poder, a saber: o poder econômico, ligado ao 
capital; o poder coercitivo, ligado à força; e o poder simbólico, ligado à intelectualidade 
dos indivíduos. O poder simbólico (cuja influência sobre a mente é mais significativa 
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quando comparado ao poder econômico) é empregado em geral por jornalistas, 
professores, escritores, acadêmicos, tradutores, etc. Esses indivíduos, compreendi-
dos como “fabricantes do conhecimento, dos padrões morais, das crenças, das ati-
tudes, das normas, das ideologias e dos valores públicos”, comporão o que o autor 
concebe por elite simbólica. (DIJK, 2015, p. 45)

Nesse sentido, quanto mais poder um indivíduo ou grupo detêm, mais controle 
eles exercem sobre a mente e as práticas daqueles que são submetidos aos seus 
discursos. Em outras palavras, o controle, ao qual van Dijk se refere, diz respeito à 
reprodução ideológica, ou seja, o controle de mente implica controle de opiniões, 
conhecimentos, ideologias e, consequentemente, atitudes.

Ainda sobre o poder, Dijk esclarece que a ilegibilidade do seu uso ocasiona o 
abuso do poder, acrescentando que este “só pode se manifestar na língua onde exis-
te a possibilidade de variação ou escolha”. (2015, p.13)

O quadro de categorias analíticas desenvolvido por Fairclough (apud RAMA-
LHO; RESENDE, 2011, p. 115-116) contempla aspectos discursivos/textuais que preci-
sam ser considerados no momento de análise. Dentre eles, observamos o aspecto 
“representação de eventos/atores sociais”, que será utilizado no momento de aná-
lise do corpus, cujo foco é observar quais elementos em determinado evento social 
são incluídos ou excluídos e como os atores sociais são representados. Além desta 
categoria, observaremos como as pressuposições, também propostas pelo autor, 
influenciam na construção da tradução. 

A banalização do sexo

Antes de falar propriamente sobre a banalização do sexo, julgamos importante 
falar sobre a Literatura Erótica e a Literatura Pornográfica, tendo em vista que estas 
duas modalidades de escrita desempenham um papel importante para que possa-
mos compreender como o discurso da banalização do sexo é construído. 

Literatura erótica ou pornográfica? 

Antes de qualquer coisa, é importante mencionar que estamos lidando com 
um corpus literário, desse modo, optamos por fazer uma análise do que seriam as 
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literaturas eróticas e pornográficas na perspectiva de autores da área. Sendo assim, 
segundo Lúcia Castello Branco (1985, p. 17), “erótico e pornográfico muitas vezes se 
confundem, já que esbarram em problemas de ordem moral, religiosa e até política, 
variando de acordo com a cultura e com as necessidades dos diversos momentos 
históricos”. Na visão de José Paulo Paes (2006, p. 14), diferente da Literatura Por-
nográfica, a Literatura Erótica não tem como principal objetivo suscitar efeitos de 
excitação sexual no leitor (fator que contribui para o comercialismo deste tipo de li-
teratura); a Literatura Erótica, na visão do autor, tem o intuito de representar formas 
eróticas da experiência humana.

Um dos principais pontos de discrepância entre estas duas modalidades lite-
rárias é o de que a Literatura Erótica expõe seu teor altamente nobre e grandioso, 
enquanto a Literatura Pornográfica exibe sua vulgaridade e grosseria. O vulgar da 
Literatura Pornográfica diz respeito à banalização do sexo por meio de sua explicita-
ção, ao gozo solitário e raso, à comercialização e ao consumo; já o nobre da Literatu-
ra Erótica se constituiu pela tácita exploração de impulsos sexuais que ultrapassam 
um momento fugaz, alcançando um deleite prazeroso. (CASTELLO BRANCO, 1985).

Por outro lado, como estamos utilizando uma teoria linguística (ACD), optamos 
também por selecionar materiais que possam dar conta do linguístico na análise. 
Desse modo, sobre o vocabulário, Maingueneau (2010, p. 82) esclarece que não há 
um léxico especificamente pornográfico, as palavras utilizadas na construção desse 
tipo de texto são emprestadas de um léxico que “serve para designar as partes do 
corpo e as operações diretamente ligadas às atividades sexuais”, e que o grande 
preconceito existente sobre elas no texto pornográfico diz respeito ao tabu que as 
rodeia. Para o autor, “uma das particularidades do universo pornográfico é que ele 
estabelece como normal justamente o que é proibido na vida ordinária” (p. 84).

Em termos de representação, o uso de metáforas, bastante reduzido no texto 
pornográfico, é um fator que demonstra a sua transparência, enquanto a rica apli-
cação dessa figura de linguagem no texto erótico atesta sua opacidade.

Para Baqué (apud MAINGUENEAU, 2010, p. 31), “a pornografia deriva do low, 
enquanto o erotismo faz sinal para o high”. A primeira tem a pretensão de ser com-
pletamente unívoca, recusando-se à ambiguidade, traço que a põe em perfeita opo-
sição em relação à segunda, que se vale do duplo sentido e de uma linguagem po-
ética.
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Agora que vimos um pouco do que seria erótico e pornográfico na visão de 
autores da literatura e do discurso, podemos compreender mais sobre a literatura 
Bukowskiana. Sobre como ela acontece e o que ela é em língua de partida e como 
ela é e no que ela se torna em língua de chegada, neste caso, o português.

O sexismo

De acordo com Bourdieu (apud CORACINI, 2007, p. 91), a respeito dos sexos 
(feminino e masculino) “nós nos posicionamos em dois extremos: o polo positivo, 
representado pelo homem-público-ativo-poderoso-guerreiro-racional, e o polo ne-
gativo, representado pela mulher-doméstica-passiva-fraca-impotente-pacifista-e-
mocional, e, talvez mais recentemente, mulher fatal, objetificada no apelo ao sexo”.

Antes de mais nada, acreditamos ser necessário fazer um breve recuo no tem-
po para, posteriormente, compreendermos determinados discursos ao longo do 
trabalho. Nas palavras de Coracini (2007, p. 80), a mulher, desde os primórdios, foi 
vista pela sociedade em geral como um ser criado para “salvaguardar o bem-estar 
da família, para se casar e ter filhos, para proteger o marido e os filhos”. Ao passo 
que, qualquer tentativa de modificar as “características naturais” da essência femi-
nina citada anteriormente, parecia ser responsável pelo fracasso familiar, já que, em 
geral, o sucesso feminino só era conquistado por meio de um bom casamento e que 
este era o maior compromisso da mulher.

Num outro viés, porém não menos importante, os desejos sexuais femininos 
tinham de ser reprimidos sob o argumento de que era da natureza apenas do ho-
mem senti-los; a mulher não tinha direito ao prazer, a menos que contrariasse os 
moldes impostos pela sociedade.

Embora tais pensamentos tenham perdido força, ainda hoje, a sexualidade da 
mulher só parece poder ser assumida quando negociada com o prazer masculino. 
Enquanto o homem tem liberdade suficiente para se aventurar e mergulhar num 
oceano profundo de prazer sem que isso afronte sua moral, a mulher precisa repri-
mir seus desejos e ser refém de um sexismo revestido de falso moralismo. A modifi-
cação do comportamento sexual feminino dos moldes tradicionais implica contrariar 
os bons costumes das classes hegemônicas, tendo em vista a sexualidade, como 
sugere Foucault (1988, p. 10), como um tabu burguês sobre o qual devemos silenciar.
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The Dirty Old Man 

Nascido na Alemanha nas décadas iniciais de 1900, Heinrich Karl Bukowski, 
mais conhecido como Charles Bukowski, viveu praticamente sua vida inteira nos 
Estados Unidos da América. Escrevendo em inglês, foi e ainda é considerado por 
muitos intelectuais como o maior poeta norte-americano.

Escreveu contos, poemas, romances e, sob o alterego Henry Chinaski, cons-
tituiu boa parte de suas obras que apresentam um caráter extremamente auto-
biográfico. As temáticas abordadas pelo autor variam, indo da música clássica a 
relacionamentos baratos.

Sua escrita, altamente despudorada para muitos, herdou o pessimismo de Fi-
ódor Dostoiévski e a simplicidade de Ernest Hemingway (largamente citados pelo 
autor em suas obras). Pelas temáticas abordadas e pelo seu estilo, o autor ganhou 
a fama de Dirty Old Man, apelido que acabou sendo parte do título de um de seus 
livros: Notes of a Dirty Old Man.

Escreveu em cada gênero como se fosse um escritor diferente em cada um 
deles. Sua poesia apresenta uma sensibilidade a temas cotidianos e é revestida por 
uma emoção profunda. Enquanto contista e romancista, pode-se dizer que sua es-
crita foi marcada por fases, mas que sua fama despudorada se deve a estes gêne-
ros. No fim de sua carreira, a temática sexual presente em sua obra (mais especi-
ficamente em contos e romances) perde força e assuntos referentes à existência 
humana revestidos por uma sensibilidade (como já acontecia em seus poemas) con-
quistam lugar.

No Brasil, ficou mais conhecido como contista e, consequentemente, pela falta 
de pudor quando abordava temas sexuais. 

Procedimentos metodológicos 

Para a elaboração deste artigo, foram selecionados apenas três dos cinco con-
tos analisados ao longo da pesquisa e suas respectivas traduções, por questões 
de extensão. Os contos selecionados foram: The most beautifil woman in town (em 
português: A mulher mais linda da cidade); Eyes like the sky (em português: Olhos cor 
do céu); Troble with a battery (em português: Defeito na bateria),  dos livros The most 
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beautiful woman in town (em português: Crônica de um amor louco) e Tales of ordi-
nary madness (em português: Fabulário geral do delírio cotidiano), do autor Charles 
Bukowski.

Na análise eles serão apresentados da seguinte forma: [C1], [C2], [C3], [C4] e 
[C5], respectivamente. Além disso, outra informação relevante é que os dois livros 
foram traduzidos pelo mesmo tradutor: Milton Persson.

Consideraremos as pressuposições, como sugerido por Fairclough (2001), para 
levantar uma hipótese sobre motivo pelo qual o tradutor se desvia do texto de 
partida para construir o texto de chegada, ocasionando problemas sérios do pon-
to de vista discursivo, e levaremos em conta também a categoria “representação 
de atores sociais” para ilustrar como os indivíduos são representados no discurso 
construído no processo de tradução.

Análise 

Exemplo 1: [C1] Vocabulário gosseiro.

TEXTO DE PARTIDA TEXTO DE CHEGADA

"What's your name?" I asked. 
"What the hell difference does it make?" she asked. 
I laughed and went on ahead.  (p. 3-4)

— Qual é o teu nome? — perguntei.
— Porra, que diferença faz? — replicou.
Ri e continuei metendo. (p. 12)

Na tradução desta passagem, “went on ahead” é traduzido como “continuei 
metendo”. Segundo Fairclough (2001, p. 230), “as palavras têm tipicamente vários 
significados”, mas por trás desses significados existem questões sociais e culturais 
mais amplas que estabelecem esse sentido, ou seja, não é da alçada dos indivíduos 
atribuir qualquer significado às palavras.

A expressão “went on ahead”, mesmo tendo sido empregada numa situação 
onde indivíduos mantêm relação sexual, não pode ser simplesmente traduzida 
como “continuei metendo”. Ao utilizar o vocábulo “metendo”, o tradutor explicita, 
grosseiramente, aquilo que no texto de partida o autor quis manter implícito.
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Exemplo 2: [C1] Vocabulário grosseiro.

TEXTO DE PARTIDA TEXTO DE CHEGADA

We enjoined and made slow and sombre 
and wonderful love. (p. 6)

Colamos os corpos e começamos a trepar, len-
ta, sombria e maravilhosamente bem. (p. 15)

Assim como no exemplo anterior, nesta passagem o tradutor constrói “come-
çamos a trepar”, tendo como texto de partida a sequência discursiva “made love”.

Além disso, as palavras que acompanham a expressão não podem ser igno-
radas. “Slow”, “sombre” e “wonderful” têm um propósito de descrever uma relação 
afetuosa, construída também ao longo do conto entre os personagens. À medida 
que elas aproximam a história de um cenário erótico, a afastam do cenário porno-
gráfico.

Exemplo 3: [C2] Objetificção da mulher.

TEXTO DE PARTIDA TEXTO DE CHEGADA

A professor from a local university came by 
to see me yesterday. He didn’t look like Dor-
othy Healey but his wife, a Peruvian poetess, 
did look pretty good. (p. 170)

Fui procurado ontem por um professor uni-
versitário local. Não se parecia com Dorothy 
Healey, mas a mulher dele, uma poetisa pe-
ruana, era boa à beça. (p. 212)

“Nas práticas sociais, a linguagem se manifesta como discurso: como uma par-
te irredutível das maneiras como agimos e interagimos, representamos e identifi-
camos a nós mesmos, aos outros e a aspectos do mundo por meio da linguagem.” 
(RAMALHO; RESENDE, 2011, p. 15)

No subcapítulo “sexismo”, discutimos algumas das representações feitas para 
as mulheres e vimos que, recentemente, a mulher tem sido objetificada no sexo. O 
termo “did look pretty good”, que podia ser interpretado apenas como um elogio à 
mulher, manifesta novamente, por meio de uma linguagem pejorativa, essa objeti-
vação. 
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Exemplo 15: [C3] Passividade da mulher em relação ao homem.

TEXTO DE PARTIDA TEXTO DE CHEGADA

“I’ll bet you say that to all men you fuck.” (p. 
159)

- Garanto que você diz isso pra tudo quanto é 
homem que vem aqui te foder. 

Na sequência discursiva acima, o texto de partida traz a forma “to all men you 
fuck”, exemplo claro de voz ativa. O texto de chegada, por sua vez, utiliza a voz pas-
siva, construindo “tudo quando é homem que vem aqui te foder”. Como já sabemos, 
uma oração passiva transforma objeto em sujeito e agente em agente da passiva.

Sobre a estrutura das orações, consideremos:

Toda oração é multifuncional e, assim, toda oração é uma combinação 
de significados ideacionais, interpessoais (identitários e relacionais) e 
textuais. [...] As pessoas fazem escolhas sobre o modelo e a estrutura 
de suas orações que resultam em escolhas sobre o significado (e a cons-
trução) de identidades sociais, relações sociais e conhecimento e crença. 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 104)

De acordo com Fairclough (2001, p. 226), muitas são as motivações para utiliza-
ção da voz passiva numa oração, já que, segundo o autor, a voz ativa “é a escolha não
-marcada”. Na tradução acima, a opção pela voz passiva tem o intuito de descontruir 
a visão de mulher enquanto indivíduo ativo. Nesta passagem é notório a presença 
do discurso machista, pois há uma convenção discursiva cuja crença concebe a mu-
lher enquanto “o sexo frágil” que tem de ser passiva em relação ao homem.

Considerações finais

Com a realização da análise, notamos a importância de desenvolver uma teoria 
da tradução que esteja em harmonia com os estudos discursivos. Quando reconhe-
cemos a relação dialética, sugerida por Fairclough (2001), entre discurso e socieda-
de, entendemos que determinadas escolhas na construção discursiva podem ser 
responsáveis pela manutenção de determinadas práticas sociais ou pela transfor-
mação delas.
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Associando as escolhas feitas pelo tradutor no processo de construção da tra-
dução às características e finalidades do texto pornográfico, compreendemos a es-
tratégia deste especialista, detentor de um poder simbólico, em revestir o texto com 
uma “simples” banalização do sexo, que, por razões óbvias, não recai em sua conta, 
mas sim na conta do autor do texto.

Se Bukowski é um autor de escrita despudorada, qual o problema em escrever 
“fuck” ao invés de “make love”, por exemplo? Mas quando pensamos que o discurso 
pornográfico gera o consumo de livros, ele gera também e, obviamente, o consumo 
de suas traduções, o que traria ao tradutor reconhecimento.

Além disso, vale ressaltar que, embora a análise propriamente dita tenha sido 
feita com apenas cinco contos, todos os contos que compões os dois livros que ser-
viram de base para o desenvolvimento da pesquisa foram lidos, somando um total 
de 64 contos, em que, pelo menos, 50 apresentam ao menos um caso problemático 
do ponto de vista do discurso no que diz respeito à banalização do sexo.

Sendo assim, percebemos que as escolhas feitas pelo tradutor agem sobre o 
mundo e sobre os potenciais leitores da obra de Bukowski negativamente, propa-
gando discursos problemáticos e extremamente preconceituosos, de modo que 
boa parte desses leitores sequer notarão tais problemas.

Nesse sentido, é importante considerarmos que, segundo Fairclough (2001, p. 
120), é necessário “defender uma modalidade de educação linguística que enfatize a 
consciência crítica dos processos ideológicos no discurso, para que as pessoas pos-
sam tornar-se mais conscientes de sua própria prática e mais críticas dos discursos 
investidos ideologicamente a que são submetidos”.
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Palavras iniciais

Quando Pêcheux (2004) propôs um olhar diferenciado sobre o discurso pelo 
viés da ideologia, os estudos linguísticos passam a estabelecer uma ruptura com o 
estruturalismo puro. Sendo assim, observamos que os conceitos e forma de enxer-
gar os dizeres adquirem aspectos conforme determinadas condições de produção. 
É o caso, por exemplo, do conceito de beleza que vem mudando historicamente, de 
acordo com as características de cada época. Desde a Antiguidade há uma sacrali-
zação do corpo, que era visto na Grécia Antiga, conforme Foucault (2007), com um 
caráter moralizante e que merecia atenção e zelo. Enquanto no século XVI eram des-
tacadas os membros superiores do corpo, os séculos seguintes foram priorizando 
os membros inferiores, no entanto, apesar dessas mudanças de padrões de beleza, 
sempre houve uma uniformização do “belo”, e aqueles que não pertencem aos protó-
tipos de determinado período, são conceituados como “feios” ou “fora dos padrões”.

A consagração da mídia enquanto Quarto Poder, nas sociedades democráticas 
modernas, a impuseram um papel primordial na prescrição de padrões a serem se-
guidos, nos mais diversos âmbitos da sociedade. Uma das características da mídia 
elitista/conservadora é reproduzir o discurso das classes dominantes, e, através da 
repetição, ela acaba conseguindo docilizar toda uma massa. No que condiz à “ditadu-
ra da beleza”, o uso de personalidades públicas é visto como ícone/modelo em cam-
panhas publicitárias de produtos de beleza, pois os transformam em personificações 
a serem imitadas, e, segundo os aparelhos midiáticos, isso (a realização do desejo de 
ser belo), só será concretizado caso o espectador ou o leitor compre o produto de 
determinada marca ou siga as dietas mágicas prescritas nas revistas de beleza.
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O objetivo do nosso trabalho é comparar três propagandas brasileiras veicula-
das nas décadas de sessenta e setenta e três campanhas mais atuais (2011), e ana-
lisar como os padrões de beleza apregoados pela mídia, reproduzem na sociedade 
estereótipos e preconceitos. Observaremos, também, como os aparelhos midiáticos 
se utilizam de valores e ideologias de cada época para modelar as campanhas publi-
citárias. Para embasar nossa análise, utilizaremos os pressupostos teóricos da Aná-
lise do Discurso de linha francesa, sobretudo alguns conceitos de Pêcheux (2004) e 
Foucault (1980, 1987, 2014), Charaudeau (2006), além dos estudos de Bauman (2001), 
quando o teórico vai analisar a efemeridade dos valores na sociedade consumista 
pós-moderna. Nosso trabalho está dividido em dois tópicos: no primeiro momento 
analisaremos como os mecanismos disciplinares ao longo dos séculos puniram, con-
trolaram e docilizaram os corpos, e a maneira como as instituições de poder foram 
aperfeiçoando seus métodos de controle ao longo do tempo. No segundo momen-
to, traremos a análise de três propagandas da década de setenta e três campanhas 
mais atuais. Iremos observar como as propagandas, mesmo veiculadas em épocas 
distintas, ratificam os mecanismos atuantes na mídia para vincular padrões cristali-
zados de corpo e de belo através do tempo e em uma dada conjuntura social.

Corpo e mecanismos disciplinares

Desde a época clássica, as instituições disciplinares perceberam no corpo hu-
mano um mecanismo de poder altamente suscetível de ser moldado e manipulado, 
com o intuito de reproduzir, em série, os discursos das entidades dominantes. Veja-
mos o que diz Foucault a respeito dessa docilização dos corpos:

Houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto 
e alvo de poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção 
dedicada então ao corpo — ao corpo que se manipula, se modela, se 
treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multipli-
cam. (FOUCAULT, 1987, p.163)

A forma de discursivização presente nos séculos XVII e XVIII instaura um “novo” 
mecanismo de controle absoluto do corpo. Sobre isto, Foucault (1987) observa que 
sempre houve processos disciplinares ao longo da história, sobretudo nos conven-
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tos, nos exércitos e em outras instituições de poder, no entanto, agora há outro 
conceito para “disciplina”, aquela que impõe uma relação de docilidade-utilidade, de 
modo que submeta os corpos a uma sujeição constante de suas forças. É importan-
te observar que a noção de beleza está interligada como um processo de historiciza-
ção articulado em uma dada prática social, ou seja, ao acontecimento determinante. 
Sobre o termo acontecimento, Foucault (1980, p. 46) o entende como a “irrupção de 
uma singularidade única e aguda, no lugar e no momento de sua produção”.

O acontecimento é o terreno em que estão articulados os discursos e os modos 
como eles se realizam produzindo efeitos. Assim, o processo de historicização sobre 
o corpo compreende o tempo “evolutivo” como um dos mecanismos de obediência 
mais prático e eficaz para a consagração de uma completa submissão dos corpos, 
pois Foucault (1987, p. 185) considera que “os procedimentos disciplinares revelam 
um tempo linear cujos momentos se integram uns nos outros, e que se orienta para 
um ponto terminal e estável”. O teórico ainda acrescenta que “o tempo penetra o 
corpo, e com ele, todos os controles minuciosos do poder” (1987, p. 178). Ou seja, essa 
divisão do tempo para cada atividade específica nas instituições de sequestro, como 
fábricas, escola, exército, igreja, família não é em vão, há, implicitamente, um conjunto 
de procedimentos tênues que se transformam em um total controle das massas.

Durante a Idade Média, conhecida como a “era de ouro” da tortura, o indivíduo 
que transgredisse as normas da época era punido severamente, e em público, para 
servir de exemplo aqueles que ousassem transgredir. Várias foram as técnicas que 
a chamada “Idade das Trevas” se utilizou para penalizar os delinquentes, podemos 
citar algumas: empalamento, berço de Judas, o caixão da tortura, o estripador de 
seios, a roda da tortura, entre outras. No período da Inquisição, a Igreja Católica foi 
responsável pela tortura e morte de milhares de pessoas, consideradas hereges 
quando discordavam dos dogmas católicos. A repreensão da época era tanta que os 
próprios indivíduos se puniam caso pensassem, falassem ou fizessem algo não con-
dizente com a doutrina religiosa. Não bastava mais que somente o outro punisse, já 
que a sensação de constante vigilância configurava uma prática de autodestruição 
do corpo pecaminoso.

Partindo para a modernidade, os modos de docilidade dos corpos se revolucio-
naram de tal forma que, agora, além do corpo ser produto econômico e reprodutor 
de regras das instituições disciplinares, ele é imposto a padrões de beleza ditados pela 
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própria sociedade de consumo, através de um dos principais mecanismos de poder 
da contemporaneidade, a mídia. Vejamos o que nos diz Bauman sobre este aspecto:

A obediência aos padrões (uma maleável e estranhamente ajustável 
obediência a padrões eminentemente flexíveis, acrescento) tende a ser 
alcançada hoje em dia pela tentação e pela sedução e não mais pela 
coerção – e aparece sob o disfarce do livre-arbítrio, em vez de revelar-se 
como força externa”. (BAUMAN, 2001, p. 110).

O capitalismo conseguiu disciplinar os sujeitos aos bens de consumo, gerando 
uma reelaboração da personalidade humana perante os produtos da obsolescên-
cia programada. Atualmente, somos disciplinados pelo mercado de tal forma que 
o mesmo não precisa nos obrigar a comprar o “carro do ano” ou obter as roupas 
que são tendências na temporada. Nós mesmos, enquanto sujeitos historicamente 
construídos, nos condicionamos a seguir os padrões ditados pela sociedade capita-
lista, muitas vezes imperceptivelmente.

Desde o século XVI, surgiu um “novo” método de mecanismo disciplinar que 
se manifestava em processos de subjetivação para marcar exclusões, além de em-
pregar instrumentos de poder fundamentados na observação, na disciplina e no 
treinamento, concretizados pelas penitenciárias, asilos psiquiátricos, escolas, entre 
outros. O Panóptico de Bentham é a personificação arquitetônica desse controle:

Daí o efeito mais importante do Panóptico: induzir no detento um estado 
consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento 
automático do poder. Fazer com que a vigilância seja permanente em 
seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação; que a perfeição do 
poder tenda a tornar inútil a atualidade de seu exercício; que esse apa-
relho arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar uma relação de 
poder independente daquele que o exerce; enfim, que os detentos se 
encontrem presos numa situação de poder de que eles mesmos são os 
portadores. (FOUCAULT, 1987, p. 224)

 
A afirmação de Foucault compreende que a “sociedade disciplinar” tinha como 

objetivo causar nos detentos a sensação de estarem sendo vigiados permanente-
mente, o que configura uma inversão no exercício da visibilidade, tendo em vis-
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ta que antes, poucos eram vistos por muitos, e agora muitos são observados por 
poucos, por isso Bentham aderiu como princípio “de que o poder devia ser visível e 
inverificável” (1987, p. 225).

O Panóptico ganhou novas configurações no século XX, devido ao avanço do 
poder midiático, que foi responsável por uma releitura do panoptismo foucaultia-
no. A instância midiática ampliou os recursos de vigilância dos sujeitos sociais, que 
passaram a ser controlados de uma maneira mais branda em relação aos séculos 
passados, porém muito mais eficiente.

Portanto, a proposição do panóptico da era midiática retomaria a idéia 
de uns poucos sendo vigiados por muitos, mas acrescentaria a esse mo-
delo a possibilidade desta vigilância ser realizada a partir de uma infini-
dade de recursos oferecidos pelas novas tecnologias de informação e 
pelo avanço do poder midiático. (OLIVEIRA, 2009, p. 39)

A reconfiguração do panoptismo gerou um modelo mais adequado às novas 
práticas de docilização dos corpos no século XX. O sinóptico, estudado por Tho-
mas Mathiesen abarca essa remodelação dos mecanismos de poder na sociedade 
consumista pós-moderna, modelo esse tão poderoso que instaurou uma vigilância 
onisciente e onipresente. Vejamos o que diz Bauman:

Como observou recentemente Thomas Mathiesen, a poderosa metáfo-
ra do Panóptico de Bentham e de Foucault não dá conta dos modos 
em que o poder opera. Mudamo-nos agora, sugere Mathiesen, de uma 
sociedade do estilo Panóptico para uma sociedade no estilo sinóptico: 
as mesas foram viradas e agora são muitos que observam poucos. Os 
espetáculos tomam o lugar da supervisão sem perder o poder discipli-
nador do antecessor. (BAUMAN, 2001, p.110). (grifos do autor).

A sociedade do espetáculo é caracterizada por uma representatividade de 
verdades subjetivas discursivizadas pelos meios de comunicação, nas quais grande 
parte dos sujeitos “constrói” o seu “eu íntimo” baseado em padrões maleáveis e 
sujeitos públicos, que confessam ostensivamente ao público informações que, em 
outros tempos, seriam inconfessáveis.
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Assim, observamos que os mecanismos de controle do corpo foram se aper-
feiçoando ao longo dos tempos, de tal forma que o poder das instituições dominan-
tes foi difundindo as severas punições daqueles ditos “loucos”, para uma vigilância 
generalizada dos sujeitos sociais, ao ponto de as próprias pessoas vigiarem umas 
às outras, constantemente e insaciavelmente. E a mídia, enquanto reprodutora de 
efeitos simbólicos, vai se configurando como um mecanismo de vigilância, mas tam-
bém, de punição diante daqueles sujeitos outros que estão “fora” de sua ordem 
discursiva.

A midiatização da beleza: efeitos de sentido do discurso 
publicitário

Como abordamos no tópico anterior, durante toda a história da humanidade 
sempre houve uma tentativa de padronizar o corpo e o belo. Arriscaríamos dizer 
que, em toda sociedade, existe uma certa necessidade – por parte de alguns – de 
uniformizar determinados aspectos do indivíduo colocando-os em “fôrmas sociais” 
onde o mesmo é obrigado a seguir adequando-se incansavelmente. E a mídia, pelo 
seu alcance massivo, reforça essa (quase) obrigação de padronizar.

A respeito da beleza, uma das primeiras reflexões que devemos fazer é: quem 
criou ou determinou os padrões que perpassam por toda a história da humanidade 
como sendo o da beleza? E, se é padrão, por que a medida que os anos vão passan-
do ele vai se modificando? A resposta (ou as respostas) para essas perguntas é, na 
verdade, um processo cíclico entre sociedade – mídia e mídia – sociedade.

A mídia materializa o discurso da sociedade, a imagem (efeitos de sentido) que 
se tem sobre determinado ponto. Porém, não é uma sociedade inteira, sem exce-
ções, que pensa desta ou daquela determinada forma – a opinião pública é hetero-
gênea e não uniforme como se apregoa. Quando a mídia se apropria desse discurso 
e o joga ao grande público nas novelas, propagandas, programas de auditório, entre 
outros produtos midiáticos, faz com que a repetição, quase que incessante dos mo-
delos, torne-se uma vontade de verdade e estimula a sociedade a adotar alguns com-
portamentos. É o que acontece com a discursivização da beleza proferida pela mídia.

Evidentemente, não podemos empreender a mídia apenas dentro de uma ne-
gatividade, ou seja, atribuindo um caráter de demonização. Conforme Charaudeau 
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(2006), embora conhecendo as várias debilidades existentes, a mídia tem uma fun-
ção muito importante dentro de uma sociedade e é através dela que temos acesso 
aos acontecimentos a nossa volta. Todavia, não podemos desconsiderar “que as 
mídias informam deformando” (CHARAUDEAU, 2006, p. 253), já que as informações 
que chegam até nós, passam pelo seu filtro particular.

Neste jogo de universos simbólicos encontramos terrenos férteis para a germi-
nação de diversas subjetividades. O discurso publicitário compreende alguns des-
ses territórios cujas identidades vão sendo modeladas e os corpos são vistos como 
instrumentos de consumo. Criar o desejo/necessidade de ter, utilizar uma lingua-
gem atual, articular o jogo entre texto-imagem, dentre outros aspectos configuram 
os efeitos da publicidade no âmbito da sociedade. Dito isto, observemos agora es-
tas três propagandas de beleza da década de setenta:

Figura 1: Anúncio do “Leite 
de Rosas”, 1972.
Fonte: Disponível em: http://
www.propagandashistori-
cas.com.br/2015/12/leite-de
-rosas-1972.html.

Figura 2: Anúncio da “AVON”, 
1970.
Fonte: Disponível em: http://
beautyforapurpose.avon.
com/history-of-fragrance/

Figura 3: Anúncio da “Dana”, 
1975.
Fonte: Disponível em: ht-
tps://drive.google.com/file/
MCUZRf4bBDcG52U0szdGt-
TQ2M/

O primeiro anúncio publicitário é se refere ao produto “Leite de Rosas” e foi 
veiculado em 1972. Apesar de ser bem avançado para a época – apresentando o 
corpo desnudo – ela nos revela uma imagem do sujeito mulher de modo estereoti-
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pado e cristalizado na sociedade, ou seja, a mulher que seduz o homem pela beleza 
do seu corpo, mas para isto, ela deve fazer uso do produto anunciado. Observamos 
também, que não é possível ver o rosto da garota na propaganda. Essa “mulher ma-
ravilhosa” (como trazem os dizeres do anúncio), pode ser qualquer mulher e, com 
isso, há um silenciamento da subjetividade tanto da mulher do anúncio – ela não só 
serve de anúncio como o é, neste momento histórico – como para o público alvo da 
campanha.

A “mulher sem face” nos chama atenção pelo seu posicionamento: cabeça bai-
xa, curvada de joelhos em que a única cor marcante é a cor do produto. O sujeito 
mulher aqui, ao mesmo tempo que é independente, é submissa. Isso nos remota ao 
mito bíblico de Eva: a mulher que nasce do homem, que anda desnuda pelo jardim 
do Éden, submissa desde sua criação (pela concepção judaica), mas que foi respon-
sável por seduzir a figura masculina, fazendo-lhe ceder, assim como ela, à tentação. 
As cores preta e branca evocam, justamente, essa ideia de mistério, assim como a 
“ausência” do rosto e a cor marcante do produto instaura um efeito de memória, ou 
seja, insinua o fruto proibido.

O segundo anúncio compreende a marca “Avon” e foi veiculada no ano de 1970. 
Nele, encontramos a imagem de uma mulher jovem, sorridente adornada por uma 
grande quantidade de produtos de beleza à sua frente associando-se à logomarca 
da propaganda: beleza e glamour. Esse glamour só será alcançado com a utilização 
das diversidades de produtos que a empresa oferece. O sujeito mulher, nesta pro-
paganda, reproduz o modelo cristalizado de uma sociedade elitizada, sendo jovem, 
de pele branca, aproximando-se do padrão europeu.

O terceiro anúncio publicitário da marca “Dana” se refere a uma linha de pro-
dutos denominada “Tabu” e foi vinculada em 1975. Se repete a imagem do sujeito 
mulher jovem, de pele branca, adornada por uma grande quantidade de produtos já 
abertos. O nome desta série de produtos é o que nos chama mais atenção: “Tabu”. E 
o slogan da campanha é ainda mais inquietante: “mantenha o Tabu”. Podemos perce-
ber neste processo de discursivização, a reafirmação da necessidade de se conservar 
determinados dogmas, ou seja, ir de encontro às mudanças sejam elas na sociedade 
ou na marca de determinados produtos, é preciso manter os tabus, valores do que é 
ser mulher. Discurso que caracteriza um círculo social conservador e elitizado.

Notamos que o corpo, nas três propagandas, não é miscigenado. Há uma rela-
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ção entre a cor e a pureza nos anúncios que demonstra um discurso de segregação, 
exclusão e silenciamento de outros sujeitos que não estão neste padrão.

Discursivamente, nas três propagandas, a beleza é sempre associada à juven-
tude. E, para o alcance da beleza apresentada, é necessário fazer uso de determina-
do(s) produto(s). Muito mais do que a logomarca ou a descrição dos benefícios dos 
produtos, é mais eficaz trazer a imagem do corpo para atestar o discurso, pois, de 
acordo Charaudeau (2006, pag. 255) “é difícil ir de encontro à crença popular de que 
somos todos cúmplices: a imagem reproduz fielmente a realidade”.

O corpo aqui é utilizado como instrumento de convencimento. São – como ex-
planado no tópico anterior – corpos docilizados, aptos para disseminar as vontades 
de verdade circulantes em uma dada condição de produção, em época e espaços 
historicamente demarcados.

Agora, vejamos mais três peças em uma outra temporalidade, mas não menos 
incisivas no que concerne aos moldes de disciplinarização do corpo promovido na/
pela mídia.

Figura 4: Anúncio da “Hope”, 
2011.

Fonte: Disponível em: https://
www.ufrgs.br/vies/af-testei-
ralingerie_150x70cm-indd/

Figura 6: Anúncio da “Natu-
ra”, 2013.

Fonte: Disponível em: http://
blogconsultoria.natura.net/
mais-lancamentos-nova-li-

nha-natura-aquarela/

Figura 5: Anúncio da “AVON”, 
2011.

Fonte: Disponível em: http://
www.guiasweb.com.br/

noticia_3791-campanha_da_
avon_para_o_novo_renew_
platinum_com_a_atriz_jac-

queline_bisset.htm

Neste “novo” acontecimento discursivo detectamos que mudaram as condi-
ções de produção, mas há uma retomada do mesmo discurso da disciplina. A figura 
4 é da campanha da “Hope” veiculado em 2011, a figura 5 da “AVON” também de 
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2011 e a figura 6 compreende um anúncio da “Natura” veiculado em 2013. Notamos, 
novamente, o uso do corpo para atestar o discurso publicitário dos produtos. Ob-
servemos a sensualidade marcada pelo corpo desnudo da celebridade. O próprio 
fato de ser uma modelo reconhecida internacionalmente e jovem estampando a 
propaganda, como na figura 4, contribui tanto no convencimento para aquisição do 
produto, como para reforçar o padrão de corpo vigente e o papel sedutor atribuído 
ao sujeito mulher.

O anúncio da AVON (figura 5), apesar de não trazer uma mulher jovem, apela 
para uma atriz consagrada no âmbito internacional e anuncia um creme “anti-ida-
de” discursivizando o retardamento de algo natural: “eu não minto a minha idade. 
A minha pele sim!” Isso nos remota a lenda da fonte da juventude onde quem bebe 
de sua água, não envelhecerá. Tomemos os anúncios 4 e 5 mais uma vez e observe-
mos a posição dos corpos e dos olhares. Como dito anteriormente, traz a ideia de 
sedução que está atrelada à jovialidade. Mais ainda: temos novamente a presença 
de sujeitos de pele branca e olhos claros, no padrão norte americano. Veja que são 
outros enunciados e outro período histórico, mas percebemos claramente os traços 
de discursos velhos e preconcebidos.

A figura 6 que traz o anúncio da “Natura” tem consigo uma particularidade que 
está sendo bem explorada pelas empresas de cosméticos: o “perfil” da mulher bra-
sileira. O nome da coleção apresentada já nos confirma essa ideia - “aquarela” - e 
sua modelo não tem a pele “tão branca”. Apesar de parecer algo inovador no que 
diz respeito aos padrões do belo, ou o “politicamente correto”, o sujeito mulher tem 
a face completamente maquiada e ao lado do seu rosto – novamente numa posição 
sedutora – encontram-se um verdadeiro arsenal cosmético.

Evidenciado mediantes estes mecanismos de disciplinarização, percebemos 
que “toda a beleza da mulher brasileira”, na verdade, só existe se trouxer consigo 
uma boa quantidade de produtos. Como dissemos anteriormente, o que aparece 
nas propagandas de beleza, apesar de muitas vezes parecer inédito e novo, na rea-
lidade já foi dito no passado de outra forma, pois, como nos diz Foucault (2014, pag. 
25) “o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta”.

Evidentemente, a sociedade não é totalmente passiva diante desses padrões 
reforçados. Um exemplo disso são os movimentos de resistência que questionam 
os padrões que são impostos, principalmente sobre as mulheres, e militam para 
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que elas (principal alvo das campanhas publicitárias), se sintam bem como queiram. 
Porém, é evidente que a mídia tem uma carga maior de alcance no que diz respeito 
a transmissão de certos discursos, como descreve ASSIS (2011, p. 62) nos afirma que 
“os meios de comunicação exercem um papel que ultrapassa os limites da mera 
informação, ao reproduzirem valores, reafirmarem discursos, retomarem dizeres 
outros que estão cristalizados nas instâncias sociais”. A sedução é historicamente 
marcada como característica feminina, remotando-nos sempre a sedução da “pri-
meira” mulher – Eva – e reforçando na sociedade uma visão estereotipada do corpo, 
do belo e da própria subjetividade do sujeito.

Considerações finais

Nossa análise procurou mostrar o corpo como alvo de poder ao longo dos 
séculos e a forma como as instituições disciplinares moldaram e manipularam os 
sujeitos de acordo com as regras e padrões das classes dominantes, transforman-
do-os em corpos docilizados. O conceito de “disciplina” foi moldando-se com o pas-
sar do tempo, e as técnicas de adestramento dos corpos tornaram-se mais tênues, 
porém bem mais amplas e incisivas. A consagração da mídia como Quarto Poder a 
partir do século XX a converteu em uma das entidades disciplinares mais eficazes 
da sociedade, tornando-a responsável pela imposição de padrões de beleza repro-
duzidos por boa parte da sociedade.

Percebemos, com as análises  aqui  desenvolvidas, que a construção dos pa-
drões e estereótipos que concorrem durante toda a história da civilização, nasce 
da domesticação do corpo como um produto de consumo. Esses modelos não são 
naturais, mas são instrumentos de uma historicização reforçada pelo discurso midi-
ático que semeia, majoritariamente, a ideologia elitista e conservadora da socieda-
de, independentemente da época em que circula. A mídia brasileira segue o mesmo 
viés, incentivando o consumo cada vez maior de produtos de beleza para o alcance 
de padrões corporais ideais. 
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PRÁTICAS DE EXCLUSÃO: UMA ANÁLISE DISCURSIVA 
SOBRE A MULHER POLíTICA

FLÁVIA RAMALHO (UFPB)

Análise do discurso

Tendo em vista o trabalho com a Análise do Discurso enquanto fundamenta-
ção teórica e metodológica, haja vista a natureza da própria disciplina, dedicar-nos
-emos, aqui, a apresentá-la como mecanismo proporcionador de uma observação 
ampla do discurso, utilizando-se dos caminhos presentes na história como parte 
essencial para compreender os acontecimentos a serem analisados. A princípio, te-
mos que o discurso é o movimento de sentidos: 

A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da lín-
gua, não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. 
Ela trata do discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em  si 
a idéia de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é 
assim a palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do 
discurso observa-se o homem falando. (ORLANDI, 2013, p.15). 

De fato, o que se busca são as regularidades presentes na linguagem e a rela-
ção existente com a exterioridade. Como nos apresenta Eni Orlandi, o discurso rela-
ciona “o homem na sua história, considera os processos e as condições de produção 
da linguagem, pela análise da relação estabelecida pela língua com os sujeitos que 
a falam e as situações em que se produz o dizer” (2013, p.16), uma vez que essa re-
lação não é homogênea, mas se adequa aos contextos históricos do momento em 
que determinados discurso encontram condições de emergência.
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Fases da análise do discurso

Na primeira fase da AD Pêcheux irá compreender a língua como a conjectura 
para analisar a materialidade do discurso e a fala passa a ser enunciada observan-
do o sujeito e a história. Em sua obra Análise Automática do Discurso, que marca, em 
1969, o nascimento da AD, assim como a primeira fase da disciplina, Pêcheux revela 
um sujeito envolto pela ideologia e assujeitado por ela.

No ano de 1975, Pêcheux publica Les vérités de la palice, que possui uma crítica 
à semântica formal. Essa obra é considerada um marco para o fim da primeira fase, 
assim como o marco para o início da segunda, após a publicação do anexo na edição 
inglesa, três anos depois.

A segunda fase da AD vai de 1975 a 1980, com a publicação do anexo na obra 
Les vérités de la palice, assim como o artigo intitulado “A propósito da análise auto-
mática do discurso: atualização e perspectivas”. O ponto de convergência entre es-
sas obras consiste na concordância da necessidade de reformular o campo teórico.

Ainda neste segundo momento, o conceito de formação discursiva, empresta-
do de Michel Foucault, dá início ao processo de mudança na concepção do objeto 
da AD, deixando de ser a máquina estrutural e tornando-se as relações entre as 
máquinas discursivas.

Com o fim da ufania comunista, que caracterizou e motivou a forma como a 
Análise do Discurso se constituiu em seus primórdios, seu objeto de análise sofre 
transformações. O discurso político, a partir da década de 80, deixa de ser exclusi-
vamente verbal e passa a apresentar novas características que serão marcadas por 
elementos extralinguísticos.

Na terceira fase da AD, observamos a crise do Marxismo, do estruturalismo e a 
transformação do discurso, seus limites não são bem estabelecidos e seus diálogos 
com outros pensadores se espadem. A língua, que era chamada de língua de madei-
ra torna-se língua de vento, rodeada de uma volatilidade facilmente constatada na 
forma de se fazer política.

Em suma, trata-se das núpcias entre Marx e a Coca-Cola, para falar jus-
tamente da língua de vento daquela época. Certamente, trata-se de um 
recobrimento das discursividades políticas tradicionais pelas formas 
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breves, vivas e efêmeras do discurso publicitário. Elas dotavam a fala 
pública de uma volatilidade da qual as línguas de madeira estavam, sem 
dúvida, desprovidas (COURTINE, 2011, p. 147).

As campanhas políticas, que anteriormente eram fundamentadas em panfle-
tos, sofrem metamorfose, tornando-se verdadeiras campanhas publicitárias, e com 
elas surge uma nova maneira de se produzir o discurso, agora heterogêneo e pen-
sado como acontecimento.  Na obra O discurso: estrutura ou acontecimento (1983), 
Pêcheux resgata outras materialidades da linguagem e a Análise do Discurso, que é 
uma teoria semântica, gradativamente irá se aproximar da semiologia, permitindo 
a análises no campo não verbal.

Este discurso heterogêneo tornará a imagem elemento central no processo 
da análise que será fortalecido principalmente com a presença das mídias e tecno-
logias audiovisuais devido à “necessidade de explorar o funcionamento e a forma 
como significam as imagens na contemporaneidade” (BRAGA, 2012, p.387). Dessa 
maneira a Semiologia Histórica apresentada por Courtine (2008, 2009 apud BRAGA, 
2012) permitirá a AD análise de textos com as mais variadas semiologias. 

Resultados e discussões

Compreendendo que a Análise do Discurso apresenta um interesse particular 
pelo discurso político, nos propomos a analisar a presença feminina na política, já 
que essa se comporta como uma exceção, em diferentes culturas, marcada por 
uma intenção de masculinizar e/ou desqualificar as mulheres. Na cultura hebraica, 
por exemplo, Débora é a única juíza retratada em sua história (CHAMPLIN, 2001). 
Foi possível observar que a inexistência de mulheres na política antecede a própria 
constituição desse povo como Estado, no entanto, na obra do  historiador Flávio 
Josefo (2004), assim como na Bíblia Sagrada1, foi percebido que o discurso mascu-
linizador ou depreciativo dessas mulheres não encontra condições de emergência 
nessa sociedade.

1. A Bíblia Sagrada é considerada a principal fonte de informação sobre o povo hebreu.  
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Em oposição a esses discursos, nota-se a associação dessa juíza com o papel 
social de mãe no cântico de Débora2, poema hebraico presente no livro de Juízes3. 
Além de observarmos a associação com o papel social de mãe, também é percep-
tível o apoio dos líderes das tribos de Israel a Débora, o que revela a ausência de 
carga negativa do significante. Para essa sociedade, o sangue materno garante a 
identidade judia, segundo o Halachá, lei tradicional da Torá, revelando seu caráter 
honroso.

A sociedade egípcia, por sua vez, nos apresenta um número maior de mulheres 
no poder, entretanto, essa presença é marcada pela sublimação da feminilidade da 
mulher. Hatshepsut reinou por 20 anos durante a 18ª dinastia e, no entanto, após o 
seu reinado, seus sucessores tentaram apagar sua existência, ainda que esse reina-
do tenha sido marcado por prosperidade e paz (FIORELLO, 2008).

Vejo o alcance da tentativa de aniquililá-la, liquidando sua memória, e 
me pergunto que espécie de ódio – ou medo – atávico levou a este sis-
temático encobrimento de um(a) faraó cujo reinado, descobriu-se, foi 
grandioso, de prosperidade e paz. (FIORELLO, 2008, p.52) 

O desconforto com o feminino na política é algo tão marcante, que além da 
tentativa de encobrir a existência governamental das mulheres – como no caso de 
Hatshepsut – durante seu governo, a feminilidade da mesma é apagada. Constata-
mos, através de esculturas e imagens, que Hatshepsut trajava-se de forma mascu-
lina (SOUZA, 2010), como podemos observar na Fig. 1, na qual temos Thutmés III à 
esquerda e Hatshepsut, à direita, utilizando saiote curto de ponta triangular, largo 
colar e braceletes, assim como a coroa e barba real.

2. Livro de Juízes cap. 5.

3. Livro contido no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada.  
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Figura 1 – Thutmés III e Hatshepsut adorando a barca de Amon. 
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thutmose_III_and_Hatshepsut.jpg?u.

O desconforto provocado pelo feminino na política perciste na contemporâ-
neidade. No artigo publicado por Marlène Coulomb-Gully, intitulado Gênero, política 
e análise do discurso das mídias (2010), a autora discute o desconforto gerado com 
a presença feminina na política francesa, por meio do “uso ambíguo das qualida-
des consideradas ‘femininas’, desvalorizadas ou incapacitantes para ascender às 
posições” (COULOMB-GULLY, 2010, p. 176, tradução nossa)4. O preconceito contra a 
mulher atravessa o tempo e as fronteiras, o discurso político produzido pela mídia 
aborda diferentes aspectos femininos, tão distintas quanto a relação delas com a 
política, contribuindo para a existência de uma regularidade na imagem, construída 
de forma estereotipada da mulher política que recebem

Atenção forte à aparência corporal e vestimentária, menção ao sorriso, 
psicologização dos tratos, evocação da vida privada com interrogação 
sobre a compatibilidade entre vida familiar e atividade política, propen-
são a designar as mulheres políticas por seu sobrenome enquanto os 
homens o são mais frequentemente seu único patronímico. (COULOMB-
GULLY, 2010, p.177, tradução nossa)5

4. Versão original: “Ces chercheuses analysent l’usage ambigu des qualités réputées ‘féminines’, déva-
lorisées voire handicapantes pour accêder aux positions de pouvoir”. (COULOMB-GULLY, 2010, p.176).

5. Versão original: “Attention forte à l’apparence corporelle et vestimentaire, mention du sourire, psy-
chologisation des traits, evocation de la vie privée avec interrogation sur la compatibilité entre vie fa-
miate et activité politique, propension à désigner les femmes politiques par leur prénom alors que les 
hommes le sant le plus souvent par leur seul patronyme, etc” (COULOMB-GULLY, 2010, p.177).  
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Tais estereótipos, segundo Coulomb-Gully (2010), contribuem para construção 
de barreiras entre a representação do feminino e a representação do poder, as 
quais são observadas nesse trabalho por meio de análises relacionadas a Angela 
Merkel, Dilma Rousseff e Cristina Kirchner, conforme demonstraremos a seguir. 

No dia 19 de novembro de 2009, os leitores da Veja encontraram na seção 
Panorama a imagem de um cartaz que continha Angela Merkel, primeira-ministra 
alemã, e Vera Lengsfeld, candidata à deputada nas eleições de setembro daquele 
mesmo ano, utilizando vestimentas semelhantes: Merkel utilizando um vestido com 
decote “U” profundo, acompanhado por um colar de pérolas, e Lengsfeld com um 
decote em formato de coração igualmente profundo, assim como um colar com 
pedraria verde. De partida, já está posta a regularidade no que se refere à cor e ao 
corte de cabelo (ambos claros e curtos), ao decote apresentado pelo vestido, bem 
como ao colar como ornamento do colo. E as aproximações apresentadas pela ma-
téria – que tinha como objetivo enfatizar as semelhanças entre a primeira ministra e 
a candidata a deputada – vão além do político, mas adentram questões sexistas. A 
matéria diz: Surpresinha de verão. É a economia, que deu uma ligeira recuperada, mas 
os alemães só falam naquilo: o cartaz comparando as políticas da abundância (Fig. 2).

Figura 2 – Surpresinha de verão. 
Fonte: https://acervo.veja.abril.com.br/index.html#/edition/32352?page=50&section=1&wor-
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d=panorama.

No primeiro contato com a notícia, já constatamos o que Coulomb-Gully afir-
ma: a imagem feminina de poder é imediatamente relacionada com uma caracte-
rística física, neste caso, a comparação foi utilizada por Lengsfeld para mostrar a 
similitude entre ela e Merkel ao posar na foto de maneira quase idêntica à ministra. 
O decote que deixa o busto dessas figuras políticas em destaque será o ponto de 
partida utilizado pela revista Veja para apresentar a matéria. A manchete referia-se 
à recuperação geral da economia mundial, em especial da Alemanha, devido à “cui-
dadosamente calibrada política econômica da primeira-ministra” (GRYZINSKI, 2009, 
p.51) em um cenário de crise global que atingiu os países capitalistas naquele ano. 

O enunciado –“cuidadosamente calibrada política econômica da primeira-mi-
nistra” (GRYZINSKI, 2009, p.51) – desloca o verbo calibrar utilizado na área automo-
bilística para a política, no entanto, aqui, ele só produz sentido relacionado com a 
imagem. Segundo o dicionário Aurélio, calibrar é “dar conveniente pressão de ar a 
(camêra de ar, pneu, etc)” (FERREIRA, 2008, p.200). Depreende-se, daqui, que a es-
colha desse verbo não foi aleatória, pois ele relaciona-se tanto com a recuperação 
econômica da Alemanha quanto com os seios de Angela Merkel e de Vera Lengsfeld, 
tomados aqui enquanto os objetos cilíndricos passíveis de calibragem de que nos 
fala o dicionário. O cenário em questão apresenta uma sexualização dessas mu-
lheres que será ratificada, ainda, por meio da expressão utilizada no subtítulo – só 
falam naquilo –, a qual nos remete à personagem Dona Bela, da Escolinha do profes-
sor Raimundo (1991), programa no qual a expressão era utilizada sempre que algo 
com duplo sentido era utilizado. Tal fato mostra como as mulheres são, por vezes, 
encaradas como objetos sexuais independentemente da posição que ocupam. Esse 
discurso encontra possibilidade de emergência uma vez que ele rompe com o novo 
padrão, referente a posição da mulher, e ao mesmo tempo ele resgata a memória 
de que o lugar da mulher é reclusa, esse fenômeno é chamado por Pêcheux de 
acontecimento ele se estabelece “no ponto de encontro de uma atualidade e uma 
memória” (2006,p.17).

Em sua obra A ordem do discurso (2004) Foucalt afirma que 
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Em toda sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo con-
trolada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm com função conjurar seus poderes e perigos, 
dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 
materialidade.(2004, p.8-9)

Dessa forma o cenário político que é historicamente masculino utiliza-se dos 
procedimentos de exclusão para retirar, camuflar e desqualificar as mulheres. Fou-
calt também refere-se a esses procedimentos de exclusão como procedimentos ex-
ternos, nomeados de separação ou rejeição entre razão ou loucura, a vontade de 
verdade e a interdição. Essa última compreende que “não se tem o direito de dizer 
tudo, que não pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, en-
fim, não pode falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 2004, p.9). Na notícia analisada 
constatamos que a interdição não se limita ao discurso verbal, porém uma interdi-
ção do corpo e da posição de poder a qual ocupa.

Por sua vez, a matéria publicada na revista Carta Capital, no dia 28 de fevereiro 
de 2015, traz como título: Quem tem medo de Angela Merkel? e subtítulo Não é apenas 
Tsipras quem mostra desconforto em relação à hegemonia alemã, assim como a foto 
da mesma no supermercado com a legenda A “Mutti” no supermercado é uma alemã 
comum (Fig. 3). Na foto, observamos uma sequência de pessoas ao lado esquerdo 
de Merkel, sugerindo, assim, a presença de uma fila que ela teria seguido para ser 
atendida, bem como a mesma com a carteira aberta, realizando o pagamento. A 
matéria também apresentar como está o cenário político econômico europeu, prin-
cipalmente no que se refere à negociação da dívida grega, após cinco anos de rigi-
dez implantado pela Troika (Banco Central Europeu, UE e FMI), com a concordância 
de Merkel.  
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Figura 3 – Quem tem medo de Angela Merkel? 
Fonte: http://www.cartacapital.com.br/revista/839/quem-tem-medo-de-angela-merkel-5068.

htm.

Ao nos depararmos com o título apresentado, somos remetidos, de imedia-
to, à história infantil dos três porquinhos e à música por eles cantada: “quem tem 
medo do lobo mal, lobo mal…”. Sem dúvida, não é povo alemão, pelo qual Merkel é 
chamada carinhosamente de “Mutti”, mamãe, apelido que ironicamente foi utilizado 
por seus rivais com a finalidade de desqualificá-la. Dessa forma, compreendemos 
a utilização do subtítulo Não é apenas Tsipras quem mostra desconforto em relação 
à hegemonia alemã: a utilização da expressão – hegemonia alemã – não se refere 
apenas à nação alemã, mas à própria hegemonia Merkel, uma vez que, no decorrer 
da matéria, será apresentado o desconforto dos opositores da primeira ministra. O 
incômodo com a presença feminina no cenário político ultrapassa as barreiras cul-
turais. Observamos que não são apenas os homens políticos alemães que tentaram 
desqualificar a mulher política; no Egito antigo, Hatshepsut, ao ser representada nas 
paredes dos templos, por exemplo, caracterizava-se tal como homem.

Em oposição à masculinização, temos a associação do papel social de mãe, 
que, na matéria, será ressaltado pelo ambiente em que Angela Merkel encontra-
se, um supermercado, sustentado por uma memória que enclausura a mulher no 
ambiente doméstico. Se observarmos O cântico de Débora, um dos mais antigos 
poemas hebraicos, percebemos que nele Débora canta como ocorreu a vitória do 
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povo de Israel sobre o povo de Canaã e como ela se levantou como uma mãe em 
Israel (BARKER, 2003). No entanto, observamos a descontinuidade na construção 
do sentido em torno do significante mãe, uma vez que, para essa sociedade, o “ser 
mãe” é considerado uma honra, visto que o sangue materno garante a identidade 
judia6, revelando seu caráter honroso, e no contexto de Merkel foi utilizado para 
desqualificá-la.

No portal Terra do dia 17 de agosto de 2010, a matéria que possui por título Lula 
chama Dilma de “mãe do Brasil” e a classifica como especial (Fig. 4), refere-se à campa-
nha presidencial de Dilma Rousseff, no mesmo ano. Durante a campanha, a então 
candidata se reuniu com trabalhadoras de seis centrais sindicais, a Fig. 4 retrata um 
desses momentos: nela, é possível observar o apoio feminino à Dilma Rousseff.

Figura 4 – Lula chama Dilma de “mãe do Brasil” e a classifica como especial. 
Fonte: https://noticias.terra.com.br/brasil/politica/eleicoes/lula-chama-dilma-de-mae-do-bra-

sil-e-a-classifica-como-especial,a00bea5535e2d310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html.

A notícia revela que, além da imposição de uma figura masculina com o intuito 
de testificar a competência da mulher, há ainda a necessidade de estabelecer um 
parâmetro comparativo com o papel social de mãe. Em oposição ao título da maté-
ria, observamos a imagem presente no fim da matéria, que traz Dilma cercada por 

6. Segundo o Halachá, lei tradicional da Torá.  
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mulheres e com uma legenda que vai de encontro com a memória produzida em 
torno da figura feminina, mostrando líderes sindicais e rompendo estereótipos.

Não é apenas a mídia nacional que se utiliza de ferramentas para desqualificar 
a figura feminina, na Argentina os leitores da página virtual A360º Grados (Fig.5), cujo 
foco é divulgar artigos sobre temas da atualidade, apresentou no dia 13 de dezem-
bro 2012, Clarín versus Cristina: Un modelo de negocios en crisis. O artigo apresenta 
os conflitos existentes entre a então presidente da Argentina e o Grupo Clarín, um 
dos mais influentes grupos de multimídia da Argentina, na montagem contendo 
Héctor Magnetto e Cristina Kirchner constatamos que ele possui uma postura só-
bria de acusação marcada por sua expressão facial e seus gesto, a cor no fundo da 
imagem intensifica a oposição estabelecida com Kirchener que se encontra com a 
boca aberta como quem grita, segurando um objeto em posição de arremesso, em 
contraste com Magnetto sua postura é de defesa de forma irracional.

Figura 5 – Clarín versus Cristina: Un modelo de negocios en crisis. 
Fonte: https://acevedo360.wordpress.com/2012/12/13/clarin-versus-cristina-un-modelo-de

-negocios-en-crisis/.

Foucault, em sua obra A ordem do discurso (2004), como já vimos apresenta 
procedimentos de exclusão do discurso. Nesse momento utilizaremos o conceito 
apresentado por ele sobre a separação ou rejeição entre razão ou loucura. Michel 
Foucalt afirma: “Desde a Idade Média, o louco é aquele cujo o discurso não pode cir-
cular como o dos outros: pode ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não 
seja acolhida” (2004, p.10). Desse modo, podemos inferir, por meio da figura 4, como 
a imagem da presidente é apresentada de maneira desequilibrada em oposição ao 
representante do grupo Clarín, que é apresentado de maneira serena. O jogo de 
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imagem utilizada compromete todo posicionamento a favor da mesma que venha 
a ser apresentado, uma vez que seu discurso é colocado como irracional, por essa 
razão deve ser retirado de circulação.

O cenário político atual utiliza diferentes formas de desqualificar a mulher polí-
tica. Ora é masculinizada e criticada por essa masculinização, ora é associada ao ser 
mãe e criticada por toda sensibilidade que envolve este papel social, ora é interdita-
da como louca. Mas nunca prevalece a crítica política, o foco sempre sai do político 
para o gênero.

Conclusões

Constamos por meio dessa pesquisa haver uma regularidade no que se refere 
aos discursos produzidos na antiguidade e aqueles que irrompem contemporanea-
mente: ambos apresentam elementos que têm por finalidade a desqualificação do 
papel feminino no cenário político.

Na atualidade, vimos que uma série de instrumentos são utilizados: com a ten-
tativa de objetificação do corpo feminino, representando-o de modo sexualizado e, 
portanto, deslocados dos padrões exigidos para cargos políticos. Tanto a sexuali-
zação quanto a masculinização desses corpos têm por objetivo a interdição do dis-
curso feminino em um lugar de poder e desaguam em um terceiro instrumento de 
exclusão, o qual perpassa, de algum modo, todos os outros: a representação desta 
mulher como louca e, portanto, como alguém que deve ter invalidado seu discurso.

Por outro lado, observamos que na contemporaneidade o termo – mãe - a prin-
cípio, é usado pelas próprias mulheres políticas – ou por aliados políticos – na ten-
tativa de consolidá-las enquanto pessoas capazes de cuidar daquilo que se refere 
ao povo.
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Pôster

¡REACCIONA ECUADOR!: O DISCURSO DE PROPAGANDAS 
INSTITUCIONAIS NO COMBATE AO MACHISMO

ANA GABRIELA CARVALHO DE MOURA (UFC)
GERMANA DA CRUz PEREIRA (UFC)

O machismo no Equador

O machismo no Equador é algo que segue culturalmente enraizado na prática 
popular, e se reflete em situações de repressão contra mulheres em diferentes âm-
bitos sociais. Este dado foi enfatizado na revista Exame, em uma matéria lançada 
em março de 2012, que trouxe a divulgação do projeto Cartas das Mulheres1, que 
implantou, durante o ano de 2011, caixas de correspondência por toda a cidade de 
Quito, capital do Equador, onde mulheres colocavam escritos, contando das várias 
agressões que sofreram durante toda a vida. Segundo o Plano Nacional de Erradica-
ção da Violência de 2009, 80% das mulheres do Equador foram vítimas de violência 
de gênero ou doméstica pelo menos alguma vez na vida. Em março de 2016, o jornal 
El País lançou uma matéria2 de esclarecimento sobre o desaparecimento de duas 
argentinas, em Montañita (Equador). Dois homens confessaram o assassinato, que 
ocorreu após uma tentativa de abuso sexual às vítimas. Dessa forma, observamos 
que o problema de agressão às mulheres, equatorianas ou não, com o passar dos 
anos, mesmo após tentativas do governo equatoriano de conscientização e descons-
trução de antigos conceitos, ainda é bastante presente no país. Podemos observar, 
inclusive, que o tratamento machista que os homens dispensam às mulheres é detec-
tado desde os primeiros anos de vida de uma criança do sexo feminino, dentro de sua 

1. http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/noticias/milhares-de-cartas-revelam-raizes-do-machismo-
no-equador.

2. http://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/02/internacional/1456911848_192026.html.
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própria casa, onde meninas são criadas de maneira repressora, convivendo, desde 
muito cedo, com a ideia de que a mulher deve se submeter ao homem em qualquer 
situação. Da mesma forma acontece na criação de crianças do sexo masculino, que 
aprendem com os próprios pais como deve ser a relação entre homens e mulheres. É 
interessante ressaltar que esse ensinamento, na maioria dos casos, não é transmitido 
apenas verbalmente, de maneira teórica, mas vivenciado, quando a criança se depara 
com o próprio pai espancando a mãe ou lhe agredindo de modo verbal.

Um dos fatos alarmantes do machismo no Equador é o próprio posicionamento 
feminino. As mulheres são habituadas a situações de agressão e repressão e, na maio-
ria das vezes se calam, não denunciam, não procuram apoio e, quando mães, ensinam 
suas filhas a trilhar exatamente o mesmo caminho, como se identifica em algumas 
propagandas analisadas, que fizeram parte da campanha governamental equatoriana 
pelo fim do machismo, que será detalhada adiante. Segundo Pereira (2012 p. 05)

[...] uma tradição que indica o que deve ser pesado, como por exemplo, o 
discurso machista que é explicitado em uma das propagandas da campa-
nha de que a mulher é frágil, submissa ao homem e deve ser uma exímia 
dona de casa, pois foi e ainda é um discurso e uma prática perpetuada 
pelas famílias durante a criação de suas filhas e filhos, mas, sobretudo, as 
jovens são cobradas para agir conforme a ideologia repassada pelos pais 
e criarem seus futuros filhos e filhas dentro da lógica dessa ideologia.

Em janeiro de 2010, em razão do grande índice de casos de violência contra mu-
lheres no Equador, foi criada a campanha governamental de combate a toda e qual-
quer violência contra a população feminina equatoriana. A iniciativa que fez parte 
do Plano Nacional de Erradicação da Violência de Gênero, foi intitulada Reacciona 
Ecuador, El Machismo es Violencia, e contava com o apoio de propagandas televisi-
vas, no formato de pequenos filmes, criadas com o intuito de mostrar à população 
os danos psicológicos e sociais que práticas machistas exercem. As propagandas 
trazem cenas do cotidiano de pessoas comuns, sendo retratadas, na maioria dos 
filmes, de maneira que choca a quem assiste, ou por mostrarem, de forma simples 
e rápida, situações absurdas de maus tratos que acontecem o tempo todo contra 
mulheres, ou por transmitirem cenas que são ilustradas de forma até “romântica” 
para mostrar a intenção de repressão que está oculta, mas presente na situação.
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Objetivamos com o presente trabalho, analisar a ideologia nos discursos dessa 
campanha, presente nas propagandas televisivas lançadas, como mencionado ante-
riormente, além da observação da situação social anterior a ela, e os índices de aceita-
ção e mudança que possibilitaram, abrangendo a reconstrução social e ideológica de 
homens e mulheres, considerando dados oficiais que indicam a diminuição do índice 
de violência doméstica contra mulheres e crianças. Partimos, então, da investigação 
de Pereira (2012) e utilizamos como base teórica os estudos de van Dijk (2003; 2008) 
sobre ideologia, e de Jodelet (2001) e Moscovici (2009), sobre representações sociais.

Representação social, ideologia e discurso

Segundo Alves-Mazotti (2008), em seu artigo sobre a educação aplicada às re-
presentações sociais, o estudo das representações sociais investiga como se formam 
e funcionam os sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e gru-
pos e para interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana. Pode-se aplicar a 
definição da autora sobre o papel das investigações em representação social ao es-
tudo da camada social machista presente no Equador, partindo da noção de que, 
segundo a autora, as representações sociais e seus mecanismos interferem no pro-
cesso educativo. Isto nos faz retornar ao que foi citado inicialmente sobre a criação 
machista que crianças equatorianas recebem durante toda a infância e que se reflete, 
consequentemente, em suas vidas adultas. É interessante citar a educação aplicada 
ao conceito de representação social nesse momento, entendendo que a proposta do 
governo equatoriano com a campanha era, ao passo que utilizava-se dos meios de 
comunicação para explicitar os problemas de abusos que o machismo proporciona, 
também problematizar e refletir sobre o tema com crianças e jovens dentro do âm-
bito escolar, como uma tentativa de desconstrução do processo educativo machista 
que esses seres em formação recebiam em suas casas e em outros ciclos sociais, 
com o intuito de modificar tal comportamento advindo de homens e mulheres, mas 
principalmente de homens da adolescência à fase adulta. Alves- Manzotti cita sujei-
tos que partilham uma mesma condição ou experiência social, o que reforça a ideia 
de que pessoas que vivem em um mesmo ambiente, como familiares, amigos, parti-
lham da mesma cultura, muitas vezes das mesmas crenças e dos mesmos costumes. 
Tal compreensão nos dá uma margem maior para pensarmos a cultura machista 
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como algo que foi disseminado e transferido por gerações, tendo em vista que a cul-
tura de um determinado povo, se compartilhada, não morre, mas se perpetua. Por 
isso, a representação social pode ser entendida, como diz Jodelet (2001), como um 
fenômeno cognitivo. A autora traz uma interpretação sobre a representação social 
que dialoga com as concepções de Serge Moscovici (2009), e nos permite dialogar 
com a maneira como van Dijk (2003) observa as ideologias, pois diversas delas se 
fazem presentes nas representações sociais. Segundo afirma Jodelet (2001, p. 22),

como fenômenos cognitivos, envolvem a pertença social dos indivíduos 
com as implicações efetivas e normativas, com as interiorizações de expe-
riências, práticas, modelos de condutas e pensamento, socialmente incul-
cados ou transmitidos pela comunicação social, que a ela estão ligadas.

Entendendo a cultura de um povo refletida na representação social, pode-se 
compreender também que a ideologia de um determinado povo se reflete em seu 
discurso. Sendo assim, ao se desenvolver uma análise do discurso de um grupo so-
cial, é importante analisar também o contexto sócio-histórico no qual está inserido 
e o comportamento desse grupo, comportamento esse que vem carregado de uma 
ideologia adquirida/transmitida, pois segundo van Dijk (2005, p. 09): “dado que as 
pessoas geralmente adquirem, expressam e reproduzem suas ideologias por meio 
do texto ou da fala, é muito pertinente um estudo analítico do discurso da ideologia”.

Antes de analisarmos a ideologia contida nos discursos das propagandas televisi-
vas da campanha, é necessário que se entenda, mais claramente, os conceitos: ideolo-
gia e discurso, os quais são tão caros a nossa investigação. Segundo van Dijk (2005, p.10),

[...] as ideologias consistem em representações sociais que definem a 
identidade social de um grupo, ou seja, suas crenças compartilhadas 
acerca de suas condições fundamentais e seus modos de existência e 
reprodução. Os diferentes tipos de ideologia são definidos pelos tipos 
de grupos que têm uma ideologia, tais como os movimentos sociais, os 
partidos políticos, as profissões, ou as igrejas, entre outros.

Portanto, as ideologias, segundo van Dijk, são adquiridas gradualmente, e po-
dem mudar, se transformar, com o passar do tempo, no curso da vida, até então se 
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tornarem estáveis. Alguém não se torna machista, feminista, racista ou socialista do 
dia para a noite. É necessário que haja uma sequência de estudos e intervenções 
pesadas de modo a interferir na cognição social e propiciar uma modificação em 
ideologias, como o que aconteceu no Equador, onde a partir de práticas ideológicas 
machistas instauradas, houve uma tentativa de mudança e conscientização através 
de métodos interventivos que agiram na sociedade em dado momento.

O discurso, por sua vez, criado e reproduzido por uma determinada camada 
social, possui características próprias e é utilizado para disseminar ideologias, no in-
tuito de convencer, persuadir outras camadas sociais. O discurso é conhecido como 
um mecanismo linguístico que possui poder de influência, pois é através dele que 
se torna possível a manipulação de pessoas, nada diferente do que acontece no 
Equador, quando, como vimos anteriormente, uma ideologia se torna própria de 
uma determinada população machista, ganha voz e se propaga através do discurso 
gerado pela mesma população e alcança, assim, a outros ciclos sociais externos, 
gerando um ato discursivo manipulador e repressor, que se propaga, se instala e 
é autenticamente aceito. Por outro lado, como representante do poder discursivo 
em sociedade, visto por outro ângulo, não menos influenciador, mas decerto me-
nos danoso, temos o discurso transmitido através das propagandas televisivas da 
campanha Reacciona Ecuador: El machismo es violência, que analisaremos adiante. 
A análise crítica do discurso, para van Dijk (1999, p. 23) é

é um tipo de investigação analítica sobre o discurso que estuda prima-
riamente o modo em que o abuso de poder social, o domínio e a desi-
gualdade são praticados, reproduzidos e ocasionalmente combatidos, 
por textos e fala no contexto social e político.

Iniciativa governamental -  Reacciona Ecuador: el machismo es 
violencia

Partimos das investigações de Pereira (2012) para trazer uma reflexão sobre a 
situação encontrada no Equador antes da campanha lançada, e algum tempo após a 
mesma situação referente ao machismo e às condutas de violência contra mulheres e 
crianças recorrentes dele. Observaremos os índices de propagação e diminuição da cul-
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tura machista, obtendo dados de algumas localidades do país, que nos permitem uma 
compreensão maior e mais coerente do acontecido. Para tanto, partimos do que nos é 
específico, que é a análise das propagandas televisivas, para algo bem mais amplo, que 
se caracteriza como a influência social que o discurso machista exercia e ainda exerce 
em paralelo com o discurso representante da ideologia contramachista no Equador.

Uma das propagandas mais expressivas e alarmantes da campanha equato-
riana Reacciona Ecuador: El Machismo es Violencia, inicia-se com o contraste de 
situações tipicamente comuns na sociedade atual: o nascimento de duas crianças 
de sexos opostos, um menino e uma menina. A menina recebe um quarto rosa e o 
menino, um quarto azul, como a sociedade tem imposto através de seu discurso, 
a muito anos, serem as cores corretas para cada gênero. No vídeo, a menina, ain-
da criança, é incentivada a brincar de bonecas, a usar maquiagem e se comportar 
como uma princesa, enquanto que o garoto ganha dos pais presentes que incitam a 
violência e alimentam a ideia de que cabe ao homem ser forte e capaz de defender 
a si e aos seus, como espadas, mais tarde metralhadora e depois luvas de boxe. Na 
adolescência o rapaz usa suas luvas para se encontrar com a moça que, por sua vez, 
aparece muito bem maquiada, arrastando correntes, que nos induzem a refletir 
sobre uma situação de prisão a que ela se submete. Durante o namoro, o carinho e 
brincadeiras do rapaz para com a moça nos remete a golpes de boxe, se utilizando, 
claro, das luvas que ganhou dos pais. Mais tarde, quando os filhos chegam, obser-
vamos as situações se repetindo, sendo refletidas na criação sexista que os jovens 
pais fornecem ao seu casal de filhos. Notamos os mesmos presentes e as mesmas 
atitudes, com todas as cenas sendo embaladas por uma canção que nos remete a 
uma cantiga de roda infantil, com a seguinte letra: “Muñecas, princesas, um kit de 
maquilar, rosa siempre el color, eso es lo que quieres de mí...”

Encontramos, na propaganda comentada, uma crítica bastante marcante sobre 
como se estabelecem as relações de educação familiar refletida na vida de crianças, 
jovens e adultos. Estabelecendo relação com outros vídeos também muito mar-
cantes na campanha, podemos observar que o machismo no Equador é algo que é 
transmitido, como já citado, de geração a geração. É essa a ideia que as propagan-
das procuram transmitir, trazendo a figura masculina machista como uma imagem 
que não se encaixa mais na sociedade atual, tendo em vista o avanço social ocorrido 
no que diz respeito ao espaço feminino e às relações de gênero.
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A próxima propaganda trazida é intitulada: Museo Futuro, na qual nos depara-
mos com uma situação de visita de um grupo de crianças a um museu que expõe os 
homens machistas como uma espécie extinta do meio social. O guia apresenta um 
fóssil de homem machista como algo totalmente desconhecido no momento. O es-
queleto machista segura uma espécie de chicote que, segundo o guia, era utilizado 
para agredir mulheres e, na outra mão, segura uma caneca de cerveja que faz men-
ção ao alcoolismo, que é também um fator influenciador nos casos de agressões 
físicas contra mulheres e crianças. O agressor, bêbado, tende a se tornar, em muitos 
casos, mais violento. É interessante notar que na propaganda, a ênfase à reação 
das crianças ao ouvir as palavras do guia é algo muito forte, pois elas são mostradas 
como totalmente espantadas e realmente surpresas com o fato de já ter existido 
uma “espécie humana” tão prejudicial. Inclusive, um rapaz que acompanha o grupo 
de crianças, provavelmente o professor da turma, faz um comentário de alívio em 
relação à extinção dos homens machistas, como quem agradece pela extinção de 
tal espécie. No caso dessa propaganda, observamos a cultura machista colocada 
como algo tão distante, ao ponto de chocar as pessoas, diferente do que foi feito, 
por exemplo, na primeira, onde as situações foram colocadas de uma maneira bas-
tante natural, como algo que acontece normalmente, sem que as pessoas se deem 
conta. O fato de apresentar um futuro sem machismo no Equador e usar o relato 
histórico da existência do homem machista no passado demonstra o objetivo de 
que essa prática seja extinta no presente, de modo que em alguns anos somente se 
remeta a ela como forma de ensinar por meio da experiência histórica.

A campanha publicitária lançada foi de grande importância para o inicio do tra-
balho pela desconstrução da ideologia machista equatoriana, pois as propagandas, 
além de alcançar um grande número de telespectadores, também foram produzi-
das com o intuito de envolver as pessoas naquela realidade, o que nos faz recordar 
do conceito de ideologia que constrói comportamentos embasados em crenças for-
muladas. Para Pereira (2012, p. 03),

vale ressaltar a importância de uma campanha utilizando-se da propa-
ganda, pois, além de sua abrangência, o discurso publicitário, por trazer 
aspectos orais, sonoros, verbais e visuais compondo o seu todo, tem a 
capacidade de utilizar cada um de seus elementos para atingir um deter-
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minado ponto de sentido, podendo, desta forma, persuadir, influenciar 
e modificar práticas sociais, mesmo as já arraigadas como o machismo.

Logo, observamos que assim como o machismo equatoriano traz um discur-
so ideológico, em contrapartida, a campanha governamental também traz o seu e, 
assim como a ideologia machista consegue envolver pessoas e se infiltrar no meio 
social, a ideologia contramachista criada pela campanha também ganha voz com 
seu discurso e se torna capaz de influenciar, ao passo que se infiltra socialmente.

Como última propaganda analisada temos a que foi intitulada como Caverníco-
la, que apresenta o homem como um primata das cavernas, com comportamentos 
considerados, do ponto de vista social, toscos e muito repressores em relação às 
mulheres, se utilizando, em seu vocabulário, de frases mal formuladas, com uma 
estrutura verbal mal estabelecida. Observamos, nesta propaganda, algumas situa-
ções do dia a dia desse homem das cavernas, como no trabalho, onde ele pretende 
contratar uma nova funcionária, que é escolhida por ele apenas por conta da sua 
beleza; em casa, no café da manhã, quando ao notar que o café está frio o homem 
se enfurece e vai embora após bater na mesa; na rua, quando uma mulher está 
esperando um transporte, provavelmente, e alguns homens das cavernas estão, ao 
fundo, agindo como animais que observam a sua presa, de maneira histérica, cons-
trangendo a mulher que espera; e mais tarde, ao voltar para casa, quando o homem 
das cavernas se depara com sua esposa reunida com as companheiras de trabalho, 
pergunta pelo jantar e a esposa responde que não está pronto, pois ela ainda está 
trabalhando. O homem, então, sofre mais um ataque de fúria causado por sua into-
lerância com os assuntos de sua esposa, que não são os afazeres domésticos.

O que percebemos, nesse caso, são situações colocadas, claro, de forma exa-
gerada, estereotipada, e, em alguns momentos, até cômica, para mostrar casos que, 
apesar de estarem ocultos socialmente, muitas vezes, estão presentes não somente 
no Equador, mas em vários países do mundo, nos mesmos âmbitos citados como 
casa, trabalho e na rua. No ano de 2011 foi feito um estudo qualitativo da campa-
nha no Equador, pelos próprios mentores (ESTÉVEZ et al.. 2011) O estudo traz dados 
que nos informam mais diretamente, no que diz respeito à conscientização da po-
pulação equatoriana sobre a cultura machista. O referente estudo foi feito a partir 
da análise de ideias reproduzidas por pessoas que viviam em algumas regiões do 
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Equador, incluindo Quito, a capital do país. De acordo com o que foi apurado pelos 
pesquisadores, que partiram do índice de agressões verbais até as físicas, as su-
postas intervenções externas nos casos de violência doméstica não são vistas com 
bons olhos pela maioria, tendo em vista que 42% da população, ao ser indagada 
sobre o assunto, disse que a violência doméstica constitui uma situação social em 
que todos devem se tornar participantes e interferir, 31% acreditava, na época, se 
tratar de um assunto muito pessoal e particular, que devia ser resolvido em casa, 
entre a própria família, em interferências externas, 21% preferiu não se posicionar e 
acreditar que depende muito da situação e 6% optou por não responder. Observou-
se que maior parte da população se enquadrava em casos de violência verbal, entre 
agressores e agredidos. Em relação à violência verbal e psicológica contra mulheres, 
que assumia, na época, o primeiro lugar, o estudo aponta que 29% mencionaram 
ter sofrido espécies de cantadas sexuais, ou seja, pornografia verbal e 23% se refe-
riu a gritos, insultos ou ameaças, provenientes, provavelmente, dos próprios parcei-
ros. Em segundo lugar se destaca a violência física e sexual, onde 16% das mulheres 
mencionou golpes, cacetadas e patadas, 13% mencionou abuso sexual, violação, 
assassinato e 10% citou insinuações sexuais.

Sobre as causas da violência contra a mulher se aludem elementos vinculados 
com as relações entre gêneros: 13% se referiu ao machismo, 11% ao suposto de su-
perioridade do homem, 11% a situações de infidelidade, traição, insegurança na com-
panhia, e 9% aos processos de socialização e convenções sociais. Um número de 4% 
se culpou, 8% mencionou que “deixam, não denunciam” e 6% disse que “dão moti-
vos, provocam”. O estudo traz também dados sobre o conhecimento da campanha 
Reacciona Ecuador: El Machismo es Violencia, os índices de aceitação e absorção de 
seus conteúdos transmitidos, que apontam que na população que viu ou escutou a 
campanha, a principal mensagem que se relacionou foi o repúdio aos maus tratos, à 
violência e ao machismo, especialmente contra a mulher e a família (41%), que se rela-
ciona com a reação e denúncia desses fatos (14%). Em contrapartida, outros elemen-
tos destacados foram os de igualdade e respeito (19%), assim como uma proposta de 
conscientização e mudança nas pessoas, partindo principalmente dos homens (16%).

Os dados, porém, não são atuais, pois datam de 2011. Infelizmente, o site do go-
verno relacionado à campanha está fora do ar e por conta disso, índices mais atuais 
não foram encontrados. No entanto, em uma página da campanha encontrada na 
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rede social Facebook, que recebeu o mesmo título do projeto, Reacciona Ecuador: El 
Machismo es Violencia, podemos observar que a luta contra o machismo e a favor do 
respeito e da igualdade de gênero no Equador continua, talvez não com tanta ênfase 
quanto no início, mas ainda ativa. A página não foi criada pelo governo equatoriano, 
nem pelos mentores da campanha, mas por pessoas envolvidas em projetos sociais 
que a abraçaram e decidiram divulgar e informar mais pessoas sobre o projeto, o 
que nos permite inferir que a sociedade se sentiu contemplada pela campanha, se 
identificou e decidiu disseminar as novas ideias trazidas pela mesma através de uma 
ferramenta tecnológica (internet) que permite que muitos indivíduos, do mundo 
todo, possam entrar em contato com o embate entre a cultura machista enraizada 
culturalmente, e a contramachista, trazida pela campanha no Equador.

De acordo com algumas publicações da página, o que se entende é que a situ-
ação machista no Equador tem diminuído aos poucos nos últimos anos, e as mulhe-
res têm ganhado mais voz na sociedade, apesar de que, infelizmente, o machismo e 
os acontecimentos de violência decorrentes dele ainda são muito presentes no país, 
como na matéria trazida em março deste ano sobre a história de Malu Camacho3, 
uma comunicadora equatoriana que sofreu, durante alguns anos, agressões físicas 
e psicológicas por parte do companheiro e decidiu, depois de algum tempo, se livrar 
da situação, denunciá-lo e contar sua experiência de vida publicamente, com o intui-
to de ajudar outras mulheres a se posicionarem em seus casos particulares. No Bra-
sil não é diferente, onde, por exemplo, apesar de toda a evolução social que viven-
ciamos, ainda encontramos casos alarmantes de violência contra mulheres, como o 
que aconteceu em maio/2016, em uma comunidade no Rio de Janeiro, quando uma 
adolescente foi estuprada por um grupo de 30 homens4, ou como o que ocorreu 
anos atrás com Maria da Penha5, que deu nome à lei que abona a mulher em caso 
de agressões físicas e verbais. Maria da Penha, após vários boletins de ocorrência 

3. Malu Camacho, Acesso em 02/Set/2016 <http://www.nuevamujer.com/mujeres/actualidad/ecuador/
sobrevivi-a-la-violencia-de-genero-y-me-reconstrui-el-brillo-ha-vuelto/2016-03-08/203244.html>

4. Vítima de estupro coletivo no Rio conta que acordou dopada e nua, Acesso em 02/Set/2016 <http://g1.globo.com/
rio-de-janeiro/noticia/2016/05/vitima-de-estupro-coletivo-no-rio-conta-que-acordou-dopada.html>.

5. Quem é Maria da Penha Maia Fernandes, Acesso em 02/Set/2016 <http://www.compromissoeatitude.org.br/
quem-e-maria-da-penha-maia-fernandes/>.
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ignorados pela justiça contra o ex-marido, que a espancava, em novo ato de violên-
cia, acabou paraplégica. Fortemente Maria da Penha procurou ajuda fora do país, 
foi até Washington, onde fica a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e 
processou o Estado Brasileiro. Assim ela foi, então, finalmente ouvida e seu caso se 
tornou um exemplo de resistência e coragem, se tornando uma referência brasileira 
no caso de luta contra a violência para com mulheres no país.

                                               
Considerações finais

Partindo das análises feitas, tanto dos vídeos, quanto do comportamento so-
cial, antes, durante e após a campanha no Equador, observamos que a sociedade 
equatoriana tem passado por um processo evolutivo no que diz respeito à ideologia 
contramachista. Sabemos, obviamente, que esse processo é gradual e lento, como 
tem sido até hoje, mas é fato que o discurso introduzido pela campanha trouxe 
influências sociais positivas e ajudou a reafirmar a imagem da mulher como um 
ser que deve ser respeitado em vontades, pensamentos e atitudes, assim como 
também devem ser respeitados homens, crianças e idosos. O intuito da campanha 
governamental, tendo em vista a situação de abuso que mulheres equatorianas 
sofriam, surgiu não com a ideia de proporcioná-las privilégios, mas um estado de 
igualdade social, que deve ser o posicionamento esperado por todos nós dentro do 
ambiente em que vivemos e nos relacionamos. Entendemos, dessa forma, que a 
campanha não se tratou de uma iniciativa feminista, posto que o ideal era realmen-
te trazer uma noção de igualdade e respeito entre homens e mulheres.

As propagandas lançadas pela campanha Reacciona Ecuador, El Machismo 
es Violencia tiveram, como objetivo principal, desconstruir um conceito machista 
imperante e construir uma contraideologia ao machismo, trazendo o homem e a 
mulher contemporâneos como representações sociais e se utilizando do discurso 
imagético-verbal para que o conteúdo realmente chamasse a atenção e fosse fixa-
do na mente das pessoas para que, posteriormente, pudessem refletir em atitudes, 
trazendo, assim, uma resolução para os casos de violência contra mulheres. Perce-
be-se que o intuito da campanha foi iniciar uma discussão sobre as práticas discur-
sivas e ideológicas na sociedade equatoriana no que diz respeito ao machismo e às 
representações sociais de homem e mulher.
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Foi a partir desses tópicos trazidos que a campanha ganhou espaço, se efeti-
vou e influenciou positivamente pensamentos e atitudes de homens e mulheres no 
Equador. Ao final da análise foram citados dois casos de violência contra mulheres 
no Brasil, com o intuito de estabelecer um paralelo entre a realidade equatoria-
na e a brasileira. Aqui no Brasil, como dito, sabemos que a luta contra a violência 
machista vem sendo desempenhada há algum tempo, e vem ganhando voz, ainda 
que lentamente, tendo em vista que ainda nos deparamos com casos de violências 
contra mulheres todos os dias em nosso país. O que vale ressaltar é que o governo 
brasileiro poderia tomar como exemplo as ações desenvolvidas pelo Equador no 
combate ao machismo e, consequentemente, à violência doméstica, de forma mais 
direta, tendo em vista que a campanha equatoriana tem apresentado bons resulta-
dos. Uma campanha contra o machismo no Brasil, assim como foi feita no Equador, 
seguindo o modelo certamente ajudaria o país a diminuir índices de violência contra 
mulheres e crianças e, principalmente, a trazer uma reflexão por parte da sociedade 
sobre práticas e posicionamentos pessoais e familiares, até atingir outros âmbitos 
externos.
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SOB AS MÁSCARAS DO OUTRO: ÁLVARES DE AzEVEDO 
NO ROMANCE O CLUBE DOS IMORTAIS – UMA VISÃO 
DIALÓGICA BAKHTINIANA

ANDREIA TRAVASSOS FREIRE SARINHO (UFPB)

Introdução

A grande popularidade do tema “vampiresco” na literatura contemporânea 
mundial nos últimos anos adquiriu visibilidade em face à quantidade da produção 
de romances, filmes e seriados baseados nos primeiros. Tal cenário nos impeliu a 
investigar a produção nacional acerca dessa temática que tem se mostrado de ex-
tremo agrado ao público, o que nos levou a analisar o romance O Clube dos Imortais 
(2012), de Kizzy Ysatis, que apresenta um enredo inusitado dialogando com o uni-
verso da Literatura Brasileira em que figuram personagens históricos, como o poeta 
ultrarromântico Álvares de Azevedo (1831-1852), que tem vida e obra retomadas no 
enunciado do romance. Ademais, a obra de Kizzy Ysatis (2012) foi a primeira a ser 
premiada em âmbito nacional (Prêmio Rachel de Queiroz 2005, concedido pela UBE) 
apresentando como tema o Vampiro, acento que a inscreve com o selo de qualidade 
literária.

Dentro da amplitude dialógica do romance corpus, que dialoga tanto com obras 
e autores do discurso de tema vampiresco, quanto com obras e autores dos mais 
diversos temas fantásticos (da prosa à poesia), além de outros discursos estéticos, 
delimitamos como recorte analítico o diálogo entre Ysatis (2012) e Álvares de Azeve-
do (2002; 2012) por crermos que este se constitui como base central na construção 
do discurso ficcional da obra em questão.

Neste artigo exporemos parte da análise de nossa monografia que se restrin-
giu à análise das relações dialógicas entre a obra O Clube dos Imortais (2012) no que 
diz respeito a seus pontos de encontro com as obras de Álvares de Azevedo Lira dos 
Vinte Anos (2012) e Macário (2002), além das lacunas (históricas e literárias) entreteci-
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das por Ysatis na construção sólida de sua narrativa para atingirmos nosso objetivo: 
relacionar e analisar as passagens em que constatamos relações dialógicas entre o 
discurso no romance O Clube dos Imortais (YSATIS, 2012) e o discurso na poesia e na 
peça – o discurso da vida e o discurso da arte de Álvares de Azevedo (2002; 2012) a 
fim de compreender como tais diálogos se constituem em elementos construtivos 
da narrativa à luz do dialogismo como formulado por Mikhail Bakhtin (1981; 2011) e 
seus interlocutores Fiorin (2006), Freitas (2013), Ribeiro (2006) e Sobral (2009).

Assim, iniciemos nosso diálogo para além das fronteiras do “grande tempo” 
(BAKHTIN, 2011, p. 410).

O dialogismo bakhtiniano

Bakhtin (2011) afirma, ao tratar o problema dos gêneros do discurso, o fato de 
que os campos da atividade humana estão ligados através da linguagem. O estudio-
so acrescenta ainda que “o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados 
(orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele 
campo da atividade humana” (BAKHTIN, 2011, p. 261).

Todos os falantes de uma língua utilizam-se de enunciados no processo de 
comunicação. E isto vem direcionar a afirmação bakhtiniana que situa o enuncia-
do como unidade comunicativa, quando o filósofo russo salienta que as confusões 
terminológicas no campo linguístico resultam do desconhecimento da informação 
de que o enunciado é a “real unidade da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2011, p. 
274). Em termos simples, o enunciado é a realização concreta do uso da língua tan-
to em sua forma oral como escrita. Ribeiro (2006), numa introdução ao que chama 
“unidade básica do conceito de linguagem de Bakhtin”, sobre a natureza do enun-
ciado, enfatiza a seguir:

O enunciado não é um conceito meramente formal; um enunciado é 
sempre um acontecimento. Ele demanda uma situação histórica defi-
nida, atores sociais plenamente identificados, o compartilhamento de 
uma mesma cultura e o estabelecimento necessário de um diálogo. Todo 
enunciado demanda outro a que responde ou outro que o responderá. 
Ninguém cria um enunciado sem que seja para ser respondido. 
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Nesse ambiente, o enunciado não se constrói como sentença formal emitida 
por um falante e recebida por um ouvinte, mas como um todo de vozes proferidas 
e reunidas que, por sua vez, poderá ser captado e interpretado, segundo outro con-
junto de vozes com os quais se relacionará, frente a várias possibilidades como a 
aderência, a rejeição ou outras implicações geradas até pelo silêncio, quando utili-
zado como resposta.

 [...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 
discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 
responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), comple-
ta-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; essa posição responsiva do 
ouvinte se forma ao longo de todo esse processo de audição e com-
preensão desde o seu início, às vezes literalmente a partir da primeira 
palavra do falante. Toda compreensão da fala viva, do enunciado é de 
natureza ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja 
bastante diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa 
ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. 
(BAKHTIN, 2011, p. 271)

No contexto da compreensão possibilitada pela presença de duas consciên-
cias, desejamos ressaltar a característica do enunciado vivo que por natureza sus-
cita uma compreensão responsiva ativa, substanciada em resposta, que aplica o 
enunciado, completa-o, concorda ou discorda e, simultaneamente, tem o potencial 
de gerar outros posicionamentos responsivos semelhantes. Dessa forma, o enun-
ciado vivo impulsiona a comunicação e a alternância dos sujeitos envolvidos que, 
por sua vez, delineia os limites de cada enunciado concreto.

A unidade da comunicação verbal é um potencial feixe de informações em si 
mesmo, tendo em vista suas relações com outros enunciados, de forma que as uni-
dades da comunicação têm natureza dialógica. Diante disso,

[...] todo o falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor 
grau: porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o 
eterno silêncio do universo, e pressupõe não só a existência do siste-
ma da língua que usa, mas também de alguns enunciados anteceden-
tes – dos seus alheios – com os quais o seu enunciado entra nessas ou 
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naquelas relações (baseia-se neles, polemiza com eles, simplesmente 
ou pressupõe já conhecidos do ouvinte). Cada enunciado é um elo na 
corrente complexamente organizada de outros enunciados. (BAKHTIN, 
2011, p. 272)

Por isso, ao utilizarmos um enunciado estamos materializando também em al-
guma medida outros enunciados que o constituem e antecedem, nos quais o nosso 
dito pode estar baseado, opor-se ou ter a configuração influenciada pela pressu-
posição de que existem. Dentro da compreensão de que cada enunciado é um elo 
na construção de outros, poderemos perceber como Ysatis (2012) retoma a obra 
(enunciado) do poeta Álvares de Azevedo (a palavra alheia) e a acentua na sua pró-
pria narrativa dando-lhe acabamento estético (enunciado) – a resposta à resposta – 
numa densidade dialógica com matizes singulares e particular da sua palavra outra: 
O Clube dos Imortais.

A base do dialogismo de Bakhtin é a relação existente entre os enunciados 
que, segundo o autor russo, podem compreender da simples “réplica monovocal ao 
grande romance” (BAKHTIN, 2011, p. 286), pois é entre eles – entre os enunciados – 
que ocorrem as “relações dialógicas, que não existem no texto como materialidade 
nem no sistema da língua, mas entre enunciados.” (SOBRAL, 2009, p. 175).

Nesse sentido, destaquemos o dialogismo como conceito que se firma no en-
contro dos vários enunciados que transitam na comunicação constituindo-a além 
do plano formal. Daí o fato de tal pressuposto não ser traduzido pela materialidade 
linguística, embora possa ser indicado por ela. Assim, as relações dialógicas propos-
tas por Bakhtin (2011) podem ser compreendidas em termos de relações semânti-
cas, no contexto em que enunciados sejam confrontados no plano dos sentidos:

As relações dialógicas são relações (semânticas) entre toda espécie de 
enunciados na comunicação discursiva. Dois enunciados, quaisquer 
que sejam, se confrontados em um plano de sentido (não como objetos 
e não como exemplos linguísticos), acabam em relação dialógica. Mas 
essa é uma forma especial de dialogismo não intencional (por exemplo, 
a seleção de diferentes enunciados de cientistas vários ou sábios de di-
ferentes épocas sobre uma questão). (BAKHTIN, 2011, p. 323)
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Note-se que o confronto de enunciados no plano dos sentidos acaba por gerar 
relações dialógicas, de forma que possamos observar a presença de enunciados em 
outros, em funções de adesão, réplica, etc.

Salientamos que a presença de enunciados em outros têm manifestações di-
versas de forma que as alternâncias podem ficar mais ou menos claras. O fato é que 
os enunciados em dada situação enformam ao seu modelo aquele que é retomado, 
em que ocorrem adequações por parte deste, quanto à configuração daquele, tal 
como vemos na citação a seguir:

A enunciação do narrador, tendo integrado na sua composição uma ou-
tra enunciação, elabora regras sintáticas, estilísticas e composicionais 
para assimilá-la parcialmente, para associá-la à sua própria unidade sin-
tática, estilística e composicional, embora conservando, pelo menos sob 
uma forma rudimentar, a autonomia primitiva do discurso de outrem, 
sem o que ele não poderia ser completamente apreendido (BAKHTIN, 
1981, p. 145).

Em relação aos nossos objetivos de estudo, ressaltamos que a presença de 
enunciados alheios presume diferentes situações de assimilação que são reacentu-
adas ao acabamento do respondente, além de estar suscetível aos diferentes tipos 
e formas de compreender: citações diretas, indiretas ou ligações presumíveis a par-
tir de fatores outros.

Assinalamos que as relações dialógicas citadas por Fiorin (2006, p. 32) são de 
dois tipos: uma do tipo que “não se mostra no fio do discurso”, ainda que vestígios 
indiquem ligações dialógicas, e outra que se revela em nível composicional, quando 
ocorre a “incorporação pelo enunciador da(s) voz(es) do outro no enunciado”. Dessa 
forma, são diferentes os tipos de relações entre os discursos no que se refere ao 
modo como o discurso do outro será encontrado no enunciado.

Diante disso, o eixo de relações que desejamos analisar buscará acentuar na 
alternância ampla de discursos, o tipo de compreensão responsiva ativa que acredi-
tamos materializar-se via o discurso estético a entrelaçar Ysatis e Azevedo.
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Diálogos com o outro Álvares de Azevedo e suas implicações no 
romance 

Em nossa análise agrupamos os diálogos entre a obra corpus O Clube dos Imor-
tais (YSATIS, 2012) e Álvares de Azevedo pessoa e obra (AZEVEDO, 2002; 2012) em 
grupos gerados a partir de uma análise prévia que visa distinguir os níveis em que 
tais relações dialógicas ocorrem a fim de estabelecer como se dá o entrelaçamento 
entre as partes e o todo da obra como instrumento constitutivo e construtivo da 
mesma. Assim, relacionamos e analisamos passagens do romance em que há um 
diálogo direto entre o enunciado do romance de Ysatis com a obra do poeta Álvares 
de Azevedo por meio de citações ipsis literis e passagens em que há a retomada dos 
enunciados do discurso da vida e do discurso da arte do autor que, por sua vez, 
dividimos em retomadas enunciativas diretas e indiretas, além de diálogos compo-
sicionais.

Citações diretas da obra de Álvares de Azevedo

A forma mais visível de dialogismo é a apropriação da palavra do outro de for-
ma integral, ou seja, a partir da citação direta do enunciado alheio. Segundo Bakhtin:

O discurso do outro, desse modo, tem uma dupla expressão: a sua, isto 
é, a alheia, e a expressão do enunciado que acolheu este discurso. Tudo 
isso se verifica, antes de tudo, onde o discurso do outro (ainda que seja 
uma palavra que aqui ganha força de um enunciado pleno) é citado 
transtextualmente e destacado com nitidez (entre aspas): os ecos da al-
ternância dos sujeitos do discurso e das suas mútuas relações dialógicas 
aqui se ouvem nitidamente. (BAKHTIN, 2011, p 299)

Ainda que no corpo do texto do romance as passagens de citações diretas de 
trechos da poética de Álvares de Azevedo (2012) em sua maioria não se encontrem 
destacados por meio de aspas, veem-se bem salientes entre a escritura da obra 
seja por figurarem como epígrafes (nestes casos, devidamente referenciadas ao seu 
autor) seja por aparecerem deslocadas do texto, dispostas em forma de versos e 
destacadas ainda por tipo gráfico em itálico. Contudo, mesmo que assim se configu-
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rem quem lê pode ter a sensação de que são “corpos estranhos”1 ao texto e, mesmo 
que não se tenha o conhecimento de que se reenunciam os fragmentos discursivos 
de poemas do autor ultrarromântico, pode-se presumir que se trata de uma voz di-
ferente, a voz do outro que foi incorporada e ressignificada para dar o tom da obra.

Assim, essa palavra alheia adquire materialidade dialética como se pode cons-
tatar através da citação encontrada no enunciado do romance analisada a seguir.

A epígrafe geral2 do romance, “Oh! sangue! quero sangue! eu tenho sede!”, locali-
zada na página anterior ao sumário, é um verso de um poema dentro do poema – 
Boêmios (Ato de Uma Comédia Não Escrita) –, integrante da segunda parte da Lira dos 
Vinte Anos (AZEVEDO, 2012, p. 142).

No poema, dois personagens ébrios, Puff e Níni, conversam na rua procurando 
uma taverna, e Níni, após interrupções de Puff, começa a contar um poema ilustrati-
vo em que dois irmãos, um rei e um príncipe, acabam por brigar e matar-se por causa 
de uma mulher. O verso destacado e retomado por Ysatis (2012) como epígrafe pri-
meira de seu romance é parte da fala do príncipe que clama por vingança, pois seu 
irmão havia-   -lhe tomado a amada em seu leito. A sede de sangue motivada pelo 
amor interditado nas estrofes da parte VI do poema adquire visibilidade enunciativa 
no romance como índice remissivo da plenitude de sentido que a projeta como cena 
de abertura epifânica da narrativa. Introduz perfeitamente a história do vampiro que 
se tornou o que é por morrer de amor, e que ainda almeja reencontrar o ser amado 
de quem um dia bebeu o sangue e a quem deu seu próprio sangue para beber.

Estabelece-se uma relação dialógica em que há uma espécie de concordância 
(BAKHTIN, 2011) que é retomada no romance pela “sobreposição do sentido sobre 
o sentido” nessa pluralidade de vozes a ecoar nesse “corredor de vozes” como assim 
enuncia o filósofo:

A compreensão estreita do dialogismo como discussão, polêmica, pa-
ródia. Estas são formas externas mais evidentes porém grosseiras de 
dialogismo. A confiança na palavra do outro, a aceitação reverente (a 

1. Grifo da autora.

2. Digo epígrafe geral uma vez que esta introduz todo o romance que possui, por sua vez, epígrafes que 
introduzem cada um de seus capítulos.
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palavra autoritária), o aprendizado, as buscas e a obrigação do sentido 
abissal, a concordância, suas eternas fronteiras e matizes (mas não li-
mitações lógicas nem ressalvas meramente objetais), sobreposições do 
sentido sobre o sentido, da voz sobre a voz, intensificação pela fusão 
(mas não identificação), combinação de muitas vozes (um corredor de 
vozes), a compreensão que completa, a saída para além dos limites do 
compreensível, etc. Essas relações específicas não podem ser reduzidas 
nem a relações meramente lógicas nem meramente objetais. Aqui se 
encontram posições integrais, pessoas integrais (o indivíduo não exige 
uma revelação intensiva, ela pode manifestar-se em um som único, em 
uma única palavra), precisamente as vozes. (BAKHTIN 2011, p. 327)

 
Neste sentido, Bakhtin nos mostra como as relações dialógicas podem ser múl-

tiplas e ir além do mero diálogo que responde, que discute, que concorda, que riva-
liza ou discorda da palavra do outro. A concordância, como formulada por ele, tem 
matizes, nuances, graduações, ou inúmeros sentidos que não se limitarão a uma 
identificação plena. A concordância pode ser parcial ou até seguir a mesma direção 
de sentido, mas poderá configurar-se como a palavra outra, portanto, com outro 
acento de forma completamente diferente segundo as particularidades e singulari-
dades dos sujeitos nessa alternância dialógica.

Álvares de Azevedo e sua obra: tessituras enunciativas do outro

Antes de tudo, consideremos a base da criação estética utilizada por Ysatis 
que tomou de forma engenhosa o todo concluído da vida e da obra de Álvares de 
Azevedo para tecer e entretecer o enunciado de sua obra ficcional. Para Bakhtin, a 
memória é um dos principais elementos na criação estética de um personagem. A 
partir dela pode-se vislumbrar um todo definido e acabado e transformar a memó-
ria em elemento estético. Assim, lidar com a memória de um ser que chegou a seus 
limites temporais (que morreu) é a maneira mais fácil de criar uma personagem 
esteticamente definida e bem acabada:



695

XXVI Jornada do Gelne

Meu ativismo prossegue também depois da morte do outro, e nele os 
elementos estéticos (comparados aos éticos e aos práticos) começam 
a prevalecer: tenho à minha frente o todo de sua vida, liberto dos ele-
mentos do futuro temporal, dos objetivos e do imperativo. Depois do 
enterro, depois do monumento tumular vem a memória. Tenho toda a 
vida do outro fora de mim, e aí começa a construção estetizante de sua 
personalidade, sua consolidação e seu acabamento numa imagem es-
teticamente significativa. A diretriz volitivo-emocional centrada na ho-
menagem ao falecido engendra essencialmente as categorias estéticas 
de enformação do homem interior (e do exterior também), pois só essa 
diretriz para o outro domina o enfoque axiológico do todo temporal e já 
acabado da vida interior e exterior do homem; voltemos a reiterar que 
aqui não se trata de presença de todo material da vida (de todos os fatos 
da biografia) mas, acima de tudo, da presença de um enfoque axiológico 
capaz de enformar esteticamente esse material (o conjunto dos aconte-
cimentos e do enredo de dado indivíduo). (BAKHTIN, 2011, p. 97-98)

Como se pode notar a partir das palavras de Bakhtin citadas acima, o fato de 
Ysatis ter-se valido de uma personagem real que se pode mensurar, pois já está fa-
lecida e sua biografia é disponível nas escrituras da história da Literatura Brasileira, 
faz do personagem Álvares de Azevedo da ficção d’O Clube dos Imortais (YSATIS, 
2012) um personagem mais palpável, mais bem definido e enformado, mais plasti-
camente e esteticamente acabado.

Diante disso, analisemos a forma como Ysatis utilizou o personagem histórico 
Álvares de Azevedo (e os elementos a ele ligados) para constituí-lo como outro na 
tessitura do acabamento estético em seu romance:

Retomadas enunciativas diretas 

Primeiramente, vemos fatos da vida do autor ultrarromântico narrados no Pró-
logo (YSATIS, 2012, p. 13) do romance: passado num baile da Corte Real no Rio de 
Janeiro de 1848, o prólogo é onde se dá a única aparição de Álvares de Azevedo 
como personagem ativo.

Na parte então narrada, Ysatis (2012, p. 15-24) usa um fato (considerado mito) 
da vida do poeta, sua aventura em se disfarçar de mulher para fazer chacota ao 
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Chancelier Louis de Saint-George, para conectar o primeiro elo de sua história: o 
primeiro encontro de Álvares de Azevedo com o jovem fantasiado de pierrô que se 
tornaria, pouco tempo depois deste fatídico encontro, o vampiro chamado Luar.

Conforme combinaram, Luís Antônio e o Conde Fe foram aos poucos 
deixando os convidados a par da brincadeira, revelando a identidade 
da senhorinha da máscara negra. Somente o Chevalier Louis e o pobre 
pierrô (que não falava com ninguém) não compreendiam. A notícia espa-
lhou-se. O Embaixador claudicava ébrio, a recitar versos, a pedir, a rogar, 
a exigir, numa insana insistência enquanto a donzela se esquivava com 
educadas recusas. Os convidados zombavam em cochichos. O pierrô 
achava estranho. Na alta madrugada, desvendou-se o mistério:
– Monsieur Chancelier Louis – chamou a donzela, já removendo a más-
cara, a mantilha e retomando o tom delicado, porém masculino, de sua 
verdadeira voz –, espero que leve em consideração o espírito carnava-
lesco brasileiro e nos perdoe a brincadeira, meu nome é Manuel Antônio 
Álvares de Azevedo e o senhor caiu no meu entrudo! 
Todos aplaudiram e riram alegremente. O Imperador não se conteve 
com a situação, gargalhou com deboche e aplaudiu com especial von-
tade. O Embaixador francês fora pego em calças curtas. E, mediante a 
situação, por mais vexatória que lhe fosse, achou conveniente agir com 
diplomacia e acatar a brincadeira. Durante a ovação e os tapinhas nas 
costas, a donzela mascarada, ou melhor, o jovem Álvares de Azevedo, 
procurava pelo pierrô no meio da multidão, mas ele havia desaparecido. 
E a inexorável página do tempo virou-se uma vez mais, deixando para 
trás, sob a poeira da morte, o nome de muita gente que fez História. 
(YSATIS, 2012, p. 24)

Como já mencionado, a utilização de fatos biográficos do outro finito na enfor-
mação estética do indivíduo contribui para a visão excedente da totalidade deste 
outro acabado. Há que se considerar também a diretriz volitivo-emocional (BAKH-
TIN, 2011) empregada por Ysatis na enformação estética do homem interior e exte-
rior de Álvares de Azevedo que se pode ir apreendendo durante todo o romance.

Na continuação do processo de fusão do enunciado de Álvares de Azevedo 
com o enunciado de seu próprio romance, que Ysatis vai empreendendo durante 



697

XXVI Jornada do Gelne

toda sua escritura, vemos Luar afirmar que toda a obra do poeta ultrarromântico foi 
escrita tendo sua figura como inspiração e cita algumas obras e personagens:

– A peça Macário! Lembro-me vagamente, mas li a história. A peça que 
Álvares de Azevedo escreveu sobre um estudante que encontra Satã em 
uma estalagem em São Paulo. Única obra sua que se passa em sua terra.
– Isso mesmo. Sou o Satã daquela história. Eu o encontrei na estalagem. 
Releia a peça. Pouca coisa se modificou, mas retrata como nos encontra-
mos novamente. Para ele, era a primeira vez. Fui sua máxima inspiração. 
Também sou o Conde Lopo e outros mais. Vejo-me espalhado em toda a 
sua obra. Se me procurar, e souber ler nas entrelinhas, vai me achar. Até 
hoje espero seu perdão, espero que volte. Entretanto, depois de mais 
de um século, minha busca se findou. Finalmente o reencontrei. E o vejo 
bem aqui, diante de mim. (YSATIS, 2012, p. 300)

Interessante notar que, falando que é possível encontrar o vampiro na obra do 
poeta se olhar nas entrelinhas, o leitor fica tentado a constatar isso e, realmente, 
Ysatis soube amarrar bem este fato, pois há, em quase todos os poemas e tam-
bém na prosa de Álvares de Azevedo, a presença da palavra “luar” e menções à lua, 
característica do estilo do Romântico, mas que foi bem explorada pelo autor que 
soube dialogar com a obra de Álvares de Azevedo de forma que o enunciado do 
poeta imprimisse força e forma ao seu próprio enunciado, configurando-se, como 
postulamos no presente trabalho, como elemento construtivo da narrativa.

Retomadas enunciativas indiretas

O “Aniversário de Morte” se constitui como referência indireta à data da morte 
de Álvares de Azevedo enunciado através dos pensamentos de Montserrat, discípu-
lo de Luar, que esperava o momento em que seria convertido em vampiro: “O Clube 
dos Imortais tinha reunião marcada para este domingo, Domingo de Páscoa ou, 
como seu mestre chamava: “O Aniversário de Morte”.” (YSATIS, 2012, p. 90).

Neste momento o leitor-interlocutor se depara pela primeira vez com a expres-
são e, a depender de seus conhecimentos prévios, pode, ou não, perceber a relação 
dialógica presente que ativa a referência ao período de morte do poeta.
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Diálogos composicionais

Abrangente, Bakhtin considera que o dialogismo não se limita à retomada da 
palavra do outro, mas também engloba situações em que se pode perceber, de for-
ma ora mais ora menos tangível, a influência da voz do outro:

 [...] em qualquer enunciado, quando estudado com mais profundidade em 
situações concretas de comunicação discursiva, descobrimos toda uma sé-
rie de palavras do outro semilatentes e latentes, de diferentes graus de 
alteridade. Por isso o enunciado é representado por ecos como que distan-
tes e mal percebidos das alternâncias dos sujeitos do discurso e pelas tona-
lidades dialógicas, enfraquecidas ao extremo pelos limites dos enunciados, 
totalmente permeáveis à expressão do autor. (BAKHTIN, 2011, p. 299)

Neste sentido, consideramos corrente literária, estilo e forma composicional 
como possíveis espaços de encontro dialógico entre as obras de Álvares de Azevedo 
e o romance de Kizzy Ysatis.

Assumindo uma postura neorromântica, Ysatis traz ao seu universo literário 
características que marcaram o universo ultrarromântico da época de Álvares de 
Azevedo: o ambiente predominantemente noturno da narrativa, o amor idealizado 
e inalcançável, a morte, o sobrenatural, elementos estes que aproximam os dois 
autores, Álvares de Azevedo e Ysatis, e contribuem para uma construção dialógica 
harmoniosa da narrativa d’O Clube dos Imortais (YSATIS, 2012).

Seguindo sua proposta de diálogo com o Romantismo, Ysatis ambienta muito 
bem seu enredo numa espécie de neo-boemia gótica utilizando locais reais da cida-
de de São Paulo como o pub Madame Satã e o Cemitério da Consolação, por onde 
vagaram e onde conversaram Luciano e Luar durante seu primeiro contato direto. 
E exatamente neste ponto, no passeio pelo cemitério, o autor faz uma brincadeira: 
na obra Macário (AZEVEDO, 2002) Satã leva Macário da estalagem ao cemitério e 
ali lhe revela segredos, o faz sonhar com a morte e faz uma espécie de iniciação do 
jovem estudante ao mundo dos prazeres e da corrupção. Em O Clube dos Imortais 
(YSATIS, 2012), Luar leva Luciano de sua casa até o cemitério, onde o rapaz sonha 
antes de ouvir a história de Luar que lhe revela segredos com a intenção de iniciá-lo 
na conversão em vampiro.
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Desta feita, Luar, que diz ser o Satã da peça de Álvares de Azevedo, emprega o 
mesmo método (revelação de segredos e tentativa de conversão) no mesmo lugar 
(cenário de um cemitério) com o intuito de ajudar a ativar a memória da suposta 
vida passada de Luciano, mas, que em termos de nossa análise, se constitui em en-
genhoso entrelaçamento dialógico de natureza composicional.

Considerações finais

Ao concluirmos, por hora, nosso diálogo com o mundo fantástico desta riquís-
sima obra da literatura contemporânea brasileira que é O Clube dos Imortais (Kizzy 
Ysatis, 2012) consideramos, a partir das análises realizadas, que sob as máscaras do 
discurso do romance de Kizzy Ysatis (2012) se entrelaçam a vida e a obra do poeta 
Álvares de Azevedo (1831-1852) enquanto elementos constitutivos e construtivos da 
narrativa do corpus uma vez que o autor ultrarromântico é peça central ao redor da 
qual se desenrola o enredo do romance em que se reenunciam fragmentos discursi-
vos de poemas do autor ultrarromântico, que se configura também como persona-
gem amplamente citado na narrativa. Concluímos ainda que a voz outra de Álvares 
de Azevedo foi incorporada e ressignificada para dar o tom da obra-enunciado, sem 
a qual o romance de Ysatis teria uma outra configuração enunciativa.

Relembramos que, ao utilizarmos um enunciado estamos materializando tam-
bém em alguma medida outros enunciados que o constituem e antecedem, nos 
quais o nosso dito pode estar baseado, opor-se ou ter a configuração influenciada 
pela pressuposição de que existem. Assim, dentro da compreensão de que cada 
enunciado é um elo na construção de outros, podemos perceber como Ysatis reto-
mou a obra (enunciado) do poeta Álvares de Azevedo (a palavra alheia) e a acentuou 
na sua própria narrativa dando-lhe acabamento estético (enunciado) – a resposta 
à resposta – numa densidade dialógica com matizes singulares e particular da sua 
palavra outra: O Clube dos Imortais.

Expressamos ainda nosso desejo de diálogos futuros a fim de nos aprofun-
darmos na enunciação deste romance, expandindo nosso horizonte dialógico, ul-
trapassando as fronteiras da Literatura Brasileira e navegando através das mais 
variadas expressões artísticas mundiais. Assim esperamos poder continuar a con-
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tribuir na “festa de renovação” dos sentidos através de nossos olhares e diálogos 
com estes e outros muitos sujeitos que transitam na linha do “grande tempo” 
(BAKHTIN, 2011, p. 410).
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A ABORDAGEM DO ESTILO DO TEXTO DE DIVULGAÇÃO 
CIENTíFICA NO LIVRO DIDÁTICO DE LíNGUA 
PORTUGUESA DO ENSINO MÉDIO

TEREzINHA DE JESUS GOMES DO NASCIMENTO (UFPB)

O estilo dos gêneros do discurso e o livro didático de língua 
portuguesa do Ensino Médio

O estudo da estilística do gênero (BAKHTIN, 2010) parece estar longe das ativi-
dades propostas pela coleção “Português Linguagens”, de William R. Cereja e There-
za C. Magalhães (2013) para os trabalhos com o texto. Essa abordagem estilística é 
imprescindível para a caracterização dos gêneros do discurso, pois considera todos 
os seus elementos constitutivos como a situação de produção e recepção, objetivo 
comunicativo, entre outros, sendo informações fundamentais na preparação para a 
compreensão e produção escrita do estudante.

A base teórica que sustenta o estudo do gênero nesta coleção está dividida 
entre os pressupostos teórico-metodológicos do Dialogismo e do Sociointeracionis-
mo aos quais pertencem Bakhtin e Schneuwly, respectivamente. Essas correntes 
divergem em muitos aspectos, como o da compreensão do conceito de gênero, por 
exemplo, e são utilizadas pelo manual para “orientar” a prática docente, “fundamen-
tando” o estudo com os gêneros no livro do aluno.

Essas concepções teóricas não convergem e seu emprego conjunto provoca 
implicações desfavoráveis ao estudo realizado com gêneros nas atividades desti-
nadas a esse trabalho. Embora A adequação da coleção à linha pedagógica declarada 
seja um dos critérios para eliminação da coleção do Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD, 2015), não há nenhum comentário na avaliação da coleção sobre 
essa miscelânea teórica.

Aprender as características do gênero quanto ao uso da língua significa aprender 
o estilo de linguagem típico do gênero. Para isso, é necessário proporcionar aos 
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estudantes um estudo do estilo numa perspectiva dialógica, a fim de que eles per-
cebam as características “estáveis” e a criatividade do autor em cada gênero. Assim, 
o material didático deve proporcionar aos educandos compreender as implicações 
dialógicas do estilo dos gêneros discursivos estudados pelo livro por fundamentar-
se numa concepção teórico-metodológica de base sociológica.

Os estilos de linguagem, as formas típicas de enunciados, se sobressaem diante 
das escolhas do enunciador no gênero não-literário. Essas escolhas são conside-
radas apenas “um epifenômeno do enunciado”, ou seja, aspectos acessórios dentro 
do plano do enunciado de onde emergem as categorias estilísticas específicas de 
cada gênero e toda sua arquitetônica. Apesar de consideradas como um fenômeno 
secundário, destacamos que as escolhas do enunciador (tanto dos elementos lin-
guísticos quanto da organização destes na superfície textual) são imprescindíveis 
para a constituição do sentido do enunciado, ainda que estas escolhas não sejam o 
objetivo do gênero.

Palavras ou orações só podem estar munidas de expressividade no âmbito do 
enunciado, na relação da palavra com a vida. Enquanto unidade da língua, a palavra 
não apresenta nenhuma expressividade e seu significado pode ser definido de vá-
rias maneiras, porque é no todo do enunciado concreto ou no gênero do discurso 
que a palavra constrói seu sentido, não havendo, portanto, palavras mais expres-
sivas ou menos expressivas. Em outros termos, “O significado neutro da palavra 
referida a uma determinada realidade concreta em determinadas condições reais 
de comunicação discursiva gera a centelha da expressão.” (BAKHTIN, 2011, p. 292, 
grifo nosso). O tom apreciativo do enunciado é único, singular, pois é definido por 
todos os elementos constitutivos da enunciação. Apesar das palavras acumularem 
sentidos e estes serem recuperáveis, o tom apreciativo em cada enunciação é irre-
cuperável.

Nas análises realizadas neste trabalho, concebemos o estilo como as escolhas 
linguísticas do sujeito, levando em consideração o(s) interlocutor(es) presumido(s) e 
a situação mais ampla e imediata da constituição do enunciado, assim como o con-
teúdo temático e a construção composicional do gênero do discurso na construção 
do sentido. É a partir dessas relações axiológicas que se constrói o tom do enuncia-
do e que se pode compreender a expressividade e a representatividade reveladas 
pela materialidade linguística.    
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A abordagem do estilo do gênero Texto de divulgação 
científica no livro didático

Com finalidade discursiva bastante específica, ou seja, a busca pela simplifica-
ção e esclarecimento de uma linguagem científica, a fim de alcançar o público em 
geral, o texto de divulgação científica é comumente encontrado em revistas e sites 
especializados, dedicados ao ramo da ciência. Por objetivos pedagógicos, o texto 
de divulgação científica também pode ser encontrado nos livros didáticos de língua 
portuguesa como em Português Linguagens, de William R. Cereja e Thereza C. Ma-
galhães, (2013), vol. 3, p. 100.

Fonte: Português Linguagens, de William R. Cereja e 
Thereza C. Magalhães (2013), vol.3, p.100.
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Fonte: Português Linguagens, de William R. Cereja e
 Thereza C. Magalhães (2013), vol.3, p.101.

Fonte: Português Linguagens, de William R. Cereja e
 Thereza C. Magalhães (2013), vol.3, p.102.
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O texto de divulgação científica, encontrado no nono capítulo da Unidade 1, 
foi extraído da revista Scientific American Brasil de circulação mundial via internet. A 
atividade de abordagem do texto inicia pela discussão da temática relacionada ao 
meio de circulação e à finalidade do texto, situando-o no contexto social. O propó-
sito discursivo do texto lido converge com o meio de circulação e, por conseguinte, 
com a linguagem utilizada pelo autor para a publicação de seu texto, considerando 
a relação social entre os interlocutores. 

A questão 2 trata mais especificamente sobre trabalho do autor em didatizar 
a linguagem científica do gênero, buscando tornar mais “[...] acessíveis ao grande 
público os vocábulos e conceitos específicos do campo das ciências”. (CEREJA; MA-
GALHÃES, 2013, p. 102).  Uma estratégia muito utilizada pelo autor do texto com 
essa finalidade e um dos recursos que acentuam o estilo desse gênero é a compara-
ção. Esse recurso estilístico é empregado não apenas no primeiro parágrafo, como 
apresenta a questão (a), mas em outras passagens do texto, convidando o leitor a 
imaginar-se na mesma situação do inseto (no primeiro parágrafo) e a pensar em 
situações semelhantes às que foram observadas na pesquisa científica (como no 
terceiro e quarto parágrafos do texto).  

A analogia das ações do inseto com uma batalha para fugir da chuva está pre-
sente no léxico empregado pelo autor desde o primeiro parágrafo do texto nas 
expressões: “atacado do alto”, “escapar da investida”, “acerta bem no meio”. A metá-
fora que expressa a luta travada do pernilongo com as gotas de chuva é empregada 
no texto com o propósito discursivo de dinamizar a leitura e tornar mais claros, para 
o público em geral, os resultados observados na pesquisa científica. Portanto, não 
se trata apenas de transcrever as expressões metafóricas que comprovam o em-
prego dessa estratégia do autor, como proposto pela questão (b), mas de perceber 
o objetivo desse uso apresentado no texto da segunda questão. Já a questão (c) 
refere-se à utilidade da pesquisa realizada, relacionando-a a construção de micro-
aeronaves militares, sem esclarecer, no entanto, em que elas poderiam ser úteis. 

O emprego desses recursos estilísticos, que podem facilitar a compreensão 
de gêneros mais complexos, levando em consideração os interlocutores, converge 
com a visão de Bakhtin (2011, p. 266) por considerar que “[...] o estilo é indissociável 
[…] da relação do falante com outros participantes da comunicação discursiva – com 
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ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do outro etc”. Na realidade, é especial-
mente a alteridade a responsável pelo estilo dos gêneros discursivos.

A questão 3 trata da relação entre o texto verbal e o não-verbal. A relação da 
imagem com a legenda apresentada no início do texto visa despertar o interesse 
pela leitura, como mencionado nas questões (a e b). A questão (c) explora a escolha 
do verbo esmagar e sua relação de sentido com uma gota de água, revelando o ca-
ráter apreciativo na seleção do enunciador (autor pessoa), a fim de aguçar a curiosi-
dade do leitor em saber como um pernilongo é esmagado por uma gota d’água.

A estrutura do texto é abordada na questão 4, considerando a flexibilidade (a 
situação de produção) e a estabilidade do gênero (seu propósito discursivo) que se 
organiza dentro de uma arquitetônica genérica, fundamentada numa perspectiva 
dialógica da linguagem. A forma como o texto se constitui está ligada ao conteúdo 
temático, mencionado na questão (a) e ao estilo, interligado à questão (c). Contudo, 
ao tratar na questão 4 do que normalmente o autor apresenta no texto de divulgação 
científica é colocado em pauta uma ideia principal ou tese, um conceito ou um ponto 
de vista sobre um conceito e perguntado ao aluno, na questão (b), se O autor se pro-
põe a defender alguma tese.

A sugestão de resposta dos autores do livro didático é Não, pois subtende-se 
que as intenções do autor já apareçam na resposta da questão (a). Mas, se con-
siderarmos que o texto apresenta os resultados de uma pesquisa realizada com 
pernilongos para alertar sobre os riscos da invenção de aeronaves excessivamente 
pequenas, o autor está defendendo a ideia de que “Se esses veículos se tornarem 
pequenos como pernilongos, estarão sujeitos aos mesmos perigos que insetos voa-
dores, incluindo tempestades.” Essa ideia poderia ser considerada a tese defendida 
no texto com base nos resultados da pesquisa.

Em meio às questões da atividade, há um box em que se discutem os riscos 
de alteração semântica assumidos pelo autor ao tentar simplificar a linguagem do 
texto de divulgação científica, a fim de facilitar a compreensão dos interlocutores. 
Essas informações revelam que as palavras trazem consigo além do sentido poten-
cial, a posição axiológica do autor que abrange toda a complexidade envolvida no 
gênero discursivo em que ela está inserida.

Há uma forte presença de conjunções subordinativas adverbiais temporais, si-
tuando e articulando as informações sobre o desenvolvimento da experiência cien-
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tífica realizada pelos pesquisadores da Georgia. Esse recurso estilístico imprime um 
caráter narrativo ao texto, acentuado pelos verbos usados pelo autor para relatar 
o estudo sobre como pernilongos sobrevivem a colisões com gotas de chuva. De acor-
do com Fiorin (2010, p. 34) “O próprio Bakhtin, na teoria do romance, faz uso de 
categorias da análise sintática desenvolvidas pela gramática tradicional. [...] utiliza 
categorias como objeto direto da oração principal, oração subordinada etc.”, mas 
lembra que, para o filósofo russo, a análise linguística apenas serve de base para a 
análise translinguística. Não se pode desprezar a estrutura dos textos, mas é preci-
so ir além dela.

As conjunções subordinativas temporais estabelecem relações lógicas entre os 
períodos, descrevendo a reação dos pernilongos ao bombardeio dos orbes aquosos: 
“Um dia, enquanto voa por aí, começa a ouvir os ruídos distantes de uma tempes-
tade e, de repente, é atacado do alto [...]. Você se contorce tentando escapar da in-
vestida [...]”, “Quando uma tempestade aparece, eles precisam lutar contra gotas de 
chuva que têm quase seu próprio tamanho [...]”, “Eles descobriram que pernilongos 
são muito bons em lidar com gotas de chuva, mesmo quando recebem um golpe 
direto entre as asas.”, “Quando entra em contato com o pernilongo, a gota o acele-
ra rapidamente para baixo para equipará-lo a sua velocidade final [...]” e “Quando 
atingidos por uma gota, eles aceleram em direção ao chão com grande força e sem 
tempo suficiente para escapar”.

Como se pode perceber, das cinco conjunções temporais, quatro delas iniciam 
o período, despertando no leitor a curiosidade em saber o resultado de determina-
da ação sobre o pernilongo, pois conforme Bakhtin (2013, p. 31) “[...] a omissão ou 
a recolocação da conjunção não é um procedimento simplesmente mecânico: ela 
determina a ordem das palavras na oração e, por conseguinte, as ênfases dadas às 
palavras”. Além disso, essas conjunções estão presentes em todos os parágrafos 
do texto, no entanto, o seu emprego não é sequer mencionado na atividade, muito 
menos seu caráter narrativo estabelecido entre as orações do período composto, 
acentuado pelo uso dos verbos.

Por falarmos no emprego dos verbos no texto, a questão 5 supõe trata-se “es-
pecificamente” da linguagem do texto, mas limita-se a identificar o tempo e o modo 
verbais empregados pelo autor para relatar o estudo realizado pelos pesquisadores 
na questão (a) e para comentar os resultados da pesquisa na questão (b). O emprego 
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desses verbos não deve ser associado apenas ao tempo. Muito mais que comentar 
os resultados da pesquisa, os verbos no presente do indicativo indicam a reação 
que todo pernilongo sempre terá quando atacado por gotas de água, ou seja, esses 
verbos expressam não exatamente um momento determinado no tempo, mas o 
efeito de uma ameaça ou uma ação sofrida pelo inseto.

A construção do sentido proporcionada pelo emprego desse tempo verbal é 
bem mais relevante que sua mera identificação. Além disso, o livro didático aborda 
na questão (c) a variedade linguística empregada no texto, sem questionar o estu-
dante sobre essa escolha. Tendo em vista o propósito discursivo do texto, a preocu-
pação com o uso da linguagem é com a clareza e a objetividade, como trabalhado 
pela questão (d). Porém, segundo Bakhtin (2011, p. 289) “Nos diferentes campos da 
comunicação discursiva, o elemento expressivo tem significado vário e grau vário 
de força, mas ele existe em toda parte [...]”, e, nesse caso, os recursos estilísticos que 
acentuam a expressividade do gênero estão nas relações comparativas e metafóri-
cas de que o autor se utiliza para tornar o texto acessível ao leitor.

Vimos que a questão 2 trata mais especificamente do estilo do gênero Texto de 
divulgação científica que a questão 5 que se propõe a analisar a linguagem empre-
gada no texto. Na realidade, as questões que envolvem a atividade 5 fazem parte de 
um modelo que é encontrado em quase todas as atividades da seção Trabalhando 
o gênero e limitam-se a tratar superficialmente da adequação da linguagem empre-
gada no texto, desprezando o estudo específico do estilo do gênero, inclusive de re-
cursos estilísticos claros e essenciais para a constituição do gênero. Nesse sentido, 
essa atividade não contempla o estudo do estilo do gênero do discurso.

É possível observar na questão 6 que o livro didático solicita aos estudantes 
que respondam quais as principais características do texto de divulgação científica, 
a partir de critérios como: finalidade do gênero, perfil dos interlocutores, suporte/
veículo, tema, estrutura e linguagem. Mas o que se espera é que o estudante apenas 
reconheça a adequação e clareza do uso da norma-padrão, negligenciando comple-
tamente o estudo do estilo do gênero propriamente dito. Realmente, não se pode 
esperar mais dos estudantes, uma vez que o próprio material didático não realiza 
esse estudo. Nesse gênero, a presença de orações subordinativas com conjunções 
é muito frequente devido ao caráter científico e não artístico do texto. De acordo 
com Bakhtin (2013a, p. 24),
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Toda forma gramatical é, ao mesmo tempo, um meio de representação. 
Por isso, todas essas formas podem e devem ser analisadas do ponto 
de vista das suas possibilidades de representação e expressão, isto é, 
esclarecidas e avaliadas de uma perspectiva estilística. 

Essa perspectiva estilística só pode ser avaliada no âmbito do gênero. Con-
forme o filósofo russo, os recursos linguísticos estão disponíveis na língua, mas só 
alcançam expressão, só ganham vida, na composição de enunciados concretos. 

Considerações finais

Longe de pretender esgotar o assunto, estamos cônscios de que esta pesquisa 
contribui significativamente para suscitar discussões sobre a importância do sujei-
to apropriar-se das especificidades dos gêneros discursivos a fim de inserir-se com 
maior propriedade nos mais diferentes campos da atividade humana, sendo esta 
uma das prioridades para estudantes concluintes do Ensino Médio.

Comprovamos, contudo, que várias questões que abordam o estilo do gêne-
ro são insuficientes para esclarecer a relação do gênero com suas especificidades 
estilísticas, desconsiderando as relações dialógicas em que este é construído, re-
veladas pelas escolhas linguísticas do enunciador. Detectamos ainda, em todas as 
atividades analisadas, a ausência da abordagem do efeito de sentido causado por 
recursos estilísticos que se destacam nos gêneros, prejudicando o aprofundamento 
da compreensão dos textos e do estilo que o constitui.

No texto de divulgação científica analisado, os resultados apontam para o em-
prego de recursos estilísticos que visam facilitar a compreensão de estudos científi-
cos por meio da linguagem. Contudo, recursos como a comparação e o emprego da 
conjunção adverbial temporal, ou é abordado em apenas uma parte do texto, como 
no caso da comparação, ou sequer mencionado na atividade, como é o caso da con-
junção. A metáfora é um outro recurso estilístico estudado nas questões sobre esse 
gênero, mas sua abordagem se resume à transcrição de expressões metafóricas 
presentes no texto, desconsiderando o efeito de sentido causado por seu uso.

A língua viva, nos termos bakhtinianos, é que deve ser utilizada como instru-
mento de ensino nas aulas de língua materna, a fim de desenvolver competências 
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enunciativo-discursivas ligadas à produção textual e leitura nas diversas tipologias 
e gêneros. Isso quer dizer que quando há um sentido e uma finalidade no estudo da 
língua e na produção de texto, a aprendizagem adquire forma e importância, sendo 
muito mais significativa.
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simPósio temátiCo

A ANALíTICA EXISTENCIAL DE HEIDEGGER EM BUSCA
DA VERDADE DO SER

SOLANGE CARVALHO

Introdução

Neste ensaio, discorremos sobre a analítica existencial na perspectiva de Hei-
degger, ou seja, apresentando sua filosofia da existência. Para tanto, contrastamos 
o pensamento de Heidegger em relação à existência com o existencialismo apre-
goado no pensamento filosófico ocidental. Quando Heidegger trata da existência, 
enfatiza a distinção entre o ente e o ser. Considera que a filosofia tradicional não 
conferiu ao ser a devida atenção, ao que propõe uma releitura do pensamento oci-
dental por uma base ontológica que toma o homem como ente privilegiado por ser 
o único entre os demais entes que compreende o Ser.

Nesse entendimento, para o estudo do sentido do ser, tratamos do método de 
pesquisa fenomenológico-hermenêutico, em que a fenomenologia trata das coisas 
mesmas e, a hermenêutica heideggeriana, da compreensão do ser. Assim, para in-
vestigar o Ser-aí (Dasein), tomamos, como ponto de partida a analítica existencial 
tanto pelo viés da  fenomenologia como da hermenêutica.

Para fins didáticos, apresentaremos algumas concepções necessárias à com-
preensão do sentido do ser, como sugere Heidegger, como existencialismo,  feno-
menologia, hermenêutica.

A fenomenogogia como um método

 Em oposição ao dogmatismo positivista, em termos de conhecimento, nasce 
a fenomenologia cujo representante pioneiro é Edmund Husserl (1859-1938). Uma 
pesquisa fenomenológica tem foco nos dados observáveis, “evidências” estáveis, ou 
seja, incontestáveis, para a partir de tais “evidências” construir teorias. A fenomeno-
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logia impulsionou as concepções de existencialistas como Heidegger e Sartre, por 
exemplo, no que respeita a análise da existência humana.

Para Husserl (1958), a fenomenologia é a ciência que estuda os fenômenos com 
o objetivo de descrever os modos como se apresentam à consciência. Para ele é 
intencional: “a intencionalidade é o que caracteriza a consciência de modo significa-
tivo”. Nessa perspectiva, importa descrever o que se manifesta à consciência:

Toda intuição que apresenta originalmente alguma coisa é, por direito, 
forma de conhecimento, tudo aquilo que se apresenta a nós original-
mente na intuição (que por assim dizer, se nos oferece em carne e osso) 
deve ser assumido como se apresenta, mas também apenas nos limites 
em que se apresenta” (HUSSERL, 1958, p. 69).

Quando o supracitado autor utiliza os termos “carne” e “osso” remete a dados 
os quais não se possa duvidar. Trata-se de um conceito de epoché em que o pes-
quisador se esvai de quaisquer juízos, ou deixa em suspensão o que afirmam as 
doutrinas filosóficas e as ciências e mesmo os próprios “achômetros” em busca de 
analisar o fenômeno como ele se mostra. O propósito da epoché é o desvelamento;

A fenomenologia cumpre o seu propósito ao propiciar descrições dos fenômenos. 

Não se trata, contudo de buscar o conhecimento dos fatos, mas de buscar a essência das 

coisas, por isso mesmo é considerada “ciência das essências” (HUSSERL, 1958, p. 554).

A assumir a postura de um expectador desinteressado, livre de pré (conceitos) 
e, atento às ilusões das obviedades, o pesquisador que segue o método fenome-
nológico busca intuir a universalidade dos fatos, ou seja, descreve o que distingue 
um fato de outro, ou melhor, a sua essência. A fenomenologia analisa e descreve as 
essências, de maneira distinta da análise psicológica e da científica.

Para Husserl (1958) a consciência é “intencional”, portanto é dirigida a algo cuja 
análise é interesse da fenomenologia a qual pode tomar a direção idealista ou a re-
alista. Nessa perspectiva, alguns fenomenólogos, a exemplo de Scheller, tomaram 
direção distinta de Husserl que permanece idealista para o qual a única realidade é 
a consciência de cuja transcendência extrai o sentido do mundo.

Entre os grandes nomes do pensamento fenomenológico podemos citar Hei-
degger (1927) e Sartre (2001), cujas análises da existência humana apresentaremos 
na seção a seguir.
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Existencialismo em Heidegger

Para melhor compreender o existencialismo, há de se considerar sua concepção 
além da etimologia, para melhor esclarecimento, já que a concepção etimológica, se-
gundo Penha (1989), dá a impressão que a existência humana não tenha sido estu-
dada antes do movimento. Sabe-se que a preocupação com a existência humana já 
vinha sendo foco da filosofia (Sócrates, Aristóteles, Descartes, entre outros). A ciência 
não considera o pensar o Ser e a filosofia teme perder o prestígio conferido pela ciên-
cia, já que não ser ciência, segundo Heidegger (2005), é considerado um desprestígio 
por estar à margem da cientificidade, por isso pensar o Ser como parte do pensar foi é 
julgado pela Lógica como inadequação, suscitando o questionamento desse filósofo:

Já há muito tempo, demasiado tempo, o pensar está fora do seu ele-
mento. Será possível chamar de írracionalismo´ o ato de reconduzir 
o pensar ao seu elemento? (...) o rigor do pensar repousa no fato de o 
dizer permanecer, de modo puro, no elemento do ser, deixando imperar 
o simples das múltiplas dimensões (HEIDEGGER, 2005, p. 10, 11). 

O supracitado filósofo considera pertinente trazer a questão do Ser para se 
pensar e questiona a racionalidade científica que despreza tal essência, pois o pro-
blema da ciência é requerer exatidão e pensar é mais que isso, é pensar o ser e 
buscar a sua essência.

Não é propósito nosso, neste ensaio, contudo, discorrer sobre a variação se-
mântica do termo ao logo da história da filosofia, por isso procuramos concentrar 
a concepção do existencialismo em sua trajetória dos meados do século XX para o 
início do século XXI.

No entendimento de que não há uma doutrina existencialista única entre os 
filósofos existencialistas haja vista suas distintas orientações filosóficas e religio-
sas,1 iniciamos nossas reflexões com o pensador Soren A. Kiekegard (2003) que deu 

1. Um texto esclarecedor sobre o existencialismo, sua concepção e terminologias afins é Iniciação ao 
existencialismo de Mario Curtes Griordani, (1976) pelo qual se pode melhor entender a postura dos pen-
sadores em relação ao espírito religioso do cristianismo (Kiekgarde e Jasper) aqueles que removeram 
Deus de seus postulados sobre a existência humana (Heidgger e Satre) esse último por ser ateu.
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impulso à corrente existencialista em sua vinculação com a religião, além de seu 
pensamento possibilitar um meio de o ser humano se expor, mostrar-se, porém de 
maneira subjetiva, uma vez que, para esse filósofo, a realidade só pode ser captada 
subjetivamente. Somente pela existência e a subjetividade pode-se alcançar a verda-
de. O homem é apresentado como o único ente que tem consciência de sua singula-
ridade e pode viver sua existência e não explicá-la racionalmente, como queria Hegel 
(apud KIEKEGARD, 2003), cuja análise humana dar-se-ia pela abstração dos sistemas.  
Para Kiekegard, o homem é espírito, concebido como o “eu” e, portanto, uma junção 
de finito e infinito, do que é temporal e eterno, liberdade e necessidade (PENHA, 
1989, p. 22). A existência do homem estaria subdividida em três fases: estética, ética 
e religiosa. Na primeira fase, o homem procura sentido para a sua existência, sendo 
então dominado pelos sentidos e é livre para fazer escolhas, sem que haja neces-
sariamente razões que as determinem. Nessa fase, quanto mais foge da realidade, 
mas sofre a experiência do vazio, caindo assim no desespero. Segundo Kiekegard 
(2003), em O desespero humano, esse sentimento é justamente o que o distingue dos 
animais irracionais, pois assim passa à segunda fase da existência que é a fase ética.

Nessa fase, ele vive sua individualidade, porém reconhecendo as imposições 
do mundo exterior que o cerca. Portanto há de assumir a responsabilidade por 
suas atitudes, admitindo as próprias culpas. Ainda assim, contudo, o homem não se 
realiza por completo, porque viver requer obrigações e, por isso, a não satisfação 
completa de todos os anseios. Somente na terceira fase, a religiosa, o homem pode 
encontrar-se uma vez Deus será sua única fonte de realização plena. Mediante a fé, 
a qual se sobrepõe à razão, ele pode alcançar o que deseja, mas ainda será levado a 
escolher, pois a razão é inoperante em termos de guiar as ações humanas.

Em Kiekegard (2003), podem-se encontrar temas existenciais como subjetivis-
mo, angústia, tédio, morte melancolia entre outros. Esses temas são vislumbrados 
por outros uma vez que são temas inerentes à existência humana, segundo Giorda-
ni (1976)), traço fundamental da filosofia existencialista, para a qual existência so-
mente refere-se à existência humana haja vista ser o homem a possuir a existência 
(JASPER, ano; HEIDGGER, 1927, SATRE, 1943; GIORDANI 1970; entre outros).

Dessa forma compreende-se que nada existe além do homem. Segue uma clássica 
afirmação de Heiddeger transcrita por todos os que se ocupam da analítica existencial:
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O ente que é ao modo da existência é o homem. Somente o homem 
existe. O rochedo é, mas não existe. A árvore é, mas não existe. O cava-
lo é, mas não existe. O anjo é, mas não existe. Deus é, mas não existe” 
(HEIDEGGER, 2008, p.387).

Segundo Giordani (1976), há preferência geral por se referir ao ser humano como 
“eu”, “existência”, “o ser para si” etc... No caso de Heidegger ser ai, dasein, existenz etc.

O apego do Ser-aí aos hábitos e opiniões alheias, como que um apoio para jus-
tificar seus atos, é uma forma de aniquilar sua existência. A consciência veste-se de 
medo, torna-se fútil e, segundo Heidegger (2005), inautêntica. A existência humana  
perde-se na inautenticidade ao coisificar-se no mundo da ocupação, “o que se mos-
tra na ocupação do mundo circundante (HEIDEGGER, 2005, p. 108). Ao ocupar-se, o 
Ser-aí é possibilidade, onde reside a essência da existência.

Na analítica existencial de Heidegger (1985; 2005), confere-se centralidade a te-
mas como angústia, morte e nada. A morte é o último acontecimento da existência 
humana, ou melhor, do seu projeto existencial. O Dasein2, em toda a sua existência, 
caminha para o fim da possibilidade, sem que possa mensurar o espaço e o tempo-li-
mite dada a imprevisibilidade da “indesejada das gentes”3, fim da existência individual.

A morte é, em última instância a possibilidade da impossibilidade abso-
luta de pré-sença. Desse modo, a morte desentranha-se como a pos-
sibilidade mais própria irremissível e insuperável. (...)a presença estar, 
essencialmente, aberta para si mesma (...) o ser-para-o-fim se torna, fe-
nomenalmente, mais claro como ser-para essa possibilidade privilegia-
da da pre-sença. (HEIDEGGER, 2005a, p. 33).

Em decorrência dessa incógnita, surge o sentimento de angústia.

O por quê a angústia se angustia não é um modo determinado de ser e 
uma possibilidade da pre-sença. A própria ameaça é determinada, não 

2. “Sinônimo de existência” (HEIDEGGER, 2005, p. 309).

3. Cf. Manuel Bandeira em que chama a morte de a Indesejada das gentes. 
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chegando, portanto, a penetrar como ameaça neste ou naquele poder-
ser concreto e de fato. A angústia se angustia pelo próprio ser-no-mun-
do. Na angústia o que se encontra à mão no mundo circundante, ou seja, 
o ente intramundano em geral, se perde. O ‘mundo’ não é mais capaz 
de oferecer alguma coisa nem se quer a co-pre-sença dos outros. A an-
gústia retira, pois, da presença a possibilidade de, na decadência, com-
preender assim mesma a partir do ‘mundo’ e na interpretação pública 
(HEIDEGGER, 1986, p. 251).

Cônscio de ser um “Ser-para-a-morte”, o Dasein vive uma vida de representa-
ção. Essa inautenticidade existencial é uma fuga da angústia da morte.

O antecipar, fazer-se livre  para a própria morte liberta da depressão nas 
possibilidades que se entrelaçam  casualmente, de modo que as potencia-
lidades efetivas, isto é, situada além da possibilidade insuperável da morte 
pode se compreender as escolhas autênticas (HEIDEGGER, 1989,   p. 587)

Por isso, a existência humana autêntica é pura angústia que é o sabor da morte 
e a experiência mais autêntica do existir, experiência única, pessoal e intransferível. “A 
morte é uma possibilidade de ser que o Ser-aí deve assumir sempre por si mesmo (...). 
E a sua morte é a possibilidade de não-poder-mais-ser-aí” (HEIDEGGER 1989, p.38).

Portanto, a analítica existencial, em Heidegger (2005), refere-se à análise do Ser-aí. 
Porém, a conclusão é que não se chega ao sentido do ser, mas ao nada da existência.

O ser para a morte é essencialmente angústia” “a situação afetiva que 
pode manter abertura a constante e radical ameaça em torno de si mes-
mo, ameaça marcante do mais próprio e isolado ser do Ser-aí, é a angús-
tia. Nela o Ser-aí se encontra diante do nada da possível impossibilidade 
da própria existência (HEIDEGGER, 2005, p. 599)

O foco de Heidegger (2005) não é simplesmente a existência, mas a questão 
do ser, a qual fora desprezada pela filosofia ocidental. Havia que se considerar a 
distinção entre ser e ente, ou seja, entre o ontológico e o simplesmente ôntico. O 
ente, pode-se afirmar, corroborando esse filósofo, é o receptáculo do ser. Ele pensa 
a existência além da existência, por isso não se considera existencialista, mas sua 
proposta é a analítica existencial como método de investigação.
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Para Heidegger (2005b), pensar o nada é pensar em algo e esse algo é o ser. 
Logo esse ser e nada se aproximam. Daí compreender o que diz Heidegger (2005a) 
que “essência precede a existência” uma vez que “o pensar é do ser”.

[...] o pensar é o pensar do ser. O genitivo tem duplo significado. O pen-
sar é do ser na medida em eu o pensar, apropriado e manifestado pelo 
ser pertence ao ser. O pensar é, ao mesmo tempo, pensar do ser, na 
medida em que o pensar, pertencendo ao ser, escuta o ser. Escutando o 
ser e a ele pertencendo, o ser é aquilo que ele é, conforme sua origem 
essencial (HEIDEGGER, 2005b, p. 12).

O ser nada mais é do que o possível e essa possibilidade do ser do ente é a 
“força” do pensar do ser sobre “a essência do homem”4

Quando falo de ´força tranquila do possíveĺ , não me refiro ao possiblile 
de uma possibilitas apenas representada, nem à potentia enquanto es-
sentia de um actus da existentia;  refiro-me ao próprio ser que, pelo seu 
querer, impera com seu poder sobre o pensar e, dessa maneira, sobre a 
essência do homem, ou seja, sobre a sua relação com o ser.5

O termo existência (Existenz) expressa “um movimento de dentro para fora (...); 
a instalação que circunscreve e delimita um estado e um lugar (...); uma dinâmica 
de contínua estruturação em que se trocam os estados, as passagens, os lugares” 
(HEIDEGGER, 2005, p 310). Enfim, segundo o filósofo da analítica existencial, exis-
tência é a relação mútua entre “pre-sença e ser”. Cabe ao ente privilegiado o dom 
da existência e a difícil missão de ser. Assim, o homem não somente é, mas existe 
diferentemente dos demais entes.

A pre-sença se determina como ente sempre a partir de uma possibilida-
de que ela é e, de algum modo, isso também significa que ela se compre-

4. Id. Ibid, p.13.

5. Idem.



720

XXVI Jornada do Gelne

ende em seu ser. Este é o sentido formal da constituição existencial da 
pre-sença.  (...) a problemática de seu ser deve ser desenvolvida a partir 
da existencialidade de sua existência (HEIDEGGER, 2005a , p. 70).

Ao compreender que “o pensar é o pensar do ser”, entendemos que ser e nada 
se aproximam. Daí compreender Heidegger (2005a) quando afirma que a “essência 
precede a existência”, uma vez que o pensar é do ser.

Heidegger prepara o entendimento dessa máxima haja vista afirmar que o ho-
mem pertence ao “âmbito essencial da animalitas A linguagem é o meio que concretiza 
o querer e o efetuar do ente: “A linguagem recusa-nos ainda a sua essência: é a casa da 
verdade do ser. A linguagem abandona-se, ao contrário, ao nosso puro querer e à nossa 
atividade, como um instrumento de dominação sobre o ente”.6 Por meio da linguagem.

Diferentemente de Heidegger, Jean Paul Sartre, um dos grandes norteadores 
do existencialismo, postula que é a existência que precede a essência. Primeiro o 
homem existe para somente depois, ao longo da existência, ser, e conforme as es-
colhas que faz vai sendo.

Adepto à fenomenologia como um método, esse existencialista separa a exis-
tência humana em duas categorias: o mundo das coisas e o mundo da consciência. 
Por isso, é cônscio de sua essência, uma vez que ele mesmo é quem determina o 
que será a partir do que escolhe para sim.

Satre reduz todos os dualismos a um somente: finito e infinito que é expresso 
nas categorias do ser e do parecer em que se concentram a sua ontologia.

Corrobora Heidegger em vários pensamentos, a exemplo do tema “nada”. Se-
gundo o existencialista ateu, o nada justifica a negação em que o homem nadifica7 
as coisas, fazendo valer a sua liberdade, corroborando os pressupostos da feno-
menologia husserliana. “A essência do ser humano acha-se suspensa na liberdade” 
(SARTRE, 2001, p.68).

Para os existencialistas não ateus, Deus seria o Ser supremo que existe antes 
de poder ser definido, para os ateus existencialistas, como Jean Paul-Satre, o ho-

6. Heidegger, 2005a.

7. Tradução do neologismo seu.
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mem existe antes mesmo de ser. Não pode ser definido antes porque simplesmente 
antes não é nada. A essência do homem surge a partir dos seus atos. Assim ele é 
somente o que projeta ser, depende, portanto, de sua volição, de suas escolhas e 
não de forças externas a ele. Suas ideias surgem de suas experiências próprias. A 
grande síntese do pensamento de Satre encontra-se no texto para a Conferência 
em um clube parisiense “O Existencialismo é um humanismo”. 

O método fenomenológico-hermenêutico8

A Analítica Existencial parte de dois caminhos: fenomenologia e hermenêutica. 
O método de investigação fenomenológico leva à investigação dos fenômenos. Pelo 
método fenomenológico-hermenêutico em que se observa a manifestação do Ser-aí 
(Dsein), o fenômeno se revela (de onde se pode extrair a primeira compreensão do 
Ser-aí) e somente depois se constrói a teoria. Nisso consiste a analítica existencial. 
Diferentemente, por exemplo, da antropologia, que analisa a existência humana de 
fora para dentro, a analítica existencial busca a sua interpretação de dentro para fora. 
Seu pressuposto é que a existência se manifesta ao Dasein... é a autocompreensão do 
Ser-aí. Por esse método dual, antes mesmo de se chegar a  uma teorização qualquer,  
a investigação fenomenológica nos  conduz às coisas mesmas e, a interpretação,  à 
compreensão do Ser-aí. Período truncado. Para Heidegger (2005), há de se conside-
rar, primeiramente, a compreensão do Dasein em sua existência pura. A questão do 
ser somente é colocada ao homem, pois como ente privilegiado, conforme afirma 
Heidegger (2005) é o único ente capaz de questioná-lo, uma vez que o compreende. 
O Dasein então é investigado tanto pela fenomenologia quanto pela hermenêutica.

Antes da atividade científica está posta a questão da compreensão do ser so-
bre si em sua existência, ou seja, o homem pertence ao campo da possibilidade, 
traçando ele mesmo a possibilidade de sua existência, de seu modo de ser aberto 
ao acontecimento do ser. “Esse ente que cada um de nós somos e eu (...) possui em 
seu ser a possibilidade de questionar, nós o designamos como o termo pre-sença” 
(HEIDEGGER, 2005, p. 33).

8. Fenômeno é entendido como “o que se mostra a si mesmo” (HEIDEGGER, 2005, p. 56, 58, 61).
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A analítica existencial é a intersubjetividade, ou seja, o caráter social da existência, 
o que Heidegger (2005) chama de Ser-com. É preciso observar, para melhor definir o 
Dasein em sua intersubjetividade, ou seja, observar como ele se relaciona com o outro.

Para melhor explicitar a verdade do ser, há que se considerar uma análise da 
pre-sença nos limites da temporalidade, pontapé inicial para responder a questão 
do ser. Afinal, o tempo é percebido na interpretação do ser: “como o horizonte de 
toda a temporalidade e interpretação do ser (HEIDEGGER, 2005, p. 45). Mais adiante, 
nessa mesma obra Ser e Tempo9 afirma o filósofo “a pre-sença se delimita e se cons-
titui pela historicidade”.

Na busca pela verdade do ser, o acontecimento do ser vem ao encontro do 
ente. Esse “acesso fenomenológico” deve-se dar sem interferência de teorias pre-
viamente interpretadas.

Para conquistar um acesso fenomenológico ao ente que assim vem ao en-
contro, é preciso, contudo, afastar as tendências de interpretação afluentes 
e concorrentes que encobrem o fenômeno dessa “ocupação”, pois, o que 
com isso se encobre é, sobretudo, o ente tal como ele, a partir de si mesmo, 
vem ao encontro na ocupação e para ela (HEIDEGGER 2005, p. 108-109).

Assim, o fenômeno se mostra a si mesmo na ocupação. No ocupar-se se des-
vela o Dasein. A verdade do ser está intrinsecamente relacionada à interpretação do 
comportamento da pre-sença, de seu modo de ser. A verdade do ser é a verdade 
encoberta e que está na abertura da pre-sença. Heidegger (2005a) encerra sua obra 
máxima Ser e Tempo sem resposta a pergunta pelo sentido do ser, deixando apenas 
a reflexão sobre sua analítica existencial por meio de um método fenomenológico
-hermenêutico para a interpretação do ser.

A verdade do ser Xucuru: por uma analítica existencial 
heideggeriana 

O aspecto metodológico que subsidiou a análise descritiva dos dados seguiu 
os pressupostos teórico-metodológicos da Fenomenologia. O método fenomenoló-

9. Heidegger, 2005, p. 48.
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gico-hermenêutico deu suporte quando viabilizou o olhar sobre os Xucuru a partir 
de um momento único que sucedeu por ocasião da visita de um grupo de nativos 
ao Núcleo de Estudos Indígenas do Centro de Educação da Universidade Federal de 
Pernambuco, que funciona sob a coordenação da Profª Drª Stella Telles. A investiga-
ção se deu pela estratégia da observação direta da manifestação do Ser-aí (Dasein), 
em que se pôde extrair as primeiras impressões, suscetíveis à interpretação do des-
velamento inicial da verdade do ser.

Ciente de que se trata de uma ínfima amostra da ocupação em que se desvela 
o Dasein, o escopo de análise se deu de forma breve, cujos resultados sinalizaram 
para o drama existencial que parecem vivenciar no mundo da vida em busca da 
língua ancestral.

Quando às observações realizadas do fenômeno em questão, ou seja, o acon-
tecimento do Ser Xucuru, os resultados das análises sinalizam um Ser perdido em 
busca da língua ancestral, vivenciando um drama existencial. Com lágrimas nos 
olhos, pediam socorro numa tentativa desesperadora para recuperarem a língua 
morta, por entender que a língua é o elemento cultural que completa um ser social.

Nesse primeiro contato, e após algumas visitas itinerantes em Pesqueiras, ob-
servando os Xucuru fora dos aldeamentos, entre olhares desconfiados, pôde-se in-
ferir uma necessidade de serem percebidos e respeitados em sua identidade.

À guisa de conclusão

Este brevíssimo estudo versou sobre a analítica existencial heideggeriana em 
busca da verdade do Ser, com vistas ao Ser Xucuru. Para tratar do drama existencial 
vivenciado pelos Xucuru em busca da língua ancestral buscamos respaldo nos pres-
supostos teórico-metodológicos da fenomenologia de Heidegger.

As reflexões suscitadas ao longo do artigo levaram a algumas considerações, 
como serão pontuadas a seguir.

A hermenêutica heideggeriana busca a compreensão do Ser e para investigar 
o Ser aí (Darsein), os Xucuru, há de se tomar como ponto de partida a analítica exis-
tencial de Heidegger, cujo propósito é pensar o ser buscar sua essência, esquecida 
pela racionalidade científica.

Foi esclarecido que o apego do Ser-aí (pode-se falar a relação com o Xucuru) a 
opinião alheia para justificar sua própria trajetória na facticidade da vida é, de certa 
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forma, uma maneira de se aproximar da morte, única realidade da sua pre-sença 
no mundo.

Verificou-se uma necessidade de o xucuru ser identificado em sua etnicidade, 
por isso a questão da viagem regressiva em busca da língua ancestral.

Para finalizar, há que continuar a investigação sobre o acontecimento do Ser 
Xucuru, para melhor compreender sua angústia, suas reais motivações quanto sua 
identificação pela língua e não unicamente pelos costumes que restaram.
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simPósio temátiCo

A CONSTRUÇÃO DA AUTOIMAGEM FEMININA: UM 
PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO E SUJEIÇÃO

JANIELLy SANTOS DE VASCONCELOS (UFPB)

Considerações iniciais

Uma teoria é como uma caixa de ferramentas. Nada tem a ver com o 
significante... É preciso que sirva, é preciso que funcione. E não para si 
mesma. Se não há pessoas para utilizá-la, a começar pelo próprio teó-
rico que deixa então de ser teórico, é que ela não vale nada ou que o 
momento ainda não chegou (Foucault, 1979. p, 71).

O corpo é tido como expressão entre o individual e o social, o físico e o simbóli-
co o natural e o cultural. Muitas disciplinas encarregam-se de tratar de críticas sobre 
o corpo e como ele vem se moldando. Ao passo em que se constrói um ideário de 
um corpo perfeito, revelam-se a incoerência de um viver baseado na instrumenta-
lidade que visa determinar um corpo como realização de felicidade, representação 
de identidade e ao mesmo tempo um corpo anacrônico norteado pela ótica midiá-
tica e mercadológica.

Paradoxalmente, o corpo é reino e ruína. Propagam-se as diferenças tidas 
como deficiências e limites, e tornam-se os sujeitos descartáveis e desvalorizados. 
A mídia integra a nossa rotina, veicula e interpela o nosso agir e nossos saberes. Os 
discursos produzidos funcionam como práticas de poder e que produzem sujeitos e 
determinam seus estilos de vida.

As práticas corporais propagadas pela mídia vêm produzindo um ideal de cor-
po feminino ao longo dos tempos. A figura imagética da mulher é representada 
por padrões de belezas difundidos e disseminados.  A determinação da aparência, 
do belo e da feminilidade são padrões modificáveis. No que se refere aos sujeitos 
femininos, incessante é a busca pela beleza ideal guiada pela corrida da aparência, 
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marcam-se tais sujeitos pela insatisfação do corpo e em consequência constroem 
suas autoimagens e identidades particulares.

A maneira com que, atualmente, as mulheres se descrevem é diferente quando 
comparada a visão de que as vê. As preocupações com a estética corporal faz com 
que mulheres criem novas representações sociais do corpo. É visível a relação entre 
corpo, identidade e imagem corporal, cultura e influências midiáticas presentes na 
construção de uma imagem de si. A insatisfação com a imagem corporal é o que 
determina e norteia a construção da autoimagem feminina.

A imagem que um sujeito tem de si é desenvolvida através da relação desse 
sujeito consigo mesmo e com os outros. Sobre a subjetividade como caráter que 
constitui o discurso e o sujeito, ressalta-se que a mídia interpela diretamente a sub-
jetividade feminina, impondo uma “subjetividade construída e engessada”, assim 
funda-se esse sujeito feminino em aspectos de instancias exteriores e que refletem 
e transforma o seu interior bem como a sua visão de verdade sobre o mundo.

As práticas que guiam o sujeito feminino na construção de uma visão de si tra-
zem a reflexão da noção de sujeição explorada por Foucault no que concerne ao po-
der de uma instituição em transformar o outro. A sujeição aqui implica na renúncia 
a si mesmo, a renúncia da valorização de si e a individualidade.  A maneira como nos 
vemos não advêm da nossa natureza, mas de fora, das práticas que nos constituem.

Situadas tais reflexões, o corpus de análise constituído pelo documentário 
retrato falado da real beleza, produzido pela empresa Dove nos dá subsidio para 
desenvolvermos uma análise completa a respeito das reflexões introdutórias que 
compreendem a autoimagem feminina, o processo de subjetivação e sujeição da 
mulher frente à cultura do corpo tão fortemente marcada e a influência dessas 
práticas externas na construção de uma visão feminina de si. Enfim, analisaremos o 
documentário com vistas a refletir sobre os mecanismos de sujeição e subjetivação 
da mulher em meio a padrões que cultuam um corpo perfeito como sendo o mini-
mamente aceitável pela sociedade.

Sujeitos: poder e sujeição, corpo e subjetivação

O estudo do tornar-se sujeito foi o objetivo de Foucault ao tentar perceber as 
relações que entre poder, loucura, sexualidade e medicina que são constitutivas 
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para construção do ser humano enquanto sujeitos. Foucault reflete sobre estrutu-
ras de subjetivação e objetivação que correspondem ao processo de construção do 
homem em sujeito. A objetivação como mecanismo que objetifica o homem, refe-
rindo-se a procedimentos disciplinarização que objetivam docilizar politicamente 
esse sujeito e torná-lo útil em termos econômicos. A subjetivação, mecanismo que 
representa os processos sociais que fazem tornam sujeito o homem, preso a uma 
identidade que é tida como sendo sua.

Para a Análise do Discurso o sujeito interpelado por essas relações é constitu-
tivamente histórico, social e descentrado. É efeito-objeto de relações de poder que 
são caracterizadas pela existência de liberdade, que é condição de existência do 
poder. Categórico, Foucault (1995) situa o estudo do sujeito em três domínios que se 
relacionam e implicam-se consequentemente: o domínio sobre as coisas, o domínio 
das relações sobre o outro e o domínio das relações consigo mesmo.

Mas trata-se de três eixos dos quais é preciso analisar a especificidade 
e o intricamento: o eixo do saber, o eixo do poder e o eixo da ética. Em 
outros termos, a ontologia histórica de nós mesmos deve responder a 
uma série aberta de questões: ela se relaciona com um número não 
definido de pesquisas que é possível multiplicar e precisar tanto quanto 
se queira : mas elas responderão todas à seguinte sistematização: como 
nos constituímos como sujeitos de nossos saber, como nos constituímos 
como sujeitos que exercem ou sofrem as relações de poder, como nos 
constituímos como sujeitos morais de nossas ações. (FOUCAULT, 2008, 
p. 350)

O poder coloca em jogo as relações entre sujeito e os discursos refletem os 
lugares desses sujeitos. Todos os saberes são perpassados pelas relações de poder. 
Essas relações refletem-se como sendo integrantes das relações cotidianas entre 
sujeitos e observável pelo discurso. É no social, através dessas relações que se defi-
nem as posições sujeitos.

O discurso é, portanto resultado desse jogo de lutas. Está em evidência no 
estudo do sujeito a singularidade destes frente as suas identidades, e relações de 
poder que concorrem para torná-los iguais. Mediante a reflexão da relação sujeito 
e poder, a noção de liberdade se sobressai como sendo caráter distintivo da consti-
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tuição de um sujeito assujeitado. É justamente sobre o mecanismo da sujeição que 
se dá a relação do sujeito com o poder.

E como surge a sujeição? Foucault (1985, p. 179) questiona: “de que regras de 
direito as relações de poder lançam mão para produzir discursos de verdade? Em 
uma sociedade como a nossa, que tipo de poder é capaz de produzir discursos de 
verdade dotados de efeitos tão poderosos?” A liberdade para Foucault, só existe 
em oposição ao poder, e não de forma contrária. O poder não tem unicamente um 
caráter repressivo, mas criador. As relações de poder são múltiplas. A liberdade 
Foucaultiana estaria caracterizada pelo abandono de uma essência humanamen-
te ligada, amarrada e escondida pelo poder. A liberdade não é essência, mas uma 
construção assim denominada de práticas. Práticas de liberdade são representadas 
pelas relações de poder que são construídas e estabelecidas entre sujeitos. A práti-
ca de liberdade é um exercício de poder, não havendo poder sem possibilidade de 
ação e nem liberdade sem exercício de poder.

Reações que são contrárias ao poder, resistem a ele e não o eliminam. Den-
tro das relações de poder existe o enfrentamento que é condição de existência da 
liberdade. A maneira como nos vemos não é precedente de uma visão pessoal de 
nossa natureza, ela vem de fora, são práticas que criam e constituem os sujeitos: a 
sujeição que é a condição em que o homem não é constituído sujeito livre de suas 
ações. O sujeito passa a ser um indivíduo disciplinado e dócil. Em cada relação que 
o sujeito estabelece ele se posicionará de maneiras diferentes. As diferentes formas 
de sujeito e suas constituições históricas fazem Foucault investigar como os seres 
humanos se tornam sujeitos.

O sujeito não é um ser individual, ele tem a ilusão de ser o dono do seu discur-
so, quando é, na verdade um efeito do assujeitamento ideológico.  Ele é descentra-
do, pois é atravessado pela ideologia e pelo inconsciente, considerando que sempre 
sobre suas palavras outras palavras são ditas. O seu discurso é construído sobre um 
inasserido, um pré-construído, um já-dito, um já-lá. O sujeito e concebido não como 
ser empírico, individual, que sendo intencionalmente estrategista, produz discursos 
com liberdade; mas prefere entendê-lo como assujeitado a uma ideologia. O sujeito 
tem a ilusão de ser o centro de seu dizer, pensa exercer o controle dos sentidos do 
que fala, mas desconhece que a exterioridade está no seu próprio interior.
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Foucault não buscou sistematizar um estudo sobre o corpo explicitamente 
em suas obras, mas sobre sua produção pode-se refletir sobre a sua compreensão 
de corpo, os sentidos e significados que ele atribuiu ao corpo. Conforme Mendes 
(2006), para Foucault o corpo é uma superfície que sofre as ações das relações de 
poder, se mantendo ao longo da história. 

Para Foucault, o corpo é ao mesmo tempo uma massa, um invólucro, 
uma superfície que se mantém ao longo da história. [...], isto é, matéria, 
literalmente um lócus físico e concreto. Essa matéria física não é inerte, 
sem vida. [...] pode-se dizer que o corpo seria um arcabouço para os pro-
cessos de subjetivação, a trajetória para se chegar ao “ser” e também ser 
prisioneiro deste. A constituição do ser humano, como um tipo específi-
co de sujeito, ou seja, subjetivado de determinada maneira, só é possível 
pelo “caminho” do corpo (MENDES, 2006, p.168).

O corpo é resultado das relações entre saberes e poderes, o corpo sofre as 
ações e, portanto, a constituição do homem enquanto sujeito subjetivado só será 
possível através do corpo.  A subjetivação que acontece por meio dos saberes e 
poderes incidem sobre o corpo do sujeito. A disciplina torna o corpo dócil e efi-
ciente expondo regras passíveis de cumprimento pelos corpos e conforme Foucault 
(1987, p. 28) “as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, 
o marcam, o dirigem, o supliciam sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, 
exigem-lhe sinais”. O corpo em suma deve cumprir o seu dever, o seu papel e ainda 
conforme Foucault (1987) o corpo só se torna força útil, necessário, se é ao mesmo 
tempo corpo produtivo e corpo submisso.

Tendo o corpo como caminho para a realização da objetivação do sujeito, a 
biopolítica reflete tanto as ações disciplinares quanto o estímulo para falar de si, 
se governar ou ser governado. Sabe-se que o biopoder exerce poder diretamente 
sobre a vida através de relações que se relacionam com corpos, saberes, poderes e 
discursos constitutivos dos sujeitos.

E em uma relação entre poder, sujeito, corpos e biopolítica, a governamentalidade 
surge como mecanismo que norteia e controla as formas de governo dos outros e de 
si, incidindo tato na resistência quanto no controle da resistência. Assim os discursos 
sobre os corpos saudáveis e de boas práticas se sobressaem sobre a política do corpo.
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O corpo é colocado como superação emergência. A relação entre corpo beleza 
e visão de si é problematizada no que tange o corpo feminino. A essência da bele-
za e a construção da autoimagem feminina é dada na materialidade dos discursos 
formulados em composição com a beleza e seus elementos tidos como essenciais 
pelos sujeitos que se auto descrevem.

A construção da autoimagem feminina: o retrato falado da 
real beleza

Os discursos mais comuns não apenas nas épocas festivas – dia das mães, dia 
da mulher, natal, dia dos namorados, etc. – mas no cotidiano das mulheres é o enun-
ciado que nomeia o documentário produzido pela empresa de cosméticos Dove1 
que desde o ano de 2004, procura criar propagandas e campanhas que seguem es-
tratégias que visam dissociar a beleza de padrões perfeitos que exigidos pela mídia 
e pela sociedade atual.2

O documentário é uma estratégia de potencialização da marca no mercado, 
o projeto Real Beleza (2004) consegue estabelecer um diálogo com os diferentes 
posicionamentos que o público alvo assume ao se referirem à beleza e bem estar.  
Usando a estratégia publicitária denominada de branding3, a empresa produz um 
documentário utilizando-se de ideais imagéticos, símbolos e projeções que ajudam 
o telespectador/ouvinte a se identificar com a temática abordada.

O documentário “Retratos da Real Beleza”, lançado pela Dove em parceria com 
a Ovilvy em 15/04/2013, seguido do subtítulo: “você é muito mais bonita do que 

1. É uma marca que produz uma linha de higiene pessoal e beleza. A empresa iniciou seu sucesso no 
mercado com o lançamento de um sabonete com propriedades diferenciadas que visava atender as 
necessidades femininas mais comuns. Posteriormente aprimorou suas pesquisas e desenvolveu outros 
produtos de igual ou maior valor estético. 

2. História completa da empresa, seus objetivos, campanhas e lançamentos, disponível em: http://
www.unilever.com.br/Images/Dove_tcm95-106355.pdf. Acesso em 01/09/2015

3. O planejamento de branding passou a ser realizado pelos escritórios de design brasileiros em proje-
tos de construção de identidades de marcas a partir de meados da década de 1990. Segundo o admi-
nistrador de empresas e consultor de branding José Roberto Martins (2006), “branding é o conjunto de 
ações ligadas à administração das marcas”. (CAMEIRA, 2014, p. 2)

http://www.unilever.com.br/Images/Dove_tcm95-106355.pdf
http://www.unilever.com.br/Images/Dove_tcm95-106355.pdf
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pensa” foi avaliado como um vídeo “viral”, e considerado “o vídeo publicitário mais 
assistido de todos os tempos” com a marca de mais de 114 milhões de visualizações 
disponível em cerca de 25 idiomas.

O vídeo tem como protagonistas 7 mulheres e o artista forense Gil Moura, que 
teve como função de fazer retratos falados durante 30 anos no FBI. O objetivo era 
fazer com que o artista desenhasse o retrato falado de sete mulheres sob duas con-
dições de visão: a maneira como elas de descreviam e a maneira de como outros 
as descreviam.  A base influenciadora dessa ação foi uma pesquisa realizada pela 
empresa em 2011 que teve como resultados a constatação de que apenas 4% das 
mulheres entrevistadas se consideravam belas, apesar de serem capazes de descre-
ver e elogiar outras mulheres mais do que a si mesmas.

Sob um movimento de primeira análise a respeito da atitude e ideia da empre-
sa ao produzir o documentário, tem-se a noção de que atualmente, o cuidado com o 
corpo e a visão negativa (esteticamente falando) que as pessoas têm de si, resultam 
em uma matéria e em um arcabouço disponível para que empresas trabalhem tais 
deficiências e cresçam sobre as necessidades das pessoas.

Compreende-se inicialmente que o discurso midiático em geral constrói-se em 
grande parte em função do corpo em que se registram marcas identitárias e do 
imaginário social que busca moldar as identidades culturais dos sujeitos, prepon-
derantemente, femininos. Entretanto, a aparente liberdade do corpo de pensar e 
expressar-se contemporaneamente, torna oculto e implícito um sistema de vigilân-
cia e punição conforme Foucault (2009), para aqueles que não se enquadram nos 
padrões estéticos sociais e o discurso midiático acaba atravessando os discursos 
desses sujeitos.

Sobre o desenvolvimento do documentário, o vídeo teve por objetivo atingir 
como público alvo, mulheres entre 25 e 45 anos. Foram escolhidas 7 mulheres, um 
apor vez, sentavam-se próximo ao artista numa distância que em que pudessem 
se ouvir e separados por uma cortina. As mulheres se auto descreviam conforme 
questionamentos do artista forense que desenhava o esboço de seus rostos de 
acordo com as características descritas. Por conseguinte, outra pessoa que já tinha 
visto aquela mulher a descrevia.

Com as descrições bem realizadas, os desenhos foram finalizados e os resulta-
dos foram surpreendentes. A primeira descrição realizada pela própria mulher fui 
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muito destoante do que a descrição que fizeram dela. Os primeiros desenhos eram 
tristes, com semblantes distorcidos e que não correspondiam à realidade natural 
das mulheres, os desenhos em que elas eram descritas por outras pessoas eram 
mais bonitos, alegres e mais reais. Como fechamento do vídeo, eram colocados os 
dois desenhos e as mulheres os viam em caráter de avaliação pessoal e de reflexão 
sobre suas autoimagens. “Você é mais bonita do que pensa”, a mensagem da Dove 
era passada. O impacto com as imagens expostas emocionaram as mulheres e as 
fizeram refletir sobre a real beleza que possuem.

A campanha é construída sobre o pilar da visão que a mulher tem de si mesma 
e a visão dela pelo outro. As divergências produzidas entre os retratos são relevan-
tes e chegam a representar pessoas diferentes. O apelo emocional do documentá-
rio leva a mulher a refletir sobre a visão distorcida que ela tem de si mesma. Ao se 
dar conta dessa visão negativa as mulheres se emocionam e emocionam os teles-
pectadores que vêm o vídeo.

O setor de propagandas vincula produtos e campanhas que ganham espaço e 
valorização. A influência da mídia que é representada por essas propagandas cria 
estereótipos que devem ser seguidos e em consequência, as mulheres tornam-se 
dependentes de produtos e visões que excedem a essência e valorizam a aparência.  
A indústria de cosméticos representa parte da economia mundial e é característica 
dela a persuasão como método para convencer e vender. Construir propagandas 
que condizem com a mulher real e de hoje, bem como com sua realidade de vida é 
a chave definidora para que uma marca alcance sucesso.

O embate entre a visão ideal e a visão real da autoimagem é o que norteia a 
continuidade do nosso movimento de análise. A linha de desenvolvimento do do-
cumentário baseia-se no apelo publicitário, dinamização da relação com o público, 
tratando de dilemas, crises e problemáticas femininas. A autoestima e a autoima-
gem misturam-se na busca pela quebra de padrões de beleza baseados em visões 
estereotipadas de um corpo perfeito.

Uma regularidade a respeito do encadeamento de características percorre o 
processo de construção da autoimagem feminina. Muito mais do que a opção de ser 
bela, reina o alcance aos ideais estéticos estanques. A identidade está em função 
da necessidade. A beleza é e sempre foi um aspecto constitutivo da feminilidade da 
mulher e a busca por um ideal perfeito se torna constante a cada dia, o que faz com 
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que os padrões modelem-se, transformem-se e se modifiquem conforme a estética 
preponderante.

Nem sempre a realidade é fielmente reproduzida nas propagandas e campa-
nhas publicitárias. Embora a Dove utilize-se de mulheres tidas como comuns para 
construir suas propagandas, ainda sim, é despertado um certo ideal de fantasia e 
identificação pessoal nos níveis corporal, imagético, social e emocional por parte 
dos telespectadores (em sua maioria mulheres) que assistiram o documentário. O 
uso de mulheres tidas como “reais” a fim de incentivar as mulheres do mundo intei-
ro a acreditarem em si e em seus potenciais.

A partir das imagens capturadas dos vídeos é visível que a prática da auto des-
crição, ou melhor, da construção da autoimagem é um exercício muito difícil quando 
deve ser praticado por mulheres que tem a todo instante seus discursos interpela-
dos por diversas instituições. A autoestima é a base para a construção da autoima-
gem que se volta para um eixo de realização pautado na contradição, construção de 
um lugar social e ligação às dimensões afetivas, sociais e mentais.

A distorção das imagens de si, fenômeno que acontece na auto descrição das 
mulheres, compreende a percepção do seu próprio corpo, mais triste, com traços 
distoantes e tidos como diferentes negativamente frente à sociedade atual, a per-
cepção a imagem de si é integrada concomitantemente pelos níveis moral, emocio-
nal, físico e mental.

Em uma época atual que a imagem e a forma são fatores chaves para a visibi-
lidade e aceitabilidade das pessoas enquanto sujeitos, as mulheres constroem uma 
visão de si a partir da percepção do mundo atual. Uma das mulheres que compõe o 
quadro de protagonistas do documentário, quando questionada sobre sua própria 
imagem, sobre qual seria sua característica mais proeminente, responde que tem 
um “rosto gordo e redondo”. Já em outro momento quando uma segunda pessoa 
era convidada a descrever uma das mulheres que conheceu, descreveu as caracte-
rísticas dela de forma positiva e “aceitável”. Ao decorrer da produção as caracterís-
ticas tidas como anormais são relacionadas nos desenhos a uma aparência triste, 
pesada, distante e infeliz quando as mulheres se descrevem, já a visão dos outros 
sobre elas revelam mulheres felizes, otimistas, bonitas e alegres.
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Retratos da Real beleza. 
Disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE.

As descrições das mulheres revelam que elas estão muito atentas as diferen-
ças presentes em seus corpos que se referem apenas à aparência. A maneira de 
como elas se veem produzem reflexos que parecem privilegiar aspectos negativos 
em relação a sua imagem, a construção identitária está ligada a características me-
ramente físicas que concorrem consoante aos padrões de beleza sociais aceitáveis. 
As mulheres pareciam em um primeiro momento não saber o que dizer ao artista 
forense, entretanto aos poucos foram elaborando uma autoimagem ainda não um 

https://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE


735

XXVI Jornada do Gelne

pouco de acordo com que o que para ela seria relativamente “bonito”. Com esforço, 
mostram grande dificuldade em se descreverem.  

 
Considerações finais

Apesar da mensagem “Você é mais bonita do que pensa” ser apreendida ao 
longo de todo o documentário, como último movimento de análise refletimos sobre 
quais os verdadeiros Retratos da Real Beleza.  A modernidade exige das marcas e 
propagandas o apelo social. A verossimilhança presente na realidade exposta no 
documentário leva inúmeras mulheres a se identificarem emocionalmente, fisica-
mente e socialmente com as mulheres retratadas no documentário.

Os Retratos da Real Beleza uniu cotidiano, intensidade e emoção a uma cam-
panha que não visava vender um produto específico, mas conseguiu fazer crescer 
consideravelmente a venda de todos os seus produtos desde a exibição do docu-
mentário.  A mulher procura se encaixar nos estereótipos dispostos na sociedade. 
A produção do documentário indiretamente, ou seja, não explicitamente, não obje-
tiva vender, mas promover a marca sob o fomento de um novo modo de ser e viver 
e nas relações consigo mesmo e com os outros.

O Consumo rege a construção da autoimagem e da subjetividade feminina, so-
bre uma tendência que evidencia a beleza real, as diferenças que devem ser aceitas, 
o corpo e a lógica de mercado. Todos os recursos e enunciados presentes no docu-
mentário concorrem para o fato de que a empresa acredita na esperança de que 
as mulheres podem e devem se reconhecer como são: “você é mais bonita do que 
pensa” sem esquecer do apelo e prestígio mercadológico que a marca passa a ga-
nhar ao se preocupar com questões importantes e que constituem os discursos que 
permeiam a sociedade  e principalmente o público feminino sobre o que é ser belo. 
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A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO SUJEITO FEMININO NAS 
TIRINHAS DA MAFALDA: RELAÇÕES DE PODER-SABER E 
EFEITOS DE SENTIDO

ANA MICHELLE DE MELO LIMA (UERN)
MARIA ELIzA FREITAS DO NASCIMENTO (UERN)

Palavras iniciais

O sujeito social estabeleceu no decorrer da história relações discursivas atra-
vés da linguagem, considerada como um cenário de discursividade que possibilita 
a comunicação entre os sujeitos, uma vez que seus discursos produzem sentidos 
distintos, tendo por base fatores históricos, sociais.

Nesse viés, a pesquisa objetiva analisar a construção dos efeitos de sentido 
produzidos nos enunciados das tirinhas, considerando as relações de poder/saber 
que se constituem no cenário discursivo, a partir dos pressupostos teóricos de Mi-
chel Pêcheux e Michel Foucault, de modo que a destacamos como objeto de estudo 
as tirinhas da personagem Mafalda, as quais propiciam a construção do sujeito fe-
minino na rede discursiva pelas condições de produção do discurso.

Nesse ínterim, faremos um percurso teórico para ressaltar os pressupostos 
acerca da teoria do discurso, enfatizando a produção dos efeitos de sentido con-
siderando as relações de poder/saber. Em seguida, realizaremos a análise em uma 
tirinha da personagem Mafalda que apresenta situações de luta de classe, em de-
corrência de sentidos cristalizados socialmente sobre o lugar que o sujeito mulher 
ocupa.

Percurso teórico

A partir dos estudos sobra linguagem muitas teorias emergiram em decorrên-
cia desse processo de investigação, entre elas nasce a Análise do Discurso que tem 
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como objetivo em abarcar o estudo do discurso. Tomando a concepção do discurso 
para investigação, alguns nomes passam a ganhar destaque como Michel Pêcheux 
e Michel Foucault.

Considerando os estudos sobre o discurso, Fernandes (2008, p. 13) salienta que 
o “discurso implica uma exterioridade a língua, encontra-se no social e envolvendo 
questões de natureza não estritamente linguística”. Assim, o discurso é produzido 
pela relação que articula com o que lhe é exterior.

Nesse sentido o discurso no campo das dizibilidades constitui efeitos de sen-
tido distinto, em virtude de seu caráter mutável que produz sentido a partir das 
práticas sociais que estão integrados. Esses discursos se constroem através de ma-
terialidades verbais ou não, operados no palco das enunciações.

Nessa perspectiva é possível compreender que as movências do sentido man-
têm estreita relação da linguagem com a história em virtude do significado que as 
palavras possuem nesse palco de entrelaçamento entre língua e história, determi-
nando a exterioridade como constitutiva do sentido. Partindo por este viés, Grego-
lin (2001, p. 10) determina que:

Como alçapões, os textos capturam e transformam a infinitude dos sen-
tidos em uma momentânea completude. Só por instantes, até que o lei-
tor, perseguindo as pegadas inscritas na materialidade textual, na prática 
da interpretação, devolvi-lhes sua natural incompletude e ele alçam voo, 
novamente, devolvidos à agilidade das asas que os suspendem. Inserido 
na história e na memória, cada texto nasce de um permanente diálogo 
com outros textos; por isso, não havendo a palavra fundadora, a origem, 
a fonte, os sujeitos só podem enxergar seu sentido em seu pleno voo. 

Tomando os postulados da autora, os sentidos se produzem nesse campo 
móvel, perante a relação determinada que um discurso estabelece com outros, de 
modo que esse sentido se distância da noção de único, visto que o sujeito não tem 
como designar uma fonte, origem, para seus enunciados, em virtude de que se ope-
ram pelas relações que mantém com outros discursos para sua produção. Logo, o 
pleno voo é considerado como o discurso que opera os sentidos entre os sujeitos 
sociais. Esses sentidos fabricados estabelecem relações entre língua e história e são 
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determinados pelas condições de produções que se inserem.
Nessa perspectiva, “o fazer sentido é um efeito dos processos discursivos que 

envolvem os sujeitos com os textos e ambos com a história” (GREGOLIN, 2001, p. 
9). Assim, os efeitos de sentido são fruto do entrecruzamento da língua com a ex-
terioridade, materializado pelo sujeito a partir das condições sociais de produção. 
Em suma, os sentidos são escorregadios, podem facilmente oportunizar o desliza-
mento para outro sentido, explicando seu caráter móvel, pois um sentido sempre 
pode tornar-se outro. Nesse viés, Pêcheux (2015, p.53) ressalta que “todo enunciado 
é intrinsicamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar 
discursivamente de seu sentido para derivar para um outro”.

Foucault entende o discurso como prática discursiva que legitima saberes e 
poderes nesse campo de dominação. Argumenta que os enunciados mantêm uma 
conexão que relaciona uns com os outros, constituindo assim uma formação discur-
siva. Partindo desse espaço de pressupostos, Foucault (2012, p. 47) determina que:

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enun-
ciados,  semelhante  sistema  de  dispersão,  e no caso em que entre os 
objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se 
puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições  e  
funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se tra-
ta de uma formação discursiva – evitando, assim, palavras demasiado  
carregadas  de  condições  e consequências,  inadequadas,  aliás,  para  
designar  semelhante dispersão, tais como “ciência”, ou “ideologia”, ou 
“teoria”, ou “domínio de objetividade”.

Nesse sentido, a formação discursiva para Foucault está relacionada ao que 
chama de regra de formação, referente às condições que se submetem os elemen-
tos de repartição, sejam objetos, modalidade de enunciação, conceitos, escolhas 
temáticas, visto que essas regras de formação legitimam as condições de existência, 
de modalidade, de uma repartição discursiva dada. O autor coloca em destaque 
que os discursos são levados pela dispersão, que enfatiza as regras de formação 
estabelecidas no discurso (FOUCAULT, 2012).
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A partir dessa perspectiva, é percebível que não é permitido a existência de um 
único discurso, definitivo, eterno, pois os discursos são fluidos, dispersos, uma vez 
que as formações discursivas se constituem a partir dos acontecimentos produzi-
dos na discursivização, atravessados pela história e pelo social. Assim, é relevante 
enfatizar as palavras de Foucault (2012, p. 34) argumentando que:

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 ou-
tros enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras formas 
de enunciação exclui.

Isto posto, a formação discursiva se opera através das condições de formação 
dentro de um campo de regularidade a partir de um momento dado, considerando 
a dispersão que marca a heterogeneidade articulada nas relações sociais, estabele-
cidas em diferentes esferas no campo discursivo.

Diante da noção de formação discursiva, o enunciado passa a considerar as-
pectos que vão muito além de estrutura linguística, pois possibilita a construção de 
múltiplos sentidos. Uma formação discursiva resulta de um campo de configura-
ções que colocam em emergência os dizeres e os sujeitos socialmente organizados 
em um momento histórico específico. Sobre o conceito de formação discursiva, Fer-
nandes (2008, p. 44 - 45) considera que:

Uma formação discursiva não se limita a uma época, em seu interior 
encontramos elementos que tiveram existência em diferentes espaços 
sociais, em outros momentos históricos, mas que se fazem presentes a 
partir de novas condições de produção, integrando um novo contexto 
histórico, e possibilitando outros efeitos de sentido.

Nessa perspectiva, as formações discursivas se constituem através das con-
dições de produção de modo a possibilitar a propagação de um enunciado. Assim, 
mesmo que seja um discurso já pronunciado em outro momento, apresentará um 
outro efeito de sentido em virtude das condições históricas e sociais nas quais é 
produzido.
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Nessa arena de entrelaçamentos é possível compreender a relação determina-
da entre discursos distintos perante um enunciado já discursivizado anteriormente, 
a partir do conceito de interdiscurso que estabelece o fio que enlaça um já dito 
através da noção de memória discursiva. Nessa rede de pressupostos, o conceito de 
interdiscurso é enfatizado por Orlandi (2015) como “conjunto de formulações feitas 
e já esquecidas que determinam o que dizemos”. O interdiscurso retoma dizeres 
propagados em momentos distintos que no decorrer do tempo e da história ficam 
no plano do esquecimento até que sejam retomados, destacando a conjectura de 
que não existe discurso puro, legítimo, único, pelo contrário, ele se destaca por seu 
brilho mutável.

Nesse sentido, o interdiscurso se estabelece através do resgate de um discur-
so pronunciado em um momento anterior, salientando seu caráter variante e, con-
sequentemente, o fato de que não somos a fonte dos dizeres. Nessa perspectiva, 
Foucault (2012, p. 52) propõe que “o discurso não é algo inteiramente diferente do 
lugar em que vêm se depositar e se superpor, como em uma simples superfície de 
inscrição, objetos que teriam sido instaurados anteriormente”.

Considerando os postulados de Pêcheux (2015, p. 10) acerca da noção de me-
mória discursiva, é importante salientar seu posicionamento que:

Uma memória não poderia ser concebida como esfera plena, cujas bor-
das seriam transcendentais históricos e cujo conteúdo seria um sentido 
homogêneo, acumulado ao modo de um reservatório: é necessariamen-
te um espaço móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de 
retomadas, de conflitos de regularização...

A memória discursiva é um espaço heterogêneo determinado por movências, 
materializado através de resgates e deslocamentos estabelecidos em diferentes 
contextos de enunciações, operados no decorrer da história. Assim, a memória é 
um dispositivo manuseada em diversos cenários por sujeitos sociais distintos atra-
vés dos enunciados discursivizados que determinam uma retomada, um resgate.
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A memória é a fagulha decisiva para se compreender os discursos enunciados 
em um momento marcado na história. Retoma o que ficou no esquecimento diante 
dos discursos que se mantêm conectados, entrelaçados por diferentes vozes mate-
rializadas em esferas sociais distintas. Nesse sentido, é interessante considerar que 
os discursos são povoados por outros discursos como argumenta Foucault (2012, p. 
50), uma vez que determina que:

Quando muito, são suscetíveis de serem favoravelmente retomados nas 
descobertas da leitura; quando muito, podem ser aí descobertos como 
portadores das marcas que remetem à instância de sua enunciação; 
quando muito, essas marcas, uma vez decifradas, podem liberar, por 
uma espécie de memória que atravessa o tempo, significações, pensa-
mentos, desejos, fantasmas sepultados.

Nessa perspectiva, o autor coloca em destaque a capacidade que a memória 
possui de fazer ressurgir, através dos raios de luz que batem sobre o discurso e seu 
sentido, tudo que foi esquecido, apagado pela história, de modo que operam um 
jogo de forças produzidos por meio das vontades de verdade que articulam as rela-
ções de poder, tomando como base um saber.

Nesta perspectiva, as relações de poder não se exercem como um sistema fe-
chado de disciplinas, mas como um conjunto coletivo através do poder que exerce 
de forma imaterial, pois a dominação nesse processo, materializa-se não somente 
por instituições, mas por toda parte, uma vez que ultrapassa os muros dessas or-
ganizações. A posição que os sujeitos ocupam na enunciação desencadeia relações 
de poder, pois como destaca Santos (2008, p. 42), “os sujeitos sempre enunciam a 
partir de um lugar institucionalmente legitimado e fazem funcionar seus discursos, 
ocupando posições sociais porque dinamizam relações de poder e se metem com 
o desejo”.

A noção de poder abordada por Foucault enfatiza sua proposta de enxergar o 
poder como um elemento que pode explicar como os saberes se constituem em vir-
tude dos sujeitos que se operam nesse processo de construção. Nessa abordagem, 
Foucault reporta-se ao conceito de genealogia que consiste em uma descrição da 
história a partir dos acontecimentos que se propagam no tempo, articulados pelos 
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discursos no domínio de poder. Essa descrição da história não tem interesse em 
abordar o momento de origem, isto é, o lugar da verdade.

Nesse ínterim, é percebível a face instável de deslocamento do poder, mani-
festado através da constituição de saberes e tecido em diferentes situações sociais. 
O domínio de saberes constrói sujeitos diante de sua vontade de verdade, pois se 
exerce acerca de um jogo de estratégias de poder para docilizar, corrigir esse corpo. 
As palavras de Foucault (2015, p. 284) destacam que:

O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo 
que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está 
nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem.  
O poder funciona e exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não 
só circulam, mas estão sempre em posição de exercer esse poder e de 
sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são 
sempre centros de transmissão.

Em suma, as relações de poder se produzem no cenário discursivo, articulado 
por saberes que se constituem no espaço social, de modo que esses saberes pro-
duzem vontades de verdades, estabelecidas por relações de força na enunciação. 
Nesse sentido, o poder é fluido, disperso, constitui-se em diferentes lugares sociais 
em que possuem uma face de controlar, disciplinar os corpos discursivos. Nesse 
viés, o poder e o saber caminham de mãos dadas, complementando-se, mobiliza-
dos pelas práticas discursivas no processo de normalizar, disciplinar os corpos que 
se constituem pelas malhas do discurso. 

O discurso da Mafalda sob as movências do sentido

Tomando os discursos produzidos socialmente no campo da linguagem é ob-
servável a capacidade que um enunciado possui de produzir um outro sentido, em 
virtude dos deslocamentos e deslizes que são constituídos a partir de fatores histó-
ricos, sociais, políticos. Esses sentidos se fabricam a partir de resgates que retomam 
por meio da memória e do interdiscurso, outras enunciações operadas em um mo-
mento anterior na história.
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Considerando a produção discursiva do sujeito mulher nas tirinhas da Mafalda, 
a primeira tirinha analisada mobiliza a mulher no espaço doméstico, refletindo um 
cenário comum em que a imagem da mulher está atravessada pelo fio que toca a 
função de progenitora, a dama que cuida de seu lar, filhos e marido, como determi-
na a formação discursiva articulada sobre o palco de tensões de ordem política, que 
mantém a sociedade sobre seu poder.

Figura 1. QUINO. Toda Mafalda. – 2 ed. – São Paulo: Martins Fontes – selo Martins, 2010.

A produção discursiva do enunciado da tirinha possibilita perceber o resgate 
de duas formações discursivas. Uma formação retoma a posição de uma pequena 
parte da sociedade, que demonstra preocupação diante da posição que a mulher 
ocupa socialmente, como estipulado pela personagem que influencia a classe des-
prestigiada a estudar e trilhar os caminhos para uma futura profissão de sucesso. 
Outra formação discursiva presente na enunciação, resgata a posição social de 
grupos que que constituem o governo vigente, como grande parte da população 
que permanece conformada com as vontades de verdade, que legitima a posição 
da mulher sob a base familiar.

Esse fato pode ser observado, quando a menina transmite de uma forma 
irônica e contestadora, que são marcas que caracterizam Mafalda, ao mencionar 
em seu discurso a preocupação que sua mãe está sentindo, pois dará início a uma 
vida acadêmica, e como uma boa genitora deve tomar todas as providências cabí-
veis para que sua filha esteja de acordo com os padrões exigidos. Nas palavras da 
menina é possível compreender a questão proposta ao enfatizar que, “coitada da 
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mamãe! está preocupada por que amanhã vou começar o jardim – de – infância e 
ela tem medo que eu não goste”. O discurso retoma através da memória sentidos 
cristalizados socialmente, visto que o estudo para a mulher era algo desnecessá-
rio, em virtude da posição que ocupa, mãe, dona de casa, esposa, que são lugares 
sociais que não necessitam de estudo, mas de dedicação para aprender todas as 
atividades relacionadas ao lar. O enunciado da Mafalda deixa transparecer ironi-
camente, que sua mãe é um dos muitos corpos disciplinados por essas formações 
diante do lugar que ocupam, pois abdicaram de um futuro distinto, diante das 
convicções de valores materializadas nas dizibilidades.  

Considerando esse pressuposto, é possível observar na imagem da tirinha o 
posicionamento da mãe da personagem que está praticando uma atividade ex-
clusivamente destinada ao sexo feminino. A atividade da costura é uma prática 
estabelecida há séculos, constituindo o pressuposto que deve ser exercido pela 
mulher, que desde muito pequena deve começar a aprender o oficio para ser uma 
jovem que goza de várias qualidades, e assim conseguir um bom casamento e 
dessa forma possa zelar por seu marido e filhos, como a imagem deixa visível essa 
preocupação que a mãe possui com a filha.

Nesse sentido, é interessante destacar as palavras de Perrot (2015, p. 93) ao 
enfatizar que, “é preciso, pois, educar as meninas e não exatamente instruí-las. Ou 
instruí-las apenas no que é necessário para torná-las agradáveis. Forma-las para 
seus papeis futuros de mulher, de dona de casa, de esposa e mãe”. Assim, a mãe 
da Mafalda está nesse espaço doméstico, observado pelas práticas realizadas que 
se destinam exclusivamente ao sexo feminino, produzindo um efeito de sentido 
irônico em virtude de outras posições sociais que poderia ocupar, porém são si-
lenciadas.

O enunciado discursivizado retoma pela memória discursiva, os discursos 
produzidos no palco das dizibilidades, isto é, resgata pelo interdiscurso a fabrica-
ção de dizeres que já foram produzidos em um momento distinto na história, e 
são retomados na atualidade. Nessa perspectiva, o enunciado retoma pelo inter-
discurso o fato da mulher poder ocupar múltiplos lugares sociais, além da posição 
de mãe e esposa como estabelecido, pois esse sujeito possui diversas possibilida-
des a partir do caminho do estudo, como a personagem deixa evidente em seu 
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discurso de conforto a sua mãe, ao pronunciar que possui um grande desejo em 
seguir uma carreira acadêmica, destacando que, “estou com vontade de ir ao jar-
dim – de – infância, depois para o primeiro grau, o colegial, a universidade, etc”.

Nesse ínterim, o enunciado operado na tirinha deixa visível o percurso esta-
belecido para a legitimação de uma carreira profissional, que exige vários anos de 
estudo e dedicação para a obtenção de uma profissão valorizada. Nesse viés, é 
possível retomar pelo discurso da menina o significado do trabalho, a importância 
da profissão para vida do sujeito feminino que sempre foi alvo de preconceito e 
resistências através das relações de poder articulas pela classe dominante, pois 
como destaca Foucault (2015, p. 274) “o poder reprime os indivíduos, uma classe”, 
de modo que essas relações de poder se propagam pela vontade de verdade pro-
duzidas na enunciação.

Nessa perspectiva, o trabalho da mulher por muito tempo era voltado exclusi-
vamente ao setor doméstico, sem nenhum reconhecimento como destaca Tavares 
(2012, p. 57) “sem o direito ao trabalho (que não fosse o doméstico) ou aos estu-
dos, ficava com as atividades restritas ao lar”. Logo, o trabalho feminino é marca-
do ao longo da história como uma prática sem valor, em virtude de propagar-se no 
espaço doméstico, do lar, que passa despercebido dos olhos da sociedade.

Mafalda ao discursivizar permite a construção de uma contra resposta a des-
valorização e o não reconhecimento da mulher, que ao longo da história foi o pilar 
forte que se responsabilizou pelos cuidados da família (filhos, marido, casa), uma 
vez que seguia sob o fio da obediência e a sujeição, em virtude das formações 
discursivas que mobilizavam poderes e saberes contribuindo para a construção 
de corpos disciplinados. Assim, o discurso de iniciativa acadêmica apresentado 
pela personagem, destaca a constituição de uma nova mulher na contemporanei-
dade, que passa a ganhar espaço na sociedade, através da posição de militante 
e resistente as dizibilidades que adoram a imagem masculina como símbolo de 
divindade.

Tomando a posição de guerreira e protestadora que Mafalda produz, é possí-
vel observar no enunciado da garotinha um efeito de sentido irônico atravessado 
pelo fio do humor, em virtude do posicionamento de querer confortar, acalmar 
sua mãe, que para a personagem se mostra preocupada por sua entrada no mun-
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do dos livros. A mãe da Mafalda demostra essa preocupação a partir do discurso 
da personagem, que de uma forma irônica e crítica as discursividades que defen-
de o pressuposto que para a mulher desempenhar seu trabalho não necessita ir à 
escola, pois as tarefas domésticas se praticam em casa.

O efeito de sentido crítico, é visível quando Mafalda se direciona para sua 
mãe e afirma que, “sabe, mamãe, eu quero ir para o jardim – de – infância e es-
tudar bastante. Assim, mais tarde, não vou ser uma mulher frustrada e medíocre 
como você”. O discurso da menina vem denunciar os sentidos produzidos ao longo 
da história que levantam a bandeira a favor do preconceito ao sexo feminino, res-
gatados no intradiscurso pelas palavras “frustrada” e “medíocre”.

Nesse ínterim, a fala da personagem coloca em questão a definição de uma 
mulher frustrada, medíocre, em referência a sua constituição como sujeito através 
do lugar social que ocupa. O sentimento de frustração é abordado no enunciado 
da Mafalda, tratando-se ironicamente dá ausência de atitude por parte de uma 
classe que passou a maior parte de sua história, a mercê do olhar de repressão, 
domínio, e tirania dos discursos que carregavam vontade de verdade modeladas a 
partir dos poderes instaurados pelo saber da cultura, valor, e o que consideravam 
como bons costumes e moral, marcado através da produção do sujeito mãe da 
personagem Mafalda, que representa vários corpus sociais vitimados pela docili-
zação nas relações de poder. Assim, o termo frustrada constitui um efeito de sen-
tido de insatisfação referente a mãe da garotinha, uma mulher que não alcançou 
seus objetivos.

A mediocridade salientada na fala da menina gera um efeito de sentido de 
apagamento, insignificância, que a mãe da personagem carrega, em virtude de 
não estabelecer um olhar crítico e contestador sobre as discursividades que pro-
duziam vontade de verdade sobre a posição que era de direito da mulher, incitada 
ao estereótipo de esposa, mãe, dona de casa, como os únicos lugares que esse su-
jeito poderia ocupar, e desse modo silenciando outros lugares sociais que poderia 
ser articulado pelo sujeito feminino. Nesse viés, o discurso da Mafalda deixa em 
evidencia a posição de invisibilidade da mulher, segregada pela sociedade que se 
dissemina pela luz do apagamento da mulher.
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O discurso da garotinha produz um efeito de sentido crítico, de modo que seu 
enunciado é discursivizado por uma voz inocente de uma criança de seis anos de 
idade que não possui capacidade de elencar questões que requerem de um ama-
durecimento para serem compreendidos e discutidos com um posicionamento 
caloroso, firme e totalmente marcado pela confiança como Mafalda deixa trans-
parecer em seu discurso. A ironia constituída no enunciado discursivo é muito 
forte, pois a inocência é um dos principais elementos que constitui a ponte que 
diferencia entre o que se compreender por crianças e adultos. A criança se de-
termina por ser inocente, pura, não possui conhecimento para fazer afirmações 
que possam ser vistas como verdade, pois as crianças fantasiam muito. O adulto 
em contrapartida usufrui de uma formação que lhe permite fazer afirmações que 
não serão questionadas, pois a sua posição lhe proporciona a constituição de um 
discurso valorativo.

Mafalda com sua voz de inocente, mas atravessada pela lente da crítica, mos-
tra através de seu enunciado a satisfação de poder deixar sua mãe mais tranquila, 
ao destacar que, “é tão bom confortar a mãe da gente”. Assim, é compressível um 
efeito de sentido de ironia produzida pela voz virtuosa da personagem, como a 
expressão que produz na imagem de sentir-se aliviada em confortar sua proge-
nitora, ao afirmar seu desejo de vencer na vida, e que não desistirá de estudar e 
seguir uma carreira profissional para constituir uma família.

O sentimento de tristeza e decepção pode ser observado pela imagem pro-
duzida na tirinha, quando as duras palavras da menina se direcionam a sua mãe, 
em faze-la refletir sobre a decisão de abandonar os estudos e uma possível pro-
fissão para se dedicar exclusivamente as atividades do lar, marido e filhos, na qual 
Mafalda considera como erro, pois seu discurso produz a vontade de verdade do 
direito, da igualdade dos gêneros, e principalmente a liberdade de falar e sair das 
sombras do apagamento, liberdade de sentir o desejo de vencer, de viver sem 
medo das repressões e incertezas que aterrorizavam a construção social sobre o 
alicerce do silenciar.

O sujeito mulher destacado no discurso da personagem Mafalda faz emergir 
uma mulher lutadora, guerreira, militante e resistente as dizibilidades marcadas 
na história que impõe as mulheres o lugar de subordinação, por uma disciplinari-
dade que ordena e determina quem esses sujeitos devem ser submissos. Assim, 
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Mafalda emerge como um  sujeito jovem, que possui uma concepção de futuro 
adverso ao que sua mãe representa, produzindo a constituição de um sujeito mo-
derno, independente, que respeita as diferenças construídas no campo social.

Considerações finais

Observamos dessa forma, que os discurso produzidos nas tirinhas da Mafal-
da operam efeitos de sentido distintos, em virtude das condições de produção do 
discurso relacionado a questões históricas, sociais. Assim, a posição que o sujeito 
ocupa no processo de discursivização contribui para a produção dos efeitos de 
sentido, percebível através do discurso da Mafalda que apresenta um efeito de 
sentido irônico, uma vez que seu enunciado representa uma pequena parte da 
sociedade que se posiciona para lutar contra o estereótipo cristalizado na histo-
ricidade, que determina o lugar da mulher na posição de mãe, esposa, dona de 
casa, silenciado outros lugares sociais que poderiam ocupar.   

Assim, as formações discursivas se constituem através de forças articuladas 
por relações de poder/saber pelas práticas discursivas, materializadas por meio 
dos enunciados que constituem vontades de verdades.   

Nesse sentido, os discursos podem produzir diferentes efeitos de sentido, de 
modo que se produzem através dos enunciados relacionados a questões históri-
cas e sociais, isto é, a exterioridade, resgatados pela memória discursiva e o in-
terdiscurso, levando em consideração as condições de produção em que o sujeito 
histórico está inserido. 
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simPósio temátiCo

A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO INTOLERANTE NOS 
COMENTÁRIOS DE FACEBOOK SOBRE O IMPEACHMENT 
DE DILMA ROUSSEFF

MARIA ALCIONE GONÇALVES DA COSTA (UFPE)

Introdução

A polarização política entre os brasileiros não é um tema recente e, desde a vi-
tória de Dilma Rousseff na eleição presidencial de 2014, tem se intensificado de for-
ma vertiginosa, sendo cada vez mais comum nos depararmos com discursos mar-
cados pelo ódio e pela intolerância entre as pessoas que se encontram em posições 
políticas e ideológicas contrárias: os petralhas1 (termo usado pelos internautas para 
denominar os defensores do PT) versus os coxinhas2 (termo utilizado para denomi-
nar os opositores do governo petista).

Diante disso, o presente artigo tem como objetivo analisar as representações 
imaginárias que o sujeito do discurso tem de si, do outro (entendido aqui como 
os sujeitos que estão inscritos em uma FD oposta) e do processo de impeachment, 
observando os sentidos que são cristalizados nos comentários de Facebook e como 
esses sentidos contribuem para a relação de intolerância e, consequentemente, de 
exclusão entre os grupos pró e contra impeachment. Para tanto, discorreremos so-
bre alguns conceitos-chave da teoria discursiva pecheutiana tais como: sujeito, for-
mação discursiva, imaginário e memória, relacionando-os com os estudos de Lan-
dowski (2002) sobre as relações de base entre o “nós” e o “outro”.

1. O termo “Petralha” foi criado pelo jornalista Reinado Azevedo e é resultado da fusão de “petista” com 
“metralha”, dos irmãos metralhas (uma quadrilha de ladrões atrapalhados que compõem as Histórias 
em Quadrinhos do Tio Patinhas).

2. A origem do termo “coxinha” é desconhecida e seu sentido não é consensual, mas para os internautas 
o termo é sinônimo de almofadinha, riquinho.
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 Como corroboramos com Pêcheux, a respeito da ideia de que os sentidos são 
construídos por sujeitos inseridos em condições sócio-históricas e ideológicas de-
terminadas, discorreremos a seguir sobre o contexto sócio-político no qual se vem 
propagando os discursos de ódio e intolerância entre os “petralhas” e os “coxinhas”. 

O cenário político pós-eleição presidencial 2014 e a polarização 
política entre os brasileiros

As eleições presidenciais de 2014 foram uma das mais acirradas e tensas da 
história do Brasil, tanto que, quando o Supremo Tribunal Eleitoral divulgou a vitória 
de Dilma Rousseff (PT), com 51, 64% dos votos válidos, partidários do candidato de 
oposição Aécio Neves (PSDB), inconformados com a derrota nas urnas, entoaram 
gritos de “impeachment” na Avenida Paulista e, desde então, disseminaram ofensas 
e xingamentos contra o PT e seus eleitores nas redes sociais, as quais foram imedia-
tamente revidadas pelos eleitores e defensores de Dilma. O muro havia sido erigido, 
dividindo o Brasil em dois grupos: petralhas X coxinhas. A situação tem se tornado 
tão tensa que, no dia da votação do processo de impeachment na Câmara dos depu-
tados, foi preciso levantar um muro literal na Esplanada dos Ministérios em Brasília, 
a fim de impedir um possível confronto físico entre os dois grupos.

Ainda não há estudos consistentes sobre os reais fatores que têm contribuído 
para o aumento dessa polarização política entre os brasileiros: alguns críticos atri-
buem isso ao modo de fazer política do Partido dos Trabalhadores (PT), por acredi-
tarem que o PT propagou discursos que alimentaram a crença na divisão do povo 
brasileiro em dois grupos - ricos versus pobres, patrões versus empregados; enquan-
to outros culpabilizam a grande mídia pela seletividade e manipulação dos fatos 
noticiados, ao dar maior visibilidade aos escândalos de corrupção, envolvendo os 
políticos da ala petista, enquanto silencia ou ameniza os atos corruptos praticados 
pelos políticos que dizem fazer oposição ao PT.

O fato é que o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff tem 
fortificado ainda mais a muralha entre “coxinhas” e “petralhas”, pois a interpretação 
desse evento político não é nada consensual: enquanto os “coxinhas” clamam pelo 
impeachment em nome da justiça, por concordarem com a peça da acusação que 
aponta os possíveis crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária cometi-
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dos pela presidente, os “petralhas” ecoam o “não vai ter golpe” em nome da demo-
cracia, por concordarem com a defesa da presidente quanto à afirmação de que o 
processo não tem base legal e é motivado por interesses políticos da oposição que 
que assumir o poder sem passar pelo crivo das urnas.

Em meio a esse cenário de confronto político e ideológico, ofensas e xingamen-
tos são compartilhados nas redes sociais pelos membros dos dois grupos, em pro-
porções inimagináveis, despertando nossa atenção para as formas de construção 
do discurso intolerante, através do qual os sujeitos buscam reafirmar seus pontos 
de vista em detrimento da deslegitimação do outro. Assim, apresentaremos, no 
próximo tópico, alguns conceitos desenvolvidos por Pêcheux (2009) que serão fun-
damentais para nossa investigação.

A ideologia como fator constitutivo dos sentidos e do sujeito 
do discurso

Na Análise do Discurso pecheutiana, a ideologia é considerada um fator cons-
titutivo do sentido e do próprio sujeito do discurso, uma vez que, segundo Pêcheux 
(2009, p. 145), a ideologia “produz o sujeito no lugar deixado vazio”, assim como 
fornece as evidências que fazem com que as palavras e os enunciados signifiquem 
uma coisa e não outra, sendo importante ressaltar que tanto a evidência do sentido 
quanto a evidência do sujeito são produzidas pelo “complexo das formações ideo-
lógicas” com as quais os sujeitos se identificam. Isso significa dizer que os sentidos 
e o sujeito do discurso não têm origem em si mesmo, mas são efeitos ideológicos.

A partir da compreensão de que o sujeito é interpelado pela ideologia e afeta-
do pelo inconsciente, Pêcheux (2009) introduz a noção de Formação Discursiva (do-
ravante FD) que, segundo Indusky (2008, p. 11), pode ser entendida como “um domí-
nio de saber, constituído de enunciados discursivos, que representam um modo de 
relacionar-se com a ideologia vigente, regulando ‘o que pode e deve ser dito’”, sendo 
importante ressaltar que, segundo Pêcheux (2009), as FD são constitutivamente he-
terogêneas, por abrigar a contradição em seu interior, assim como como possuem 
fronteiras porosas que permitem o deslizamento de sentidos.

Nesse sentido, podemos dizer que as FD materializam a ideologia e acabam cris-
talizando determinados sentidos e silenciando outros. Ademais, segundo Pêcheux 
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(2009, p. 147), “as palavras, expressões, proposições, etc., recebem seu sentido da 
formação discursiva na qual são produzidas”, o que implica dizer que uma mesma 
palavra pode assumir sentidos diferentes e, até mesmo, antagônicos, dependendo 
da posição ideológica do sujeito do discurso. Fato este que será retomado em nos-
sas análises, uma vez que a palavra “golpe”, por exemplo, é usada pelos comentaris-
tas favoráveis e contrários ao impeachment com sentidos distintos. Sentidos estes 
que, como veremos, são determinados pelo interdiscurso, ou seja, pelos saberes 
construídos e cristalizados no interior das respectivas Formações Discursivas (FD 
pró impeachment e FD contrária ao impeachment).

Ainda segundo o filósofo francês, os elementos do interdiscurso, que são cons-
titutivos do sujeito e que também abrigam em seu interior a contradição, são reins-
critos no discurso do próprio sujeito, sob a ilusão de autonomia, o que implica di-
zer que toda FD dissimula, na transparência do sentido, o assujeitamento, ou seja, 
o fato de que “algo fala sempre antes em outro lugar e independentemente” (PÊ-
CHEUX, 2009, p. 149). Essa retomada do interdiscurso no intradiscurso aciona outro 
conceito fundamental para a Análise do Discurso, que é o de memória discursiva.

Em linhas gerais, a noção de memória discursiva pode ser entendida como um 
conjunto de saberes que são recortados do interdiscurso de uma dada FD e que, 
por meio de sua repetibilidade, promove a regularização de determinados sentidos. 
Nesse sentido, Indusky (2011, p. 71) afirma que:

Se há repetição é porque há retomada/regularização de sentidos que 
vão constituir uma memória que é social, mesmo que esta se apresente 
ao sujeito do discurso revestida da ordem do não-sabido. São os discur-
sos em circulação, urdidos em linguagem e tramados pelo tecido sócio
-histórico, que são retomados, repetidos, regularizados.

Dessa forma, podemos dizer que a repetibilidade, além de promover a crista-
lização de determinados sentidos e, consequentemente, o apagamento de outros, 
também é responsável pela construção do imaginário social sobre os sujeitos e so-
bre os eventos/acontecimentos do mundo no interior de cada FD. A respeito do 
funcionamento do imaginário, Orlandi (2015, p. 38) afirma que “esse mecanismo 
produz imagens dos sujeitos, assim como do objeto do discurso, dentro de uma 
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conjuntura sócio-histórica”, o que significa dizer que a imagem que projetamos do 
sujeito do discurso e dos eventos/acontecimentos do mundo que nos cerca é puro 
efeito ideológico.

No entanto, é importante destacar que a repetição, enquanto mecanismo dis-
cursivo, não promove apenas a regularização dos sentidos, visto que, segundo In-
dusky (2011, p. 71), “a repetição também pode levar a um deslizamento, a uma res-
significação, a uma quebra do regime de regularização de sentidos”. Ainda segundo 
a autora, essa movência dos sentidos no interior de um FD ou entre FD diferentes 
é possível de acontecer, devido justamente ao fato de que sujeito do discurso pode 
assumir diferentes posições-sujeito diante dos saberes que são regularizados no 
interior da FD.

Em nossas análises, veremos que tanto os sujeitos-comentaristas da FD pró
-impeachment como os sujeitos-comentaristas da FD contrária ao impeachment, em 
seus discursos, dão visibilidade a determinados fatos políticos em detrimento de ou-
tros, assim como repetem determinados sentidos cristalizados no interior de suas 
respectivas FD e, dessa forma, acabam construindo memórias discursivas distintas 
sobre o impeachment e construindo um imaginário social de si e de seus opositores 
ideológicos, com vistas a sua deslegitimação e negação, caracterizando, assim, o 
discurso intolerante. Ademais, veremos também que alguns sentidos deslizam de 
uma FD para outra e, nesse movimento, acabam se ressignificando, o que corrobo-
ra a ideia de que “a memória nos quais os enunciados de origem foram gestados vai 
se reconfigurando no contato/confronto com outras memórias, produzindo tanto a 
cristalização quanto o deslocamento dos sentidos” (GRIOLETTO; NARDI, 2015, p. 38).

No que diz respeito à construção do discurso intolerante, concordamos com 
Landowski (2002), ao afirmar que os discursos e práticas identitárias (aqui entendi-
dos como os discursos de classe, de gênero, de etnia, etc.) têm gerado crises de al-
teridade na relação entre grupos sociais, uma vez que o ”nós” tem tratado o “outro”, 
o “dessemelhante” como uma exterioridade ameaçadora, o que tem intensificado a  
exclusão e o preconceito sociais.



756

XXVI Jornada do Gelne

O imaginário dos sujeitos pró e contra impeachment nos 
comentários virtuais

 Conforme vimos anteriormente, o imaginário que se constrói a respeito dos 
sujeitos do discurso é reflexo da FD com a qual os sujeitos se identificam, logo, é um 
efeito ideológico. Além disso, percebemos que a construção desse imaginário se 
dá por meio do repetibilidade discursiva, a qual acaba por cristalizar determinados 
sentidos, construindo a memória coletiva dos fatos e o imaginário dos sujeitos do 
discurso.

Ao observarmos a forma como os grupos pró e contra o impeachment cons-
troem a imagem de si e do “outro”, percebemos a existência de uma divisão de 
classes real ou imaginária entre os ricos/privilegiados (FD pró-impeachment) de um 
lado, e os pobres/excluídos (FD contra impeachment) do outro. Essa divisão (real ou 
suposta) pode ser identificada em grande parte dos comentários analisados, nos 
quais podemos perceber que os brasileiros contrários ao impeachment, geralmen-
te, consideram seus opositores como conservadores, aristocratas e pertencentes à 
classe média/alta ou como os pobres midiatizados que foram usados como massa 
de manobra pela grande mídia, conforme podemos ver nos comentários a seguir:

Comentário I
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Comentário II

Ao analisarmos os comentários do grupo contrário ao impeachment, percebe-
mos claramente que, na FD contrária ao impeachment, existe um duplo imaginário 
a respeito dos defensores do impeachment: de um lado, estes são denominados 
como a elite soberba e manipuladora, “a tribo da CBF”, a galera que só pensa em 
si própria, que explora o pobre trabalhador, que usa o verde e amarelo e não tem 
consciência nacional, sendo, pois, hipócrita; por outro lado, o outro/dessemelhante 
é concebido como o pobre “midiota”, usado como massa de manobra pela elite e 
pela grande mídia.

Ainda segundo os comentaristas contrários ao impeachment, o fato de perten-
cerem à elite e de estarem incomodados com a ascensão social dos pobres, é o 
motivo que tem levado os “coxinhas” a apoiarem o “golpe”, uma vez que o presi-
dente interino, Michel Temer (PMDB) e os que apoiam o “golpe” estão a serviço dos 
interesses dos ricos, o que levará o país a um retrocesso, com perdas de direitos 
e conquistas garantidas aos menos favorecidos no governo do PT. Nesse sentido, 
percebemos que os sujeitos-comentaristas referidos acima acreditam que não per-
tencem à elite nem fazem parte do povão “midiotizado”. Eis o discurso do pobre dis-
criminado, excluído e explorado contra a elite privilegiada e usurpadora. Discurso 
este que é uma tônica nos discursos políticos do ex-presidente Lula.

Em contrapartida, os sujeitos-comentaristas pertencentes à FD favorável ao 
impeachment projetam a imagem de seus adversários políticos com as seguintes 
configurações: de um lado, tem-se os petistas ladrões/corruptos que vivem “ma-
mando nas tetas do governo” e, do outro, tem-se os petistas pobres, desinforma-
dos, ignorantes e vagabundos que vivem às custas dos programas sociais, sendo, 
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pois, manipulados pela política assistencialista do PT, o que justifica o fato de ainda 
defenderem um governo corrupto e incompetente que, segundo eles, ganhou as 
eleições devido a uma fraude eleitoral, enganando seus eleitores com promessas 
impossíveis de serem realizadas e maquiando a real situação econômica do país, 
conforme podemos ver nos comentários a seguir:

Comentário III

Comentário IV

Nesse sentido, percebemos a existência do discurso da elite intelectual, da “po-
pulação de bem”, dos “reais trabalhadores” que sustentam o país contra o pobre 
analfabeto e despolitizado que é facilmente manipulado pelo assistencialismo do 
PT.

Com isso, percebemos que, nos discursos intolerantes, a relação entre o “nós” 
e o “outro” é construída por meio da recusa da diferença, uma vez que a imagem 
que se constrói do “outro” tem como foco a sua deslegitimação: os sujeitos-comen-
taristas pró-impeachment constroem o imaginário do “petralha” como sendo ladrão, 
vagabundo e ignorante a fim de invalidar a tese de que o impeachment é golpe; 
assim como os sujeitos-comentaristas contrários ao impeachment constroem a ima-
gem do “coxinha”, como sendo conservador, golpista e elitizado, a fim de deslegiti-
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mar o próprio processo de impeachment, que passaria a ser uma ação golpista da 
elite conservadora. 

A seguir apresentaremos com mais detalhes a forma como os sujeitos do dis-
curso pró e contra o processo de impeachment estão construindo a memória discur-
siva desse evento político.

A dupla memória discursiva sobre o impeachment de Dilma Rousseff

O processo de impeachment de Dilma Rousseff, conforme já mencionamos an-
teriormente, tem intensificado a polarização política entre os brasileiros, contribuin-
do, assim, para a construção do discurso intolerante. Isso se deve ao fato de que a 
interpretação desse evento político não é nada consensual e nem poderia ser, uma 
vez que, como vimos, os sentidos são constituídos por meio da ideologia, ou seja, os 
sentidos não têm origem no sujeito empírico, mas no interdiscurso que determina a 
FD à qual o sujeito do discurso se identifica.

Nesse sentido, percebemos que os sujeitos do discurso da FD contrária ao im-
peachment têm caracterizado o processo como um “golpe” contra a democracia, por 
acreditarem que não há crime de responsabilidade cometido pela presidente, uma 
vez que, de acordo com a defesa, o crime de responsabilidade só é caracterizado 
como tal quando se trata de atos praticados, diretamente pela presidente, contra 
a ordem constitucional, de forma grave e dolosa, o que não seria o caso de Dilma 
Rousseff. Dessa forma, acredita-se que o processo é motivado por interesses polí-
ticos da oposição inconformada com a derrota nas urnas que, de forma ilegítima, 
objetiva “tomar o poder”, com o apoio da grande mídia, conforme podemos ver nos 
comentários a seguir:
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Comentário V

A tese de que o impeachment seja um golpe ganhou mais força ainda, após a 
divulgação das gravações entre Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, e Ro-
mero Jucá, ex-presidente do presidente interino Michel Temer, nas quais se sugere a 
existência de um acórdão entre os políticos da oposição para retirar Dilma do poder 
e, posteriormente, enfraquecer a Operação Lava Jato. Diante disso, os sujeitos-co-
mentaristas da FD contrária ao impeachment intensificaram os discursos de “não 
vai ter Golpe” nas redes sociais, agora ainda mais convictos de que a democracia 
brasileira está sendo gravemente atacada, uma vez que uma presidente democra-
ticamente eleita está sendo destituída do poder, por motivos torpes e egoístas de 
políticos corruptos que querem assumir a presidência de forma ilegítima, a fim de 
acabar com as investigações da Lava Jato e de atender aos anseios da elite golpista, 
incomodada com os direitos e conquistas dos pobres, os quais foram adquiridos ao 
longo do governo petista.

Em contrapartida, os sujeitos-comentaristas da FD pró-impeachment acredi-
tam na legalidade do processo, uma vez que ele transcorre, respeitando-se os ritos 
institucionais e constitucionais. Para eles, a presidente praticou sim as pedaladas 
fiscais o que se configura como crime de responsabilidade e deve, pois, levar ao 
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afastamento de Dilma. Nesse sentido, os sujeitos pró-impeachment rejeitam vee-
mentemente a tese de que o impeachment seja um golpe, conforme podemos ver 
nos comentários a seguir:

Comentário VI

Percebemos que o comentarista XIII retoma o sentido do golpe de Estado, 
como a ação rápida, violenta e ardilosa de tomada de poder a fim de negar a tese 
de que o impeachment é golpe, uma vez que isso não se aplica ao processo em curso 
no Brasil, o qual está seguindo todos os ritos legais. Ademais, percebemos que os 
comentaristas pró-impeachment acabam ressignificando o próprio termo “golpe”, 
atribuindo-lhe novos sentidos, a fim de justificar a necessidade e a “legalidade” do 
impeachment. Dessa forma, eles afirmam que o golpe foi dado pelo próprio governo 
petista, por ganhar a eleição com o uso de caixa 2, por enganar a população com 
promessas eleitorais impossíveis de serem cumpridas, por afundar o Brasil numa 
série econômica, por roubar os cofres públicos, etc., revelando-nos, assim, que os 
crimes de responsabilidade, se é que eles existem, de fato não é o fator determinan-
te do processo de impeachment.

A crise da alteridade e a intolerância política

O cenário político brasileiro tem revelado de forma contundente a tensão no 
relacionamento com o outro, uma vez que os grupos pró e contra o impeachment 
da presidente Dilma Roussef têm protagonizado episódios lamentáveis de ódio, 
preconceito, intolerância e até mesmo de agressão tanto nos ambientes virtuais 
quanto nos espaços sociais. Na verdade, o que notamos é que existem dois grupos 
digladiando uns contra os outros, em busca de uma “legitimação” de si e de seus 
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pontos de vistas em detrimento da negação e, consequentemente, da exclusão do 
outro. E, em meio a esse embate ideológico, emerge uma série de discursos intole-
rantes, carregados de ódio, preconceito e de incitação à violência contra o “outro”, 
conforme podemos conferir nos comentários a seguir:

Comentário VII

Comentário VIII

É notório nos comentários acima que o outro é totalmente negado, anulado e 
excluído, visto que os comentaristas, além de revelarem a recusa em conviver com 
seu dessemelhante (comentário XVI e XVII), incitam a violência física de forma extre-
mamente radical (comentário XVIII). Ademais, percebemos que, nos discursos de into-
lerância, emergem preconceitos antigos enraizados em nossa cultura como o precon-
ceito linguístico, por exemplo, o qual recorrentemente é utilizado pelos comentaristas 
para agredir e diminuir o outro, conforme podemos ver nos comentários a seguir:

Comentário IX
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Comentário X

Na interação acima, fica evidente que as duas comentaristas, que se encon-
tram em posição político-ideológica contrária, buscam deslegitimar o “outro”, ex-
pondo os “erros” gramaticais cometidos por seus opositores. Na verdade, ambas 
agem com preconceito linguístico, por desvalorizarem os usos da língua que não 
condizem com a dita “norma padrão”. Dessa forma, percebemos que, quando não 
aceitamos a alteridade, quando não construímos uma relação de respeito e de afeto 
com nossos dessemelhantes, acabamos agindo de forma preconceituosa, intoleran-
te e até mesmo violenta.

Considerações finais

Infelizmente a polarização política, nos últimos tempos, tem ganhado maior 
proporção e visibilidade entre os brasileiros, sendo o processo de impeachment um 
dos fatores responsáveis pelo aumento do clima de conflito entre os grupos pró e 
contra o governo. A individualidade tem se sobreposto à alteridade, o que significa 
dizer que as pessoas não se reconhecem no “outro” e, pior, não reconhecem nem 
aceitam o “outro” nem seus pontos de vista.

Em meio a esse cenário de hostilidade, percebemos que a polarização políti-
ca é apenas consequência de uma polarização mais profunda que têm servido de 
alicerce para a constituição do povo brasileiro. As pessoas estão cada vez mais dei-
xando de conviver em espaços públicos, isolando-se em seus mundos particulares 
e, em decorrência disso, não têm exercido o diálogo com a alteridade. Com isso, os 
discursos “nós” contra “eles” ganham cada vez mais força, especialmente, em situa-
ções de embates políticos e ideológicos.

Portanto, fica evidente a necessidade e urgência de se reestabelecer a relação 
de diálogo entre “coxinhas” e “petralhas”, a partir da qual as pessoas possam reco-
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nhecer e aceitar as diferenças do outro, sejam elas socioeconômicas, políticas, lin-
guísticas ou ideológicas. Além do mais não podemos nos esquecer de que é a partir 
do reconhecimento da alteridade que podemos nos conhecer melhor, assim como 
podemos compreender os eventos do mundo de forma mais global, uma vez que 
ao estabelecermos o diálogo com o outro, podemos ampliar nossa percepção sobre 
mundo e sobre as pessoas que nos cercam, abrindo espaço, assim, para a contradi-
ção, ou seja, para o discurso-outro.

Referências

INDUSKY, Freda. A memória na cena do discurso. In INDUSKY F.; FERREIRA, M. C. L.; MITTI-
MANN, S. (Org.). Memória e história na/da análise do discurso. Campinas, SP: Mercado das Letras, 
2011.
______. Unicidade, desdobramento, fragmentação: a trajetória da noção de sujeito em análise 
do discurso. In. CAZARIN, E. A.; GRIGOLETTO, E.; MITTIMAN, S. (Org.). Práticas discursiva e iden-
titárias: sujeito e língua. Porto Alegre: Nova prova, 2008.
GRIGOLETTO,E.; DE NARDI, F.S. Nas fronteiras do discurso outro: o papel da memória em pro-
cessos de modalização autonímica de empréstimo. Revista Investigações – Número Especial, v. 
28, 2015, p. 1-56. Disponível em: http://www.repositorios.ufpe.br/revistas/index.php/INV/arti-
cle/view/1859.
LANDOWSKI, E. Presenças do outro: ensaios de sociossemiótica. São Paulo: Editora Perspectiva 
S.A., 2002.
ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 12ª ed. Campinas, SP: Pontes 
Edistores, 2015.
PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso. 4ª ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2009.

http://www.repositorios.ufpe.br/revistas/index.php/INV/article/view/1859
http://www.repositorios.ufpe.br/revistas/index.php/INV/article/view/1859


765

simPósio temátiCo

A CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA DE UM ESPAÇO DE 
CUIDADO EM SAúDE MENTAL: O DIALOGISMO EM 
AVALIAÇÕES DE GRADUANDOS EM MEDICINA

ALBERON LOPES RAIMUNDO (UFPE)

Introdução

A loucura em seu percurso histórico tem sido objeto de projeções dos medos 
da humanidade. Em sua História da loucura, Foucault (2000) elabora e argumenta 
quais foram as condições históricas, sociais e ideológicas que levaram a loucura a 
exercer um lugar simbólico que a aproxima da morte em vida e ao mesmo tempo 
engloba elementos ligados a razão, ao ridículo, a felicidade e ao sagrado. As naus 
dos loucos, retratadas na literatura e nas artes plásticas da idade média transpu-
nham para estas esferas as naus que existiam no mundo empírico, assim como 
eram levados pelos marinheiros os loucos a outros mundos, países e cidades, na 
tentativa de higienizar a cidade de origem da loucura. Até recentemente, no mundo 
ocidental, os que eram considerados loucos pela sociedade eram, e em muitos ca-
sos ainda são, excluídos e violados em seus direitos e dignidade que os constituem 
como humanos (FOUCAULT, 2005). Tais violações estão significativamente mais pre-
sentes em instituições totais, espaços que sistematizam a vida, os hábitos, os pen-
samentos e os discursos. (GOFFMAN, 1961).

A Reforma Psiquiátrica, iniciada na Itália e depois ampliada para os contextos e 
realidades de outros países, especialmente o Brasil, tem como alguns dos principais 
focos: o cuidado humanizado e a proteção aos direitos de usuários em Saúde Men-
tal, o fechamento de hospitais psiquiátricos, o resgate e promoção da cidadania; a 
implantação e ampliação de serviços de saúde e atenção psicossociais, a fiscalização 
da qualidade dos dispositivos de cuidado psicossocial que preconizam o tratamento 
dentro do território de referência dos usuários, o respeito às realidades sociocultu-
rais, às relações familiares e a promoção da autonomia. (AMARANTE, 2015). 
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É diante do contexto da Reforma Psiquiátrica, em pleno desenvolvimento no 
Brasil, que tomamos como objeto o processo de construção simbólica da identidade 
de um serviço de saúde mental através de avaliações de graduandos em Medicina, 
ainda sem experiência em Saúde Mental, e que se veem entrecruzados por discur-
sos de diversos profissionais, familiares, usuários e sociedade.

Nossa investigação pretende compreender os elementos dialógicos, presentes 
nas avaliações escritas por estes estudantes de Medicina, com o objetivo de carac-
terizar, simbolicamente, o Serviço durante o período de experiência de estágio vivi-
do dentro do Núcleo de Ressocialização e Apoio à Saúde Mental – Firmando Passos. No 
presente trabalho, nossos corpora foram constituídos de cinco avaliações escritas 
entre março de 2015 a maio do mesmo ano.

O dialogismo

Ao longo da obra de Bakhtin e do circulo, foram formulados vários conceitos 
referentes à linguagem, entre eles está o de Dialogismo que perpassa várias etapas 
das obras elaboradas pelos autores e que abrangem campos como o da filosofia, 
literatura, educação e linguagem. Para Bakhtin, O Dialogismo é condição cine qua 
non da comunicação humana, uma vez que os enunciados, para que assim sejam 
considerados, hão de ter um autor, que por sua vez sempre dialogará com outros 
enunciados, respondendo-os, refutando-os, antecipando-os, ratificando-os, enfim, 
existindo por dialogar com enunciados outros.

É importante destacar que quando se fala em enunciados, os autores do circu-
lo, não estão se referindo as unidades linguísticas (significação) que uma vez reco-
nhecidamente importantes, não estão dotadas de possibilidades diversas de rela-
ções de sentido, só acontecendo estas relações quando estas unidades linguísticas 
são enunciadas por um autor sócio-historicamente situado (tema).

Conclui-se que o tema da enunciação é determinado não só pelas for-
mas lingüísticas que entram na composição (as palavras, as formas mor-
fológicas ou sintáticas, os sons, as entoações), mas igualmente pelos ele-
mentos não verbais da situação. Se perdermos de vista os elementos da 
situação, estaremos tão pouco aptos a compreender a enunciação como 
se perdêssemos suas palavras mais importantes. O tema da enunciação 
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é concreto, tão concreto como o instante histórico ao qual ela pertence. 
Somente a enunciação tomada em toda a sua amplitude concreta, como 
fenômeno histórico, possui um tema. Isto é o que se entende por tema 
da enunciação. (BAKHTIN, 2006, p.132)

Desta forma, qualquer unidade linguística pode dar cabo de diversas possi-
bilidades de sentido, dependendo do contexto situacional, do horizonte espacial 
comum da avaliação comum da situação, do momento histórico, das condições po-
líticas e sociais que este enunciado será realizado, por quem e como. 

A significação da palavra se refere à realidade efetiva nas condições re-
ais da comunicação verbal. É por esta razão que não só compreendemos 
a significação da palavra enquanto palavra da língua, mas também ado-
tamos para com ela uma atitude responsiva ativa (simpatia, concordân-
cia, discordância, estímulo à ação). A entonação expressiva não pertence 
à palavra, mas ao enunciado. Mesmo assim é difícil descartar a idéia de 
que a palavra da língua comporta (ou pode comportar) um “tom emocio-
nal”, um “juízo de valor”, uma “aura estilística”, etc., e que, por conseguin-
te, comporta também a entonação expressiva que lhe seria inerente em 
sua qualidade de palavra. (BAKHTIN, 1997, p.310)

Desta forma, as unidades linguísticas sozinhas guardam em si as potencialida-
des de sentido que apenas serão concretizadas em enunciados que terão sentido 
através da relação dialógica que abarca estas condições acima citadas.

A questão do Dialogismo está intrinsecamente relacionada a de compreensão, 
(Bakhtin, 1997). Quando compreendemos ativamente algum enunciado estamos ao 
mesmo tempo respondendo, nos colocando, nos posicionando quanto a este enun-
ciado. As relações dialógicas que se estabelecem entre locutor (autor) e interlocutor, 
que podem ser de caráter empírico, ou seja, face a face ou não, só podem existir 
porque o locutor antecipa posicionamentos, respostas, indagações, recusas, enfim, 
toda a compreensão ativa do interlocutor, sendo assim qualquer enunciado proferi-
do será intrinsecamente relacionado a esta relação dialógica.
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Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agra-
dáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um con-
teúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreende-
mos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós 
ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida. (BAKHTIN, 2006, p.96)

A partir dessas prerrogativas, analisar-se-ão as avaliações escritas por estu-
dantes de Medicina sem experiência em Saúde Mental que passaram por um está-
gio observacional de oito horas na instituição e que deixaram como registro a sua 
avaliação/relato de experiência referente ao período de convivência no Firmando 
Passos. A ênfase que buscaremos dar, em nossa análise, serão as as relações dia-
lógicas do discurso médico/psiquiátrico, o das discussões acerca de Saúde Men-
tal, gestão pública, cuidado, luta antimanicomial e conservadorismo, presentes nos 
enunciados verbal e extraverbal.

Metodologia

Os corpora de nossa pesquisa foram constituídos de 5 avaliações escritas acer-
ca do período de estágio de 8 horas em Saúde Mental pela Prática da Convivência 
oferecido pelo Núcleo de Apoio e Ressocialização à Saúde Mental - Firmando Passos 
ao Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, produzidas entre março de 
2015 a maio do mesmo ano. As avaliações que compõem os corpora compreendem 
5% do total de avaliações que foram realizadas no referido período.

Ao longo das 8 horas de estágio, divididas em dois dias com 4 horas de ativida-
des, os alunos do curso de Medicina tiveram contato com profissionais de diversas 
áreas, com os usuários de longa permanência residentes no Firmando Passos e a es-
pera de encaminhamentos para os programas “De volta pra Casa” e “Residências Te-
rapêuticas”. Além disso, os estudantes participaram das oficinas terapêuticas junto a 
usuários nos dois dias de visita com o intuito de conhecerem os usuários e a equipe, 
assim como a dinâmica da proposta terapêutica do Núcleo. Com os profissionais de 
Medicina aprofundaram os temas voltados à Farmacologia, posologia, anamnese e 
diagnóstico; e com os demais membros da equipe técnica foram discutidos temas 
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como Reforma Psiquiátrica, os Projetos Terapêuticos Singulares, sua importância e 
propósito, assim como foram feitos estudos de caso.

Ao fim deste processo supramencionado, os estudantes foram submetidos a 
avaliação pelas equipes Médica e Técnica do Firmando Passos ao mesmo tempo em 
que lhes foi solicitado que avaliassem o Núcleo. Estas avaliações compõem os nos-
sos corpora de estudo, totalizando 101 avaliações, das quais, para este trabalho, 
foram selecionadas cinco (5), que foram escolhidas por sorteio.

O critério de inclusão para a elegibilidade para o sorteio foi a participação dos 
sujeitos no processo de estágio, do início ao fim, ou seja, nos dois dias de atividades. 
As cinco avaliações sorteadas atenderam a este critério.

Análise dos dados

Ao nos atermos as relações dialógicas sabemos que estamos atentos não ape-
nas às relações estruturais dos enunciados, mas as relações extraverbais, ideoló-
gicas, culturais e situacionais. Estes autores se posicionam em relação ao que se 
propõem a escrever, os seus interlocutores em potencial e os objetos e sujeitos de 
quem falam. Os alunos em questão vivem um momento sócio político de transfor-
mação radical no campo das políticas públicas em Saúde Mental em âmbito nacio-
nal, espaços como o Firmando Passos estão em uma situação singular devido a sua 
ocorrência apenas no município de Recife e a sua metodologia de trabalho intitula-
da Saúde Mental pela Prática da convivência. Esta situação atípica de se vivenciar 
a loucura em um espaço que fica no caminho do meio entre o hospital, e uma re-
sidência faz com que s alunos relacionem discursos acerca do cuidado em saúde 
mental, tanto pelo senso comum quanto pelas instituições e sujeitos “autorizados” 
como universalidade, professores e médicos e profissionais da área de Saúde.

(1)

A experiência no “Firmando Passos” foi extremamente enriquecedora tanto 
para minha vida profissional (futura), quanto para minha vida pessoal; (EM-
02)
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(2)
A experiência que foi vivida aqui, com certeza levarei para a minha vida 
toda. Tive a oportunidade de desconstruir pensamentos pré-definidos sobre 
esse tipo de instituição. (EM-04)

No exemplo (1), as aspas, que linguisticamente destacam o nome do Núcleo 
tem aí um uma dupla possibilidade de interpretação em relação à intencionalidade 
do enunciador: a primeira é a de dar destaque ao nome mais comum, o nome social 
do espaço, destacando assim, sua forma abreviada, uma vez que o nome completo 
seria formal e longo demais para o tipo de enunciado e a relação e proximidade en-
tre os interlocutores, bem como para os propósitos comunicativos do autor. A outra 
possibilidade de interpretação é a da dificuldade dos estudantes e, especificamente 
do autor, de caracterizar o espaço, uma vez que muitos dos alunos chegaram ao es-
paço com uma visão de espaço de Saúde Mental construída a partir de paradigmas 
hospitalocêntricos, produzidos por discursos de professores, amigos e familiares e 
veiculados pela mídia. Cabe lembrar que trata-se, aqui, de estudantes sem experi-
ência no campo. Sendo assim, a maioria chegou imbuída pelo discurso médico-psi-
quiátrico e compreendendo o Firmando Passos como um espaço dentro do modelo 
de desinstitucionalização instituído pela RAPS, ou seja, não como um espaço de 
cuidado preconizado pelo SUS.

Esta situação única, de um espaço como o Firmando Passos em Pernambuco, a 
partir de um ciclo não saudável de uma política pública que precisa do serviço em 
questão e, ao mesmo tempo, não reconhece que precisa dele, deslegitimando sem-
pre que possível o trabalho realizado pelo Núcleo, ao mesmo tempo em que reco-
nhece as limitações e a impossibilidade de acolher todos os usuários residentes, no 
Núcleo, em Residências Terapêuticas, com mais brevidade do que os encaminhados 
periodicamente realizados pelo Firmando Passos.

Desta forma, o discurso dos estudantes, acompanhando este paradigma insti-
tuído, mostrou-se um tanto paradoxal quanto a caracterização e compreensão do 
espaço, pelos estudantes, um vez que quase todos avaliaram de forma positiva o es-
paço, a metodologia e os profissionais. Não obstante, ao mesmo tempo não sabiam 
como caracterizar o Firmando Passos como um espaço de cuidado, considerado, no 
âmbito das políticas públicas de saúde mental, como ideal, a exemplo dos CAPS.
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Esta constatação pode ser observada no enunciado (2), através do apagamen-
to do nome e generalização do espaço. Em “esse tipo de instituição”, o sujeito, apesar 
da avaliação positiva, continua reproduzindo a deslegitimação do espaço, aproxi-
mando-o de um espaço hospitalar, assim como fazem os discursos presentes em 
posicionamentos contrários aos modelos de cuidado terapêutico não contemplados 
na RAPS.

Sendo assim, a relação com que os estudantes têm e tiveram com a loucura em 
um espaço de cuidado terapêutico, muitos pela primeira vez, é constituída de valor 
emocional e de um posicionamento afetivo, interessado, não indiferente em relação 
à loucura, ao cuidado e as relações profissionais dentro de um espaço como este. 
Vejamos o excerto que se segue:

(3)

Costumo pensar que “de perto ninguém é normal”. O normal seria uma 
idealização inexistente socialmente e que em contrassenso tanto se tenta al-
cançar. (EM-01)

A partir do enunciado acima, o autor institui seu posicionamento em relação à 
loucura, segundo o autor, posicionamento este construído desde antes da experi-
ência de estágio: esta postura de aceitação de diferenças e pluralidade existencial é 
evidenciada em tom emocional-volitivo no discurso do estudante.

O exemplo abaixo permite-nos refletir sobre o aspecto axiológico presente no 
discurso do sujeito acerca da futura profissão e de outras categorias profissionais.

(4)

Costumo dizer que todo o médico tem que ser um pouco psicólogo e tive a 
convicção que não só médicos, como toda a equipe tem que ter essa con-
duta para o pleno funcionamento profissional e entendimento do paciente, 
como apregoado pela Organização Mundial de Saúde, como um ser biop-
sicossocial (visão holística do paciente). (EM-02)
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O sujeito atribui, ao psicólogo, um lugar privilegiado em relação ao cuidado. 
No entanto, este lugar privilegiado também está historicamente associado à psi-
quiatria e a saúde mental, como se fosse lugar de domínio dos estudiosos da alma/
do comportamento e que os outros profissionais, haja vista assistentes sociais, te-
rapeutas ocupacionais, enfermeiros, etc, deveriam seguir a “conduta para o pleno 
funcionamento profissional e entendimento do paciente”. Este posicionamento, tom 
emotivo-volitivo coaduna com o de muitos dos estudantes de medicina que partici-
param do estágio. O cuidado terapêutico parece ser um trabalho além dos atributos 
médicos que, historicamente, prescrevem tratamentos com finalidade para a cura. 
Desta forma, a relação com os processos terapêuticos de Saúde Mental e a relação 
entre funcionários e usuários são, através do tom emotivo-volitivo do Ser evento 
único e unitário, evidenciadas no discurso do estudante.

Além disso, ele engloba as discussões de aceitação ou não deste novo modelo 
e a concepção, por parte dos estudantes, de qual seria a função e a importância 
do Firmando Passos para esta conjuntura de políticas públicas, uma vez que o Nú-
cleo constitui a rede de atenção psicossocial preconizada pela RAPS. No entanto, 
trata-se de um serviço privado financiado 100% pelo SUS.  Sendo assim, o espaço 
é, por vezes, desconsiderado pelo discurso vigente no movimento antimanicomial 
que tem, como uma das pautas, o fortalecimento do SUS como parte integrante e 
importante desta política de reforma.

Este panorama, conjuntamente visto pelo autor e interlocutor constituem sen-
tido na interação.

(5)

Espero poder compartilhar, lá fora, que ao invés de me deparar com dis-
túrbios construídos erroneamente, pelo senso comum, eu me deparei 
com pessoas, e estas pessoas eram tão pessoas como eu: tem seus me-
dos, seus anseios, suas relações, suas dificuldades, sua história. O que me 
diferencia do outro é justamente o fato dele ser outro. (EM-01)
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A partir desta ressignificação de papéis e ampliação do horizonte comum, os 
usuários deixam de ser objeto de estudo e se tornam participantes de um processo 
de ensino-aprendizagem pautado na humanização.

(6)

Cada qual tem suas necessidades especiais. Existem condições patológi-
cas? Sim, sem dúvidas. Mas adorei ver o como cada um deles é também 
capaz de contribuir bilateralmente no processo de aprendizado. (EM-01)

O horizonte situacional do evento vivido remete ao visto conjuntamente de 
forma objetiva na esfera social, o que, da experiência relatada do estágio, não se 
tratou de um evento de aprendizagem do conhecimento patológico, farmacológico 
e da anamnése, mas de um evento em que os usuários, concebidos como seres hu-
manos, de direitos e potencialidades, têm a ensinar a estudantes de medicina e de 
outros campos do saber.

Ou seja, a relação que se estabeleceu entre estudantes, usuários e funcioná-
rios, apesar do pouco tempo, por se tratar de um horizonte relativamente estreito, 
permitiu a mudança real e ressignificações na experiência vivida pelos futuros mé-
dicos.

A partir da experiência de estágio vivenciada, algumas comparações com ou-
tros discursos e espaços de cuidado terapêutico e o processo da Reforma Psiquiá-
trica surgem nos enunciados estudados:

(7)

Aprendi na Faculdade o processo da Reforma Psiquiátrica e vivenciei o 
estágio no CAPS (Camaragibe/tido como referência), mas a prática (está-
gio) no Firmando Passos não deixou nada a desejar e conseguiu superar as 
minhas expectativas; como é bom e gratificante saber que existe uma ins-
tituição como essa, no Recife, que coaduna com princípios humanizados e 
de respeito para com o outro. (EM-02) 
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Após o período de estágio, os estudantes evidenciaram, através do discurso, a 
metodologia de trabalho e a organização da equipe. Metodologia esta que, é sabido 
dos estudantes, coaduna com os princípios postulados pelas pautas da Reforma 
Psiquiátrica e da RAPS que, por sua vez, baseiam-se em propostas muiti(trans)disci-
plinares de horizontalização das ações profissionais.

(8)

O trabalho realizado pela equipe é totalmente impressionante e bem ar-
ticulado, podendo ser visualizado que são realizadas ações multiprofis-
sionais e que todos os profissionais trabalham em acordo com as ações 
propostas, (EM-05) 

Em outros exemplos, a avaliação situação permite-nos evidenciar o êxito e a 
surpresa da experiência vivida no estágio, além da avaliação das relações entre os 
usuários e funcionários.

(9)

[...] e fiquei extremamente feliz e realizada por ter descoberto um am-
biente que proporciona um imenso carinho e cuidado para os usuários do 
serviço. (EM-05) 

(24)

Costumo ser bastante crítico, mas no momento o que posso dizer é que 
foi surpreendente, de forma positiva, passar esses dias aqui. (EM-01)

No exemplo acima, o estudante (EM-01) relaciona a experiência com o ines-
perado e, ao fazer alusão a sua criticidade, avalia e antecipa que os interlocutores 
poderiam inferir comentários amenos. Ao estabelecer este posicionamento crítico 
o mesmo propõe, ao interlocutor, que não tenderá a amenizar possíveis impressões 
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negativas. Como podemos observar, as relações dialógicas de sentido se dão nos 
enunciados a partir de outros enunciados aqui presentes, tanto pelo discurso acer-
ca do cuidado e da loucura do senso comum, quanto pelos discursos médicos e de 
profissionais da área de Saúde e Educação.

Considerações finais

A partir da análise das relações dialógicas que constituem as avaliações dos es-
tudantes de medicina, estagiários em Saúde Mental, podemos aprofundar o nosso 
olhar acerca da Saúde Mental e da complexa relação existente entre este campo da 
Saúde, a sociedade e o sistema educacional que tem, como função, formar futuros 
médicos e também contribuir para os processos terapêuticos junto aos usuários. 
Foi também possível compreender, através das analises, os temas e discursos que 
ficaram mais evidentes, temas estes voltados às relações humanas e à afetividade, 
aos usuários, à equipe, às pessoas. Isto tudo deixa-nos esperançosos de que outros 
processos se iniciem e se ampliem no mesmo sentido, o do cuidar humano nas re-
lações de trabalho, educação e saúde. 
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Considerações iniciais

A Biopolítica, explanada por Foucault (2015), designa os mecanismos estraté-
gicos de poder sobre a vida da população, sua gestão, sua majoração, sua multipli-
cação, objetivando não somente a sujeição dos corpos, mas sobretudo seu contro-
le preciso. A Governamentalidade moderna abarca a população enquanto objeto 
construído pela gestão política global da vida dos indivíduos (biopolítica) através 
de várias técnicas desenvolvidas de controle, de normalização e de moldagem das 
condutas das pessoas, no intuito de criar sujeitos governáveis.

A campanha de Promoção da Saúde SUS, lançada em 2015 pelo Ministério da 
Saúde, propõe-se incentivar o autocuidado e produzir saúde para as pessoas por 
todo o Brasil. Dentre as diversas ações da campanha, tais como a criação de um 
portal na web1 onde são publicados vídeos, guias alimentares, textos informativos 
de incentivo a uma vida saudável, notícias, etc., foi produzido um material digital 
(anúncios, cartazes, folders) e disponibilizado no site para download. De modo geral, 
entendemos que essa campanha explicita o interesse do Estado em intervir na saú-
de do sujeito brasileiro, atuando através de estratégias biopolíticas que objetivam 
estabelecer medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos que estão rela-
cionados a doenças, de modo a produzir um cenário de qualidade de vida e bem-es-
tar para a população brasileira.

1. http://promocaodasaude.gov.br.
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Com o  objetivo de investigar como a governamentalidade funciona na nossa 
“sociedade de controle” (DELEUZE, 1992), selecionamos dois folders da supracitada 
campanha publicitária do Governo Federal, buscando analisar, através dos discur-
sos produzidos pelo Estado brasileiro, como a alimentação, o lazer, são atravessa-
dos por dispositivos de biopoder, que incidem sobre o corpo do sujeito do século 
XXI, tendo como meta conduzir as condutas da população, melhorar seu destino, 
aumentar suas riquezas, sua duração de vida, sua saúde.

No tocante à metodologia, utilizamos os fundamentos da Análise do discurso 
de linha francesa; mais especificamente os conceitos foucaultianos de governamen-
talidade, biopolítica e biopoder, que vêm à tona na fase genealógica, mais especifi-
camente quando Foucault problematiza a passagem da sociedade disciplinar para 
a sociedade de controle.

Funcionamento de uma estratégia de governamentalidade

Fazemos parte de uma “sociedade de controle” (DELEUZE, 1992), na qual o 
poder se exerce não apenas nos corpos dos sujeitos, mas organizam o cérebro, 
age nos detalhes, controla sutilmente suas ações, de modo que atravessa sua vida 
abrangendo até os mínimos espaços, tanto físicos quanto psicológicos. Neste tipo 
de sociedade, os efeitos das tecnologias biopolíticas nas nossas vidas são totais; as 
instituições nos disciplinam e nos consome completamente no compasso de nossas 
práticas produtivas e sociais.

Tais efeitos controladores, disciplinadores permeiam inteiramente a nossa cons-
ciência, uma vez que se estabelecem de forma bastante sutil, ganhando aparência de 
naturalidade. De acordo com Revel (2005, p.55), essa biopolítica implica não apenas 
uma gestão da população, “mas um controle das estratégias que os indivíduos, na 
sua liberdade, podem ter em relação a eles mesmos e uns em relação aos outros.”.

Desse modo, a autora explica que Foucault chama de “governamentalidade” 
as técnicas de dominação exercidas sobre os outros em conjunto com as técnicas 
de si. Sendo assim, para Foucault (2012), a governamentalidade é definida pelas 
formas mais descentralizadas e difusas (mas não necessariamente democratizadas) 
de poder exercidas pelo conjunto constituído pelas instituições como também pelos 
próprios sujeitos. Utilizando-se das próprias palavras de Foucault (2012, p. 295), 
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gerir a população não quer dizer gerir simplesmente a massa coletiva 
dos fenômenos ou geri-los simplesmente no nível de seus resultados 
globais. Gerir a população quer dizer geri-la igualmente em profundida-
de, em fineza, e no detalhe.

Ao discorrer sobre a governamentalidade, o autor assevera que o objetivo final 
do governo é melhorar a sorte da população, aumentar sua riqueza, sua duração de 
vida, sua saúde, etc., utilizando-se, para tanto, técnicas e instrumentalização do sa-
ber econômico que vão incidir indiretamente sobre ela e que permitirão ao Estado, 
um controle global de sua vida, sem que as pessoas se deem conta.

O agenciamento de campanhas publicitárias é uma estratégia de governamen-
talidade citada pelo autor. Diante disto, investigaremos como funciona a campanha 
de Promoção da Saúde SUS, lançada em 2015 pelo Ministério da Saúde, considerada 
uma tática dessa nova arte de governar.

A supracitada campanha traz o seguinte lema: Da Saúde se cuida todos os dias. 
Os temas eleitos materializam a noção de saúde definida pelo Ministério da Saúde, 
representante do discurso do Estado brasileiro. São eles: Controle do Tabagismo; In-
centivo à Atividade Física; Incentivo ao Parto Normal; Incentivo à Redução do Consu-
mo do Álcool; Incentivo à Segurança no Trânsito; Incentivo ao Ambiente Saudável; In-
centivo à Alimentação Saudável; Incentivo à Cultura da Paz e aos Direitos Humanos.

Ao elegê-los, amplia-se o conceito de saúde afastando-se da noção “naturalista”, 
orgânica de que saúde é apenas a ausência de doenças e aumenta a possibilidade de 
ações por parte do Estado em todos os níveis da organização social. Isto é percebi-
do na própria materialidade textual com a presença intensa dos vocábulos “incenti-
vo”, “controle”, caracterizando-a não como algo ideal, inatingível, mas como algo que 
pode ser estimulado e, portanto, usado como meta pelos serviços de saúde.

Os folders, como veremos adiante, apresentam certa regularidade entre si 
como também cada um é marcado por suas especificidades. A parte não-verbal 
apresenta uma regularidade enunciativa na qual se destaca o rosto de uma pessoa 
de perfil, com olhar e semblante que expressam satisfação, contentamento e prazer 
(conforme figura 1 e figura 2 abaixo). O uso do recurso digital nestas imagens provo-
ca vários efeitos de sentido. Essencialmente, parece tornar transparente aquilo que 
é opaco, fazendo transparecer, simbolicamente, o que se passa na cabeça das pes-
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soas. E não por acaso, o que enxergamos através do olhar delas são pessoas felizes, 
que obtiveram sucesso por terem optado “cuidar da saúde”.

Vejamos o folder abaixo, que tem a alimentação como tema:                                                                
         

Figura 1 - Folder alimentação saudável. (Fonte: Portal Promoção da Saúde).
Disponível em: http://promocaodasaude.saude.gov.br/promocaodasaude/material-de-cam-

panha/incentivo-a-alimentacao-saudavel/campanha-01.

O enunciado verbal em destaque, neste caso Da alimentação se cuida todos os 
dias, que é comum a todos os cartazes e folders (trocando o complemento do verbo 
ao mudar o tema), apresenta uma construção em que o pronome “se” atua como 
índice de indeterminação do sujeito.

O complemento do verbo “cuidar” (do corpo, da alimentação, etc) precede-o, 
ganhando evidência na oração. Ainda em termos gramaticais, a escolha pelo sujeito 
não determinado, no nosso entendimento, possibilita a aglomeração de vários e 
indeterminados sujeitos – discursivos - nesta categoria, uma vez que as diversas 
ações de Promoção da Saúde foram propostas para “você, sua família, sua comu-
nidade e todo o Brasil viverem com mais tranquilidade, felicidade e bem-estar, pre-
venindo doenças crônicas como diabetes, doenças do coração, hipertensão, câncer, 
entre outras”, conforme declarado em um dos cartazes que também fazem parte 
da campanha. Determinando o sujeito, limitaria essa possibilidade de fazer incluir 
“você” e “todo o Brasil” em uma mesma estrutura.

http://promocaodasaude.saude.gov.br/promocaodasaude/material-de-campanha/incentivo-a-alimentacao-saudavel/campanha-01
http://promocaodasaude.saude.gov.br/promocaodasaude/material-de-campanha/incentivo-a-alimentacao-saudavel/campanha-01
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Na Figura 1, o rosto em perfil é de um homem (cuja escolha de gênero não foi 
aleatória). Ele, que comparado à mulher, tende a cuidar menos da saúde e ser mais 
resistente à medicina de uma forma geral, incluindo aí a falta de atenção com a 
alimentação. Observa-se na imagem que seu olhar é para frente, na linha do hori-
zonte, olhar de quem mira o futuro, encara os desafios.  Além disso, seu semblante 
como um todo exprime satisfação e a segurança de que se alimentar bem é a esco-
lha certa a ser feita.

A imagem representa o homem que já entendeu os riscos de não fazer esco-
lhas saudáveis e que encontra felicidade ao valorizar o cuidado com a própria saú-
de. Que é possível, fácil, prazeroso e, sobretudo, necessário, ter uma vida com mais 
qualidade e uma alimentação com mais saúde e sabor.

Esse é o sujeito de uma gestão de governamentalidade a que Foucault (2013, 
p. 425-426) se refere: “sujeito de necessidades, de aspirações, mas também como 
objeto nas mãos do governo; como consciente, ante o governo, daquilo que ela [a 
população] quer e inconsciente em relação àquilo que se quer que ela faça”.

Os homens, durante muito tempo, não foram o foco de ações de saúde espe-
cíficas como as mulheres, os adolescentes e jovens, os idosos, as pessoas com defi-
ciência. Todavia, recentemente, vimos revelar a emergência do problema da saúde 
masculina, que passa a ser objeto de interesse do governo, portanto, foco da gover-
namentalidade.2

Retomando à figura 1, observamos o funcionamento do biopoder de forma 
estratégica a tal ponto que induz a população a acreditar, sem questionar, - que 
os “10 PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL”, enunciado des-
tacado no folder, é um mandamento a seguir para o bem-estar. O uso dos verbos 
no infinitivo (um modo impessoal): “Fazer de alimentos in natura ou minimamente 
processados a base da alimentação”; “Evitar o consumo de alimentos ultra-proces-
sados”; “Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias”, etc. quebra o tom 
de ordem, de imposição como conhecemos nos 10 Mandamentos bíblicos, que faz 
uso do imperativo negativo: “Não matarás”; “não adulterarás”; “não furtarás”, etc.

2. Em 2008, foi lançada a Campanha Nacional de Esclarecimento da Saúde do Homem, promovida pela 
Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), com apoio do Ministério da Saúde, tornando o Brasil o segundo 
país da América possuidor de um setor para a saúde do homem. (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009).
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Todavia, os “10 passos para uma alimentação saudável” não deixam de ser 
regulamentos para o caminho de uma vida liberta da escravidão do pecado, uma 
vez que os que se negam a seguir no limite dos trilhos traçados certamente sofrem 
sanções.

De acordo com Sousa (2012), a partir de sua leitura de Foucault, a obsessão do 
poder estatal pelo cuidado purificador da vida produz uma contrapartida brutal que 
resulta em uma política da intransigência para com os que se negam a passar pela 
purificação. Aqueles cujos passos não seguem o caminho orientado, não se encai-
xarão nas normas do corpo magro, sadio, bonito, não terão um relacionamento feliz 
e, consequentemente, serão discriminados.

O atravessamento do discurso bíblico é percebido também no outro enuncia-
do em destaque no folder “A REGRA DE OURO”. Este título marca uma passagem 
bíblica que remonta ao “Sermão da Montanha”, um discurso de Jesus Cristo no qual 
ele profere lições de conduta e de moral, ditando os princípios que normatizam 
e norteiam a verdadeira vida cristã. Nesta ocasião, Jesus aprofundou e ampliou o 
alcance dos 10 Mandamentos levando os cristãos a seguirem não como um ritual, 
mas a partir de mudanças internas relacionadas a atitudes concretas.3

Sendo o objetivo desta Campanha incentivar iniciativas individuais e coletivas 
que vão desde a adoção de hábitos e alimentação saudáveis até a busca do desen-
volvimento sustentável, da gestão democrática e da construção da legítima quali-
dade de vida, os 10 Passos fulguram como os 10 Mandamentos: um resumo dos 
deveres do cidadão consigo mesmo e para com o seu próximo, um princípio ético 
fundamental, a “Regra de Ouro”.

Este modo sutil de advertir o indivíduo é típico de nossa sociedade de controle, 
na qual “os mecanismos de comando se tornam cada vez mais ‘democráticos’, cada 
vez mais imanentes ao campo social, distribuídos por corpos e cérebros dos cida-
dãos”. (HARDT & NEGRI, 2001, p. 42).

Passemos agora à análise da Figura 2 abaixo, buscando analisar os efeitos do 
atravessamento do biopoder que incidem sobre os discursos produzidos pelo Esta-
do brasileiro, a partir do folder, que tem como tema o controle do tabagismo.

3. Informações obtidas em: http://www.estudobiblico.org/pt/detalhe/ver/o-sermao-da-montanha-44.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://www.estudobiblico.org/pt/detalhe/ver/o-sermao-da-montanha-44
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Figura 2 - Folder controle do tabagismo. (Fonte: Portal Promoção da Saúde).
Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/campanhas/Dia_Mundial_Sem_Taba-

co_2015/MS_PNPS_TABAGISMO_FOLDER-_A3.jpg.

A parte não-verbal deste enunciado, assim como na Figura 1 anteriormente 
analisada, didatiza os efeitos do biopoder no indivíduo e na população como um 
todo. O semblante da jovem de perfil condiz com a aceitação das regulações da sua 
vida social conduzida pelo governo. É a natureza biopolítica deste novo paradigma 
de poder que permite, segundo Hardt & Negri (2001), o comando efetivo sobre a 
vida total da população, uma vez que este se torna função integral, vital, que todos 
os indivíduos aceitam e reativam por sua própria vontade.

No folder, há uma enxurrada de informações, densas e minuciosas, a respeito: 
a) do comércio ilícito de cigarros; b) das principais ações de controle do tabagismo; 
c) das políticas públicas implementadas pelo governo brasileiro; d) dos dados esta-
tísticos de redução do número de fumantes nos últimos 9 anos, além de um alerta 
sobre a proibição da venda de cigarros abaixo do preço mínimo e para menores de 
idade, seguido de um conselho com uma linguagem informal na tentativa de apro-
ximar-se do público jovem: “O preço do cigarro pesa no seu bolso? Que tal deixar de 
fumar em vez de comprar cigarros mais baratos, vendidos ilegalmente?”.

http://portalsaude.saude.gov.br/images/campanhas/Dia_Mundial_Sem_Tabaco_2015/MS_PNPS_TABAGISMO_FOLDER-_A3.jpg
http://portalsaude.saude.gov.br/images/campanhas/Dia_Mundial_Sem_Tabaco_2015/MS_PNPS_TABAGISMO_FOLDER-_A3.jpg
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A escolha pelo rosto de uma jovem (diferentemente do homem adulto no folder 
de incentivo à alimentação saudável) decorre do fato de que 90% dos fumantes co-
meçam a fumar antes dos 19 anos. Ademais, pesquisas apontam que o percentual 
de fumantes adultos caiu 30% nos últimos nove anos, evitando cerca de 200 mil 
mortes, segundo o próprio material de campanha. Esta realidade, que se funda-
menta em um saber econômico, estatístico, indica que reduzir o número de jovens 
fumantes e, consequentemente, de diversos tipos de doenças do coração, do pul-
mão, se torna uma preocupação política para o Estado (consequentemente requer 
uma biopolítica), por isso as campanhas de prevenção devem voltar-se para esse 
público-alvo, representado no material em análise.

De acordo com Sousa e Baracuhy (2015), as estatísticas que medem o número 
de fumantes, de pessoas que pararam de fumar em virtude de políticas públicas e 
os que morreram em decorrência de doenças ocasionadas pelo consumo de cigar-
ro, atreladas a campanhas de prevenção e combate ao tabagismo, fazem parte de 
um complexo dispositivo de poder que dá respaldo ao governo da população. Este 
é legitimado por saberes oriundos da clínica médica como também por instituições 
jurídicas e outros órgãos de Estado, os quais, por terem função normalizadora na 
vida da população, controlam o funcionamento do discurso antitabagista, ao mes-
mo tempo em que constroem discursivamente o sujeito fumante.

Em sua pesquisa sobre a constituição do sujeito fumante em campanhas anti-
tabagistas nas embalagens de cigarro, os autores concluíram que o sujeito fumante, 
na atualidade, é discursivizado como um corpo anormal, doente, sexualmente im-
potente, que vive na iminência da morte, representando, assim, uma ameaça para 
toda a população, pois possibilita o adoecimento e a morte de outros indivíduos por 
meio do fumo passivo. Em nosso objeto de análise, contudo, o sujeito que se cons-
trói discursivamente é o jovem não-fumante, normal, aquele que fez as “escolhas 
certas” a fim de viver bem.

Como afirmam Hardt e Negri (2001), a função mais elevada do biopoder é ad-
ministração total da vida. Na campanha, observamos os efeitos desse poder geren-
ciando a vida desses jovens, regulando a vida social, indicando modos de manter o 
corpo segundo os padrões considerados saudáveis na contemporaneidade, em que 
os sujeitos anseiam por longevidade e temem a morte. Desta maneira, os jovens 
não-fumantes são construídos discursivamente para serem saudáveis, bem relacio-
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nados, conscientes de suas atitudes, de suas escolhas, o “bom cidadão”, tendo como 
recompensa o bem-estar e a longevidade.

Considerações finais

Com este trabalho observamos que os efeitos do biopoder que procedem do 
discurso do Estado funcionam de forma absoluta e bastante eficaz, uma vez que 
penetram na sociedade de modo argucioso e de modo sutil. Na Campanha Promo-
ção da Saúde- SUS – Da saúde se cuida todos os dias, constatamos que o controle do 
Estado não pairou na superficialidade do corpo do indivíduo: um corpo saudável, 
livre de doenças, mas ocorreu através de uma estratégia de governamentalidade, 
imbuída dos efeitos do biopoder.

Sendo assim, o Estado buscou entranhar-se na vida da população, nos seus 
corpos, mentes, desejos, afetividade. Não através da força bruta, imperativa, mas 
pela inscrição de sistemas simbólicos de acordo com os quais, as pessoas devem 
“escolher” dentre as possibilidades existentes, regular seu comportamento e disci-
plinar a si próprios como membros de uma sociedade que almeja encontrar o cami-
nho da felicidade e anseia pelo bem-estar. Nesse sentido, a imposição que rege esta 
relação Estado-população é velada, uma vez que as estratégias de normalização 
utilizadas pelo Ministério da Saúde produzem sensibilidades, disposições e consci-
ência no mundo social.

Através de nossa análise, entendemos que o Estado brasileiro reconhece que 
a saúde da população masculina é uma questão importante que precisa ser enfren-
tada por meio de ações e estratégias que possam reverter este quadro de doenças 
e mortes, além disso, a campanha de controle ao tabagismo mostra que o consumo 
de produtos de tabaco causa sérias consequências econômicas, comprometendo 
a renda individual e os gastos públicos com a saúde das pessoas. De acordo com a 
campanha, custos indiretos também podem ser percebidos como perdas de pro-
dutividade no trabalho ou dias de trabalho perdidos, além dos danos ambientais, 
como risco de incêndios e poluição do ar causada pela fumaça do cigarro.

Portanto, acreditamos que a referida campanha realizada pelo Ministério da 
Saúde, que contribui para a redução do adoecimento e para promover a saúde, se 
constitui uma estratégia de Governamentalidade, na qual a soberania, o controle, a 
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disciplina tomam nova forma. Ao mesmo tempo em que o Estado controla a alimen-
tação da população, dá dicas para 10 passos para uma dieta saudável, faz um convi-
te aos jovens para pararem de fumar, ele oferece uma vida com mais tranquilidade, 
felicidade e bem-estar para a população. Dessa forma, não há espaço para resistên-
cia, uma vez que resistir a esse poder implica ser punido por doenças crônicas como 
diabetes, doenças do coração, hipertensão, câncer, entre outras.
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A MíDIA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA: 
UMA ANÁLISE DE PROPAGANDAS PUBLICITÁRIAS DA 
DULOREN

SUEILTON JUNIOR BRAz DE LIMA (UERN)
SUEGNA SAyONARA DE ALMEIDA (UERN)

Introdução

Entender a mídia como um suporte que nos permite, com rapidez, aprender o 
que se passa no mundo é, em primeiro momento, reconhecer uma revolução tecno-
lógica que ajuda no desenvolvimento do sujeito modernizado. Indivíduos que com-
preendem as mudanças que se tornam necessárias aos avanços em pesquisas de 
todas as áreas do saber. Por outro lado, é também uma forma que esse “mundo mi-
diático” nos apodera inconscientemente pelas suas formas de utilização, que nos são 
tão passíveis de aceitação, como modelos a serem seguidos por intermédio de uma 
indústria cultural conhecedora do que a massa dominante busca em seu dia a dia.

Assim, compreender essa intenção que a mídia tem, junto ao público consumi-
dor, é também compreender que a mídia consegue moldar os sujeitos quanto à sua 
forma de se portar socialmente. É nesse sentido que o nosso trabalho tentará, de 
forma sucinta, explicar como a mídia constrói a identidade feminina, em especial, 
aos efeitos de sentido que a mídia gera na representação da identidade da mulher 
em propagandas de uma empresa de roupas íntimas femininas.

Para realizar nossas análises acerca do feminino construído midiaticamente, 
utilizaremos duas propagandas de lingerie da empresa Duloren, retiradas da inter-
net. E, para tanto, se faz necessário recorrer aos dizeres sobre a Mídia, segundo 
Charaudeau (2007) e Navarro (2010) e aos estudos sobre identidade, nos postula-
dos de Bauman (2005) e Hall (2005), o que nos permitiu as analises.

Desse modo, este trabalho será constituído em primeiro momento por uma ex-
planação acerca da mídia e da formação do consumidor. No segundo momento des-
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creveremos sobre como se caracterizam as identidades pós-modernas. E por último, 
apresentaremos uma possível análise sobre como a mídia constrói essas “novas” 
identidades femininas, mostrando como a cultura e a mídia consegue criar diversos 
estereótipos que conceituam o que é ser mulher na sociedade contemporânea.

O poder da mídia e a formação do consumidor

O campo, midiático agindo como um suporte que faz circular com rapidez os 
diferentes discursos existentes na sociedade, tenta em um primeiro momento co-
municar e informar acontecimentos sociais a um maior número possível de pessoas. 
Mas ao mesmo instante, não é só ao ato de informar que a mídia faz sua atuação, é 
também através de uma intenção em vender um determinado produto de consumo 
que se faz uso da mídia, como propagação e como ato de vender uma verdade que 
ilusoriamente seu produto forneça.

Entendemos que para a mídia fornecer aos diferentes meios de comunicação 
um espaço para propagação de seus discursos, é necessário como coloca Charaude-
au (2007) uma lógica, que é ao mesmo instante econômica, tecnológica e simbólica. 
Sendo no aspecto simbólico que pelas representações das práticas sociais que os su-
jeitos exercem em sociedade que tentaremos analisar como se constrói as identida-
des por intermédio da mídia. Assim, a lógica simbólica para Charaudeau (2007, p.16)

Trata-se da maneira pela qual os indivíduos regulam as trocas sociais, 
constroem as representações dos valores que subjazem a suas práticas, 
criando e manipulando signos e, por conseguinte, produzindo sentido.

Dessa forma, entendemos por trocas sociais a maneira como a mídia coloca em 
foco as representações de si e do outro, moldando os sujeitos a se portarem de acor-
do com os modelos gerados por ela. Assim, se constroem as diferentes formas de 
representar-se na sociedade, de acordo com as práticas de cada sujeito, que assim 
também representam seus valores, e sob a forma de signos que se deixam manipu-
lar pela instância midiática, passam a revelar outros modos de se portar socialmente.

Assim, é através dos textos utilizados pela mídia que se manifestam essas formas 
de se representar socialmente. Corroborando a isso, Navarro (2010, p.80) nos diz que,
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O estatuto das discursividades que trabalham os acontecimentos no 
interior dos textos de comunicação de massa entrecruza proposições 
oriundas de universos logicamente estabilizados, que visam a descrição 
do real, com proposições pertencentes a outros universos não logica-
mente estabilizados, que realizam uma interpretação do real. Esta dis-
tinção nos autoriza a compreender que a escrita midiática promove uma 
descrição/interpretação dos acontecimentos.

É no entrecruzar dos diferentes enunciados que manifestados sob uma mesma 
estrutura sintática que os sentidos se revelam, e em suas práticas que exercidas de 
acordo com os significados que lhes são cabíveis tornam-se verdadeiros, são trazidas 
para o campo midiático, numa relação estabelecida por diferentes interpretações 
desses  acontecimentos. Realizando assim, o que segundo Navarro (2010, p.84) “A 
mídia constitui uma verdade parcial, jamais absoluta.” Uma vez que os acontecimen-
tos revelam diferentes efeitos de verdade que se constroem ao passar dos tempos.

Para Charaudeau (2007) a mídia tem a propaganda como um discurso infor-
mativo voltado para o seu alvo especifico. A propaganda é, assim, utilizada para 
persuadir e/ou seduzir um determinado público, utilizando informações que lhes 
tragam o saber. Mas, o discurso da propaganda é diferente do discurso informativo, 
uma vez que na propaganda há o discurso da promessa, como uma mágica que se 
oferece ao consumidor. Já o discurso informativo constituísse como uma verdade 
que foi dita, sendo preciso provar sua veracidade.

Para Breton (1999) foi no decorrer do século XX que a crítica à manipulação 
começou a ganhar terreno com o acontecimento da Segunda Guerra Mundial, fato 
esse que levou ao uso sistemático da propaganda utilizada por intelectuais da épo-
ca, até onde a censura os permitia. É a partir dos anos 30 que a propaganda se 
propaga pela utilização política e publicitária recebendo fortes críticas de seu uso 
em prol da manipulação, porém, suas críticas desaparecem a partir dos anos 80, dé-
cada essa que estabelece a função da publicidade como uma perda de intensidade 
na atualidade. Assim, ainda em Breton (1999, p.12)

A manipulação psicológica teria igualmente desaparecido de nosso ho-
rizonte. O poder das mídias, objeto de uma renovação da crítica, é com 
frequência incentivado para testemunhar que teríamos entrado numa 
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‘sociedade de comunicação’ em que os velhos procedimentos de influ-
ência e intervenção sobre as consciências não teriam mais lugar. A que-
da do muro de Berlim assinala para muitos o fim de uma época em que 
a associação entre política e manipulação era legitimada, nos dois cam-
pos, pelos imperativos da guerra fria.

Dessa forma, os procedimentos utilizados pela mídia não teriam mais uma ma-
neira de manipular as massas como acontecia no século passado, ela, seria agora, 
apenas uma maneira de levar a comunicação em um novo formato, criando uma 
nova “sociedade de comunicação” que acaba erradicando seus antigos métodos de 
levar a comunicação a todos. O fim dessa etapa que marca ou mascara esse pos-
sível apagamento de associação entre política e manipulação perde força, com o 
acontecimento da queda do muro de Berlim.

Portanto, entender as proporções que a mídia toma, agindo como forma de 
manipulação dos sujeitos, é entender que os mecanismos midiáticos desenvolvem 
no público uma espécie de venda de comportamentos verdadeiros que devem ser 
utilizados por eles para que não fujam de um padrão que a maioria dos indivíduos 
venha a seguir. No mais, esse comportamento enquanto consumidor é uma forma 
que a indústria cultural encontrou de manipular um determinado público alvo, ven-
dendo um bem que não é material, pois além de sua materialidade, o que se tenta 
conseguir é a consagração de um desejo mágico de se tornar algo ou alguém que a 
mídia moldou como uma forma de padrão ideal de vida que pode e deve ser segui-
do. Assim, Adorno e Horkheimer (2006, p. 115)

A indústria cultural não cessa de lograr seus consumidores quanto 
àquilo que está continuamente a lhes prometer. A promissória sobre o 
prazer, emitida pelo enredo e pela encenação, é prorrogada indefinida-
mente: maldosamente, a promessa a que afinal se reduz o espetáculo 
significa que jamais chegaremos à coisa mesma, que o convidado deve 
se contentar com a leitura do cardápio. Ao desejo, excitado por nomes e 
imagens cheios de brilho, o que enfim se serve é o simples encômio do 
quotidiano cinzento ao qual ele queria escapar.

É assim que a mídia funciona, em função de uma indústria de consumo que 
tenta assumir o papel de propagar aos consumidores um bem estar que a propa-
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ganda tenta nos passar, pela promessa encenada de um desejo de sentir-se como 
membro de uma comunidade que utiliza dos mesmos padrões de vida. 

 
As identidades pós-modernas: algumas reflexões de Stuart 
Hall e Bauman

Nas últimas décadas, desde o surgimento da sociedade pós-moderna, há um 
crescente questionamento sobre o que de fato é identidade. “O que somos” e “o 
que nos tornaremos”, tem sido uma lacuna a ser preenchida desde que as velhas 
identidades, criadas a partir das ideias do iluminismo e do renascimento entraram 
em declínio a partir do surgimento de uma sociedade que transcende as noções de 
tempo e espaço.

A compreensão de “identidade nacional” (BAUMAN, 2005), que se buscava alu-
cinadamente explicar através de um laço de pertencimento territorial, apenas por 
um sujeito nascer ou se situar em determinado lugar físico, tem caído no despres-
tigio, pois o sujeito que estava ligado exclusivamente a uma localidade, agora se 
desloca, se transporta para outros lugares, inclusive simultaneamente.

Deste modo, Bauman (2005) define as identidades modernas como não per-
tencentes, intimamente, à soberania de um estado, sem ter vinculo de lealdade na-
cional, mas que torna o sujeito independente e exposto às interações com o mun-
do. O que força a acreditar que é possível uma pessoa está em dois (leia-se vários) 
lugares ao mesmo tempo.

Stuart Hall, sociólogo jamaicano que estudou identidade cultural, em seu livro 
A identidade cultural na pós-modernidade, define essa “nova identidade” - identidade 
moderna - como sendo descentrada, pois se estabelece em uma época (na pós-mo-
dernidade) em que o sujeito não possui uma identidade fixa. 

Para tanto, Stuart Hall (2005), na referente obra, apresenta três concepções 
de identidades no ser humano, a saber: O individuo do iluminismo, que é o sujeito 
permeado pela razão; o indivíduo sociólogo, sujeito que interage com a sociedade 
moderna, mas que não é independente; e o individuo pós-moderno, sujeito que não 
possui uma identidade fixa, o que Hall define como “crise de identidade”.

Sobre o individuo da pós-modernidade e sua crise de identidade, Bauman (2005) 
explica que com os avanços e com a globalização, a identidade se torna mais impor-
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tante para indivíduos que buscam por um “nós” a quem possa pedir acesso (MONTE, 
2012), isto é, as “novas relações” começam a influenciar nas construções cotidianas, 
a maneira de viver em sociedade e no mundo. Com isso as identidades antes vistas 
como estabilizadas, começam a se esfacelar, se tornando um campo fragmentado.

Um exemplo de que os avanços tecnológicos e a globalização tem haver com 
as práticas sociais modernas (e consequentemente com a construção dessas identi-
dades “fragmentadas”/“descentradas”) e reforçar a tese de que é possível estar em 
vários lugares ao mesmo tempo, recorre-se a Baumam (2005, p. 33):

Com os fones de ouvido devidamente ajustados, exibimos nossa dife-
rença em relação à rua em que caminhamos, não mais precisando de 
uma etiqueta rebuscada. Ligados no celular, desligamo-nos da vida. A 
proximidade física não se choca mais com a distância espiritual.

Isto é, quando um indivídua ao ligar um celular e os fones de ouvido, e sai an-
dando pelas ruas ou, até mesmo, deitado em seu quarto, desliga-se do ambiente 
físico e se reporta a um ambiente espiritual, onde não há distância de um extremo 
a outro, liga-se a um lugar repleto de possibilidades. Isto é o que Bauman chama de 
“mundo moderno líquido”, tão liquido que transborda por entre os dedos da mão.

Com a velocidade dos avanços e das mudanças, não se pode mais confiar numa 
identidade pautada em estruturas de referências estáveis, pois essas estruturas 
têm datas de validade, uma suposta durabilidade. Na verdade, segundo Bauman 
(2005), não há a necessidade de confiar, pois os indivíduos não necessitam delas. A 
identidade é algo a ser inventado e não descoberto, é algo que precisa ser constru-
ído a partir do zero. Não existe um sujeito singular passível no contexto da pós-mo-
dernidade. Tudo o que “somos” depende de nossa interação com a sociedade, do 
contato com o mundo (MONTE, 2012).

O surgimento da TV, e junto a ela as propagandas e os programas, têm con-
tribuído para essa construção esfacelada de identidade. Tais mídias proporcionam 
uma estrutura de sistema capitalista e contribuem para a disseminação de estereó-
tipos e rótulos, fazendo o sujeito aceitar compulsivamente, mesmo que inconscien-
temente, o seu jogo de “IBOPE”, quanto mais audiência, melhor para a emissora. 
Influenciando de maneira positiva ou negativa na busca por uma identidade.
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Atualmente, a sociedade se torna, cada vez mais, refém da tecnologia e da 
praticidade que ela oferece (Claro que se reconhece que há pessoas que não as uti-
lizam). As redes sociais são grandes exemplos de como a modernidade sofre com 
a procura de uma identidade. Ao se usar essas comunidades, utiliza-se identidades 
que mascaram a realidade, apresentando ao outro uma identidade precária, típica 
da modernidade liquida.

Portanto, entende-se que a sociedade atual proporciona diariamente uma in-
finidade de identidades possíveis, tendo em vista os novos modos de vida. Essas 
identidades vão surgindo e desaparecendo de acordo com as necessidades do su-
jeito em sociedade, o que os caracterizará como um ser plural, rompendo com as 
identidades estáveis. Com isso, percebe-se que os estudos de Stuart e Bauman re-
velam muito sobre as discussões das identidades, porém, não as esgotam, pois no 
mundo globalizado e em constantes mudanças, essas discussões são tão liquidas e 
instáveis quanto a nossa modernidade.

A construção da identidade feminina em campanhas 
publicitárias da Duloren: descrição e análise do corpus

No recorte metodológico, aqui apreendido, serão analisadas duas imagens de 
campanhas publicitárias da marca de lingerie Duloren. Ambas as imagens são prove-
nientes de sites da internet. Salientamos, ainda, que nossas análises se deterão ape-
nas as duas campanhas publicitárias aqui apresentadas, não cabendo (pré) julgamen-
tos à marca e nem ligação dessas campanhas com as outras campanhas da empresa.

Nossa interpretação se dará pela análise dos textos verbais (os enunciados, 
legendas expressas) e não verbais (as imagens), expondo a construção de sentido 
existente na relação entre texto verbal e o visual.

É sabido que a marca de Lingerie Duloren é uma empresa do ramo de vendas 
de produtos/roupas íntimas feminina que lança, periodicamente, campanhas publi-
citárias em revistas, jornais, sites da internet e etc. Com isso, percebemos que essas 
campanhas/propagandas estão ligadas diretamente com o nosso objetivo, que é 
analisar a construção da identidade feminina estabelecida pela mídia. Sendo assim, 
Tomemos como ponto de partida a seguinte campanha:
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Figura 1. Só Jesus é fiel

Na imagem apresentada acima, notamos, inicialmente, na parte central, a pre-
sença de uma mulher (como se estivesse “sensualizando”) vestida com uma lingerie 
da marca Duloren e ao seu lado a legenda: “SÓ JESUS É FIEL”. Logo ao fundo da ima-
gem, um pouco desfocado, à esquerda da imagem, percebemos um homem senta-
do em um sofá, como se estivesse assistindo à televisão e, por fim, no lado inferior 
direito, o seguinte slogan: “Você não imagina do que uma Duloren é capaz”.

Em uma breve análise, podemos perceber uma construção da identidade da 
mulher exposta nessa propaganda. Inicialmente notamos que a “sensualidade” da 
mulher, vestida com a lingerie da marca, os dizeres “Só Jesus é fiel” e a imagem 
do homem, possivelmente distraído assistindo a um jogo de futebol, desconstrói a 
ideia de que a mulher deve ser vista como um “ser” que não trai, que deve ser sem-
pre fiel ao seu marido e que precisa sempre dar atenção mesmo nas situações em 
que ela não tenha a atenção, neste caso, no momento do jogo do futebol.

Desta forma, esses aspectos constrói a identidade de uma mulher autônoma, 
não submetida a dar sempre atenção ao seu marido (vemos pelo fato de ela estar 
sensualizando, distraída, despreocupada, pensando em algo) e que pode trair, como 
qualquer outro ser humano que tem seus “caprichos”, seus desejos, suas vontades, 
pois só Jesus, tido como ser perfeito pelos adeptos do cristianismo, será fiel.

Ainda notamos o slogan “Você não imagina do que uma Duloren é capaz”. A 
presença do nome Duloren na frase (que serve com propaganda da marcar) apare-
ce como uma forma de substituição da palavra Mulher, reforçando a tese da mulher 
autônoma/independente, que quebra barreiras e que é capaz de agir como qual-
quer outro ser humano, fugindo das possibilidades imaginárias de capacidade.
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Porém, todos esses fatores que definem a identidade feminina, nesta análise, 
estão ligados, inteiramente, ao uso da marca Duloren, como se só fosse possível 
todas essas possibilidades se a mulher fosse uma consumidora dos produtos da 
marca. Isto é, se as mulheres que não usassem as lingeries Duloren não seriam inde-
pendentes, autônomas, com direitos iguais a todos os seres humanos.

Figura 2. 2 casamentos, 3 filhos, 4 netos

Na figura 02, temos também uma mulher em destaque, desta vez, uma mulher 
“mais velha” que a mulher da imagem anterior (de 77 anos, como podemos ver no 
lado inferior direito da figura) em pé, vestida com uma lingerie e um homem, bem 
mais novo, agarrado aos seus pés. No lado superior direito aparece a frase: “2 casa-
mentos, 3 filhos, 4 netos e ainda pego para criar”.

Podemos perceber que essa campanha publicitária desconstrói a ideia de que 
mulher mais velha tem que se relacionar com pessoa de sua faixa etária, ou, até mes-
mo que não possam se relacionar. Isso fica claro pelo fato de ter um homem bem mais 
novo “aos seus pés”. Assim, a mulher acima dos 70 anos de idade, que culturalmente 
em nossa sociedade, perde a sua identidade de mulher que tenha vida sexual ativa, é 
desconstruída pela propaganda, dando lugar ao novo sujeito, mulher, avó, mãe, que 
além de preservar todos esses adjetivos, ainda mostra a sua sensualidade e desejo, 
até mesmo por homens bem mais jovens como podemos observar na imagem.

O modo como a mulher na terceira idade é colocada na propaganda também 
nos revela uma intenção que a marca tem em fazer essas mulheres que ainda não 
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se reconhecem nessa nova identidade, a também se sentirem e se portarem como a 
mulher da propaganda que ao adquirir uma lingerie Duloren venham a adquirir tam-
bém essa sensualidade e consumação de desejos que a sociedade e a cultura trata-
ram de apagar de acordo com a passagem do ciclo de vida dos sujeitos. Assim, a mídia 
utiliza dessas questões sociais, como a sexualidade feminina na terceira idade para 
construir a imagem da mulher Duloren dona de seus desejos.

Conclusão

De acordo com nossas análises, podemos perceber que a propaganda midiática 
tem a capacidade de disseminar com rapidez os discursos que envolvem o lugar da 
mulher em nossa sociedade contemporânea, e, assim, consegue construir uma iden-
tidade feminina que se dissocia da que tínhamos há algumas décadas atrás, principal-
mente em discursos sobre a fidelidade feminina e a sexualidade da mulher na terceira 
idade. Essa “nova” identidade que a mulher apresenta hoje é resultado de uma guerra 
entre os gêneros em que a mulher busca o seu lugar de igualdade em relação ao sexo 
masculino em todos os aspectos de sua vida. Reconhecer o poder que a mídia tem em 
reconhecer esse espaço que a mulher conseguiu ocupar é, também, reconhecer que 
a indústria cultural necessita de um posicionamento que estabeleça esse “empode-
ramento” feminino, uma vez que, o consumo de produtos, principalmente de roupa 
intima é um setor que é bem mais adquirido pelo público feminino.
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simPósio temátiCo

A RECATEGORIzAÇÃO NOS PROCESSOS DE 
REFERENCIAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE LEGITIMAÇÃO 
TEXTUAL/DISCURSIVA

VALNEy VERAS DA SILVA (UFC)

Introdução

Pretende-se com este estudo investigar o fenômeno da recategorização em 
sua função argumentativa, expressa na estratégia textual-discursiva de legitimação. 
Para tal, situaremos os estudos sobre referenciação ao elencar os pressupostos que 
embasam nossa proposta analítica de texto, bem como o processo de introdução 
referencial. A seguir, em um segundo momento, definir-se-á o fenômeno da recate-
gorização e sua função argumentativa na introdução referencial, de modo a ressal-
tar o caráter legitimador da recategorização quando observada numa perspectiva 
textual-discursiva.

Neste sentido, o texto, orientado pelo contexto, segundo uma abordagem so-
ciocognitiva, legitima posições e posturas apontadas pelo sentido construído. Deste 
modo, um dado referente quando recategorizado na introdução referencial, levan-
do em conta seu contexto, a partir de sua função argumentativa, pode vir a legiti-
mar um discurso pretendido. No caso deste estudo, observaremos textos do gêne-
ro notícia sobre o processo de impedimento de Dilma Vanda Rousseff à presidência 
da República Federativa do Brasil.

Pressupostos e processo da referenciação. 

O fenômeno da referenciação, entendido como um processo que envolve o 
texto e a sua coerência, trata dos referentes como entidades mentalmente cons-
truídas no ato de enunciação de um texto (CAVALCANTE, 2011).  Tal concepção de 
referenciação se embasa nos postulados de Mondada e Dubois (2003), que rom-
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pem com o entendimento de que o “real” se expressa diretamente no linguístico, de 
modo a reconhecer a dicotomia de elementos extralinguísticos e linguísticos.

Por isso, segundo Mondada e Dubois (2003), o entendimento de referência é 
tido como relativista e não como essencialista da linguagem e da verdade. Os re-
ferentes são construtos sociais que representam os segmentos da realidade, mas 
não são a própria realidade, visto ser esta intangível ao ser humano, senão quando 
mediada pela linguagem.

Também entendidos como objetos de discurso (MONDADA; DUBOIS, 2003), os 
referentes são entidades do discurso, “representações alimentadas pela atividade 
linguística” (APOTHÉLOZ; REICHLER-BÉGUELIN, 1995, p. 239). De modo que, os refe-
rentes não são formas fixas e universais da linguagem, mas, ao contrário, são flexí-
veis e socialmente construídas segundo as crenças de dado grupo social, podendo 
variar em seu significado. São realidades abstratas, imateriais, que não se confun-
dem com os significados, e que estão materializados, inúmeras vezes, nas expres-
sões referenciais, ajudando a compor os processos referenciais (CAVALCANTE, 2011).

Desse modo, os referentes estão na dimensão cognitiva, devido a sua imate-
rialidade e por existirem em um processamento mental, mas também na dimensão 
social visto que são socialmente construídos, como bem coloca Cavalcante (2011, 
p. 47): “Em consonância com Apothéloz (2001), diremos que construir um referente 
envolve um processo cognitivo e social de interação e de atenção”.

Cavalcante (2011, p. 26), ao retomar Mondada e Dubois (2003), define os refe-
rentes como “categorias cognitivo-discursivas” que “apresentam uma instabilidade 
inerente a elas”. Tal instabilidade aponta para o aspecto de contínua construção dos 
referentes, que envolve a ação de categorizar dado elemento linguístico em um dado 
momento, e/ou recategorizá-lo em outro momento, a partir dos interesses do locutor.

Como exposto, a referenciação é um processo em que o referente é construí-
do, categorizado e recategorizado, em uma dada situação social. O interesse analíti-
co deste trabalho está na recategorização do referente em introduções referenciais. 
Entendendo que o referente é construído circunscrito a um dado contexto sociocog-
nitivo e recategorizado em expressões referenciais mediante os interesses de um 
locutor, que expressa a postura de um grupo social, o fenômeno de recategorização 
possui função argumentativa ao visar persuadir seus interlocutores, que pode vir a 
ocorrer através da estratégia textual-discursiva de legitimação.
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O referente pode realizar-se linguisticamente em expressões referenciais, que 
se configuram em três categorias: introdução referencial, anáfora e dêixis. A intro-
dução referencial, como a designação já diz, introduz o referente pela primeira vez 
no texto. Segundo Cavalcante (et. al.) (2014, p. 54), a “introdução referencial ocorre 
quando um referente, ou objeto de discurso, ‘estreia’ no texto de alguma maneira. 
Isso pode se dar pelo modo mais evidente: por meio do emprego de uma expressão 
referencial ainda não mencionada anteriormente”.

Ainda sobre a introdução referencial, Cavalcante (et. al.) (2014, p. 58) destaca 
o aspecto cognitivo na introdução de um referente no texto: “Ao introduzirmos um 
referente no texto, devemos contar com o fato de o coenunciador se valer simulta-
neamente de muitos indícios (mesmo aqueles nem cogitados pelo enunciador) para 
representar essa entidade em sua mente”.

O enunciador (locutor) somente introduzirá um referente no texto para que 
seja recuperado pelo coenunciador (interlocutor), e, desta forma, recorrerá a mode-
los mentais recuperáveis no processo de interpretação textual e discursiva. Enten-
de-se que o contexto sociocognitivo colabora na recuperação do significado de um 
referente.

A anáfora é uma expressão referencial que tem a função de manter a continui-
dade de uma dada referência ao longo do texto, de modo a ser fundamentalmente 
responsável pela coesão textual. A anáfora pode ser direta ou indireta. Segundo Ca-
valcante (et. al.) (2014, p. 62), “As expressões que retomam o mesmo referente que 
já tiver sido introduzido no texto são chamadas de anafóricas diretas ou correferen-
ciais”. As anáforas indiretas, por sua vez, são diferentes das diretas por se referirem 
a outro referente já introduzido no texto e por se associarem indiretamente a ele. 
Nas palavras de Cavalcante (et. al.) (2014, p.76), “É precisamente isto que identifica 
as anáforas indiretas: um referente explicitado pela primeira vez no contexto, mas 
apresentado ao coenunciador como se lhe fosse conhecido, porque outros elemen-
tos do contexto [pistas] favorecem essa identificação”. Acerca da diferença entre a 
anáfora direta e indireta, Cavalcante (et. al.) (2014, p. 74) afirmam que a “fronteira 
que delimita a separação entre uma anáfora correferencial e uma anáfora indireta é 
simplesmente o fato de esta última não retomar o mesmo referente, recategorizan-
do-o ou não”. Entende-se, porém, que, contrariando o texto anteriormente citado, 
sempre há a recategorização uma vez que um dado referente é introduzido. 
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Outro tipo de anáforas são as encapsuladoras que têm como função remeter 
a uma porção textual, de modo sintético. Segundo Cavalcante (et. al.) (2014, p. 78): 
“Sua característica primordial é resumir porções contextuais, isto é, o conteúdo de 
parte do cotexto somado a outros de conhecimentos compartilhados”. Para Conte 
(2003, p. 177), as anáforas encapsuladoras são expressões nodais do texto que, 
quando têm um valor axiológico, podem ser “um poderoso meio de manipulação do 
leitor”; o que expressa sua função recategorizadora. 

Por questões de delimitação na análise somente investigaremos o processo de 
introdução referencial, no que se refere a recategorização, a ser examinada mais 
detidamente na próxima seção.  

A recategorização e sua função argumentativa

A ação de recategorizar um termo implica num ato argumentativo. Cavalcante 
(et. al.) (2014, p. 97) comenta o caráter avaliativo da recategorização na pessoa do 
locutor (enunciador) como um guia à argumentatividade do texto: 

Como se trata de um fenômeno difuso e não linear, a recategorização 
ocorre sempre que é possível perceber a perspectiva avaliativa imprimi-
da pelos locutores, não importando o processo referencial que a mani-
festa. Isso quer dizer que a recategorização é um processo fundamental 
a guiar a argumentação no texto.

O caráter difuso e não linear da recategorização pode ser observado no exem-
plo a seguir que faz parte da análise: “O golpe contra Dilma Rousseff” (El País, 
31/10/2016). Esta é a chamada da notícia do Jornal El País sobre o impeachment 
da ex-presidente Dilma Rousseff, que observada no contexto atual já diz muito. O 
aspecto difuso e não linear da recategorização está marcado pelo vocábulo “golpe”, 
que mesmo sem um cotexto, visto ser a manchete no início da página do site do 
jornal El País, remete a um referente exaustivamente explorado no mês de agosto 
de 2016, o “impeachment”. Tal procedimento legal, já executado no Brasil na admi-
nistração do ex-presidente Fernando Collor de Melo, é recategorizado como “golpe”. 
Neste processo cognitivo, o termo remete a uma gama de sentidos opositivos a 
execução do impeachment da presidente Dilma.
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Em sua função argumentativa, a recategorização anafórica não necessita recor-
rer ao cotexto para remeter a um dado referente. Pelo contexto, no entendimento 
sociocognitivo, observamos que o interlocutor (coenunciador) recupera o sentido, 
em virtude da natureza de tais expressões referenciais, ou seja, por serem constru-
tos mentais negociados nas trocas linguageiras de dado grupo social.

Segundo Cavalcante (et. al.) (2014, p. 98), a recategorização é um processo que 
se dá cognitivamente e que “ajuda a construir as tomadas diretas, retomadas dire-
tas, encapsuladoras e indiretas” em um texto.

Para nossas considerações sobre o referente e sua menção referencial como 
estratégia argumentativa de legitimação, entendemos que as anáforas e introdu-
ções referenciais podem ocorrer num texto sem ocorrer a menção referencial pré-
via no cotexto. Custódio Filho (2012) ao referir-se à anáfora indireta considera que 
a retomada não ocorre somente no âmbito do cotexto, visto que certos referentes 
introduzidos no texto não são mencionados previamente, pelos sintagmas nomi-
nais, e que colaboram para o sentido do texto. Neste caso, a anáfora indireta pode 
vir a remeter a um referente não explícito no cotexto, que está no âmbito cognitivo, 
participante da construção do sentido do texto pela evocação de um contexto so-
ciocognitivo que se afirma no texto.

O texto compreendido em seu caráter multifacetado, sob os postulados do 
paradigma sociocognitivo, concebe tal entendimento de um referente apresentado 
em uma expressão referencial sem menção referencial prévia no cotexto. Tal cará-
ter multifacetado do texto envolve o aspecto verbal e não-verbal, o aparato cogniti-
vo, os aspectos sócio-históricos e circunstâncias, que se fundamenta no paradigma 
pragmático-cognitivo-discursivo.

Segundo Custódio Filho (2012, p. 843), “as estratégias referenciais são mais 
complexas que o universo das expressões nominais”; o que nos leva a conceber que 
o exame de expressões referenciais pode ir além do exame do cotexto, de modo a 
serem exploradas a partir de outras dimensões da composição do texto. Sua funda-
mentação está em Cavalcante (2011, p. 122):

O referente, ou objeto de discurso, é uma entidade que emerge da pró-
pria interação e nem sempre se explicita por uma expressão referencial, 
quer se introduzindo no discurso, quer apenas se mantendo nele sem 
muitas alterações, ou quer se mantendo, mas se recategorizando.



802

XXVI Jornada do Gelne

Visto que a construção referencial pode vir a ocorrer sem menção, Custódio 
Filho (2012) propõe que a recategorização também se realiza em expressões referen-
ciais sem menção explícita do referente. Nos estudos iniciais sobre recategorização, 
somente as anáforas diretas e indiretas destacavam tal fenômeno textual (APOTHÉ-
LOZ, 2003), no entanto com a proposta da não menção referencial, a partir de sintag-
mas nominais, ou mesmo sem muitas pistas textuais, constatou-se que a recupera-
ção do sentido do texto ocorre a partir de múltiplos fatores, dos quais entendo que 
o contexto, numa abordagem sociocognitiva, destaca-se como fundamental.

Enquanto Custódio Filho (2012) observa a recategorização sem menção refe-
rencial a partir das anáforas indiretas, Silva (2013) observa que a introdução refe-
rencial recategoriza um referente mesmo sem menção referencial prévia. Embora 
seu objetivo predominante seja a introdução referencial encapsuladora (intertextu-
al), Silva apresenta um outro olhar sobre a introdução referencial ao propor que tal 
processo de referenciação remete ao sentido de um dado referente presente em 
outro texto. Para nossas considerações, entendemos que a introdução referencial 
pode não somente remeter a um referente expresso no cotexto, como a um refe-
rente em outro texto (introdução referencial intertextual), como também a um re-
ferente proposto pelo contexto sociocognitivo, evocado a partir da memória social 
presente no interlocutor (coenunciador).

Retomando o exemplo anteriormente apresentado, acerca do impeachment 
da presidente Dilma Rousseff, no jornal El País: “O golpe contra Dilma Rousseff” 
(31/10/2016), observamos uma introdução referencial que remete ao tópico do im-
peachment. Mesmo que no cotexto haja pistas do sentido desta chamada, e que as 
idas e vindas esclareceriam ainda mais o sentido do vocábulo “golpe” no título da 
manchete, uma simples leitura dispensa o cotexto no que se refere a recuperação 
do significado. Ou, pode-se dizer que o sentido de “golpe” atrelado ao impeachment 
é recuperado sem menção referencial, na leitura da própria manchete, quando se 
recorre a outro cotexto que já abordou a temática, como assevera Costa (2007) 
acerca da possibilidade de uma expressão referencial retomar um referente a partir 
de outro cotexto, de modo semelhante a anáfora intertextual.

Entendemos como Silva (2013, p. 75), que a recategorização não se dá somente 
em nível cognitivo, como bem coloca:  
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Ainda que pertinente esta afirmação, não nos parece apropriado dizer que 
a recategorização “acontece completamente em nível cognitivo” às vezes. 
O processo é sempre cognitivo e textual ao mesmo tempo, pois as âncoras 
para a recategorização são deixadas no cotexto de alguma maneira.

Tal colocação de Silva (2013) assevera que uma introdução referencial é reca-
tegorizada ao longo do texto que a sucede, de modo que não há uma recategoriza-
ção de expressões referenciais introdutórias sem as pistas textuais. Sua defesa em 
favor do suporte do cotexto para a recuperação dos sentidos de uma introdução 
referencial recategorizada repousa em Cavalcante (2011, p. 72):    

(...) diremos que a recategorização se dá somente ao longo da leitura, 
em movimentos e idas e vindas. Este posicionamento é de extrema rele-
vância para a compreensão de nossa proposta de introdução referencial 
encapsuladora, a partir da qual costuma se desencadear um processo 
de recategorização, a se desenvolver ao longo do texto.

No entanto uma pergunta surge: à luz do exemplo dado, “Golpe contra Dilma 
Rousseff”, o que mais é necessário para recuperar o sentido desta introdução refe-
rencial? Talvez a ativação da memória discursiva dos vários grupos sociais ligados 
ao tema a partir do contexto sócio-político no entorno da notícia, ou mesmo outros 
cotextos evocados. No entanto, não se pode negar que o sintagma nominal “Dilma 
Rousseff” funciona como elemento dêitico, uma pista, que remete a um cotexto ou 
contexto que situa a manchete no tempo e espaço sócio-político do cenário nacio-
nal, como assevera Cavalcante (2011, p. 53), ao retomar Lyons (1977):  

todo processo referencial envolve um componente “dêitico”, já que 
aponta para pistas vindas do espaço e do tempo real em que se situam 
os enunciadores, do contexto, da memória compartilhada, das supostas 
intenções enunciativas de cada um e do contexto sócio-histórico do mo-
mento, todas colaborando, ao mesmo tempo, para que os referentes se 
configurem na mente dos participantes da enunciação.

Entendemos como Silva (2013) que a introdução referencial serve mais do que 
apenas para marcar o surgimento de um novo referente no texto, de modo a fun-
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cionar para reforçar dado posicionamento discursivo recorrente durante o texto. No 
exemplo exposto, a introdução referencial recategorizada mais interfere no sentido 
do cotexto que a sucede, do que o inverso. Ou seja, o mecanismo de idas e vindas 
entre introdução referencial e cotexto, neste exemplo, não vai conferir mais signifi-
cado a introdução referencial, do que esta ao cotexto, visto que a leitura da notícia 
já começa influenciada pelo ponto de vista expresso na manchete: “Golpe contra 
Dilma Rousseff”. Tal é a função argumentativa de uma introdução referencial re-
categorizada; a orientação do ponto de vista do tema tratado com a finalidade de 
persuadir o interlocutor.

Em que sentido, então, legitimidade se encaixa em uma introdução referencial 
recategorizada?

A legitimação como categoria discursiva que orienta a 
argumentação.

Uma introdução referencial recategorizada que se expressa em uma função 
argumentativa no texto, necessita em sua estrutura composicional de uma “autori-
zação” prévia, ou seja, uma categoria que suporte os elementos necessários a uma 
argumentação, no caso: um 1. argumento que deve levar uma 2. conclusão, que visa 
a persuasão do interlocutor. Tal categoria é a legitimidade que possui a função de 
autorizar todo o desenvolvimento do ato de argumentar.

Van Dijk (1983, p. 159) ao investigar as superestruturas que compõem o texto 
explicita sobre a legitimidade:

se se deseja explicar a estrutura argumentativa, deve existir uma base 
para a relação das conclusões e para a relação semântica condicional 
entre as circunstâncias nas quais se baseiam as conclusões. Uma cate-
goria deste tipo poderia denominar-se ‘garantia’ ou ‘legitimidade’, que 
‘autoriza’ alguém a chegar a uma conclusão determinada.        

A legitimidade aponta a regra que orienta a estrutura argumentativa de um 
texto, estabelecendo a “relação semântica condicional” para que haja coerência no 
texto que visa argumentar. Tal categoria reflete a cultura em que está inserida a 
superestrutura argumentativa, de modo que, mesmo numa abordagem formal de 
sintaxe do texto o contexto torna-se determinante do movimento argumentativo.
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Em sua exposição sobre legitimidade, van Dijk (1983) apresenta o seguinte exem-
plo: “Pedro tirou um quatro. Logo não será aprovado no exame”. O fato de que Pedro 
tirou um quatro no exame o coloca numa situação de não aprovado, porque há uma 
regra sociocultural que prescreve uma média para aprovação acima de quatro. Ou 
seja, tal regra legitima a reprovação de Pedro. Se em outro contexto quatro fosse a 
média para aprovação, Pedro teria sido aprovado, ou a oração estaria sem sentido.

Van Dijk (1983) considera a legitimidade ao tratar sobre as superestruturas do 
texto, especificamente a argumentativa. Por isso, observemos alguns aspectos das 
superestruturas. São estruturas globais que caracterizam o tipo de um texto, pois 
são um tipo de forma do texto, enquanto a macroestrutura é o conteúdo do texto. 
As superestruturas não somente permitem reconhecer outra estrutura, como tam-
bém determina a ordem (coordenação) global das partes de um texto. Em um senti-
do a superestrutura se plasma na estrutura do texto; é o mesmo que dizer que uma 
superestrutura é uma espécie de esquema ao qual o texto se adapta. Existem in-
dependentemente do conteúdo, e, por regra geral, estas estruturas não se definem 
com a ajuda de uma gramática linguística (van Dijk, 1983). “Uma superestrutura for-
nece a sintaxe completa para o significado global, isto é, para a macroestrutura do 
texto” (VAN DIJK, 2010, p. 30).

Deste modo, pode-se inferir que uma superestrutura argumentativa, indepen-
dentemente do conteúdo, fornece ao texto um esquema que dá suporte ao seu 
significado. O esquema proposto por van Dijk (1983) para um texto argumentativo 
remete às categorias básicas da argumentação: argumento (hipótese/justificação) 
que leva a uma conclusão, com vistas a persuasão. Não vamos observar todas as 
outras categorias, pois a que nos interessa é a de legitimidade.

Entendemos que para van Dijk (1983) a legitimidade está no âmbito do contexto, 
com a tarefa de orientar os sentidos do texto orientado argumentativamente. Desta 
forma, a legitimidade coaduna com o exposto acerca da função “dêitica” de certas pis-
tas cotextuais que conduzem o sentido de uma introdução referencial recategorizada.

Entende-se por “legitimidade” a categoria que autoriza que dado argumento 
chegue a uma conclusão, que visa a persuasão. Visto que a legitimidade somente 
autoriza um movimento argumentativo (argumento-conclusão) via contexto socio-
cognitivo, entendemos que a “legitimação” é uma tentativa textual-discursiva de 
imprimir uma dada legitimidade como pertinente ao contexto, de modo a recatego-
rizar o sentido de um dado referente.
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Observamos a legitimação na recategorização da introdução referencial no 
título da notícia do jornal El País: “Golpe contra Dilma Rousseff”. O contexto des-
te evento enunciativo remonta ao processo político e judicial de impedimento do 
presidente da república do exercício do seu mandato, bem como dos seus direitos 
políticos. Utilizar nesta expressão referencial o sintagma “impeachment” seria re-
conhecer que realmente a ré do processo é passível de tais investigações, mesmo 
que ainda não tenha sido condenada. O sintagma “golpe” recategoriza o referente e 
atribui a presidente a posição de inocente, isentando-a de algum crime.

O sentido da manchete “Golpe contra Dilma Rousseff” somente é interpretado, 
como um texto argumentativo, porque o interlocutor recuperou que “o impeach-
ment é um golpe de estado da oposição contra a presidente Dilma Rousseff”. Tais 
sentidos foram legitimados, via contexto sociocognitivo, através da recategorização 
do referente “impeachment”.

A notícia na Folha de São Paulo, em sua versão online, também destaca o mes-
mo fenômeno de recategorização: “Países bolivarianos reagem a cassação de Dil-
ma Rousseff e condenam ‘golpe’” (31 de agosto de 2016). Novamente, o referente 
“impeachment” é recategorizado como “golpe”, de modo a legitimar a orientação 
argumentativa de que “o impeachment é um golpe de estado da oposição contra a 
presidente Dilma Rousseff” e que, consequentemente, a presidente é inocente de 
qualquer acusação levantada contra ela sobre as ditas “pedaladas fiscais”.

No portal de notícias Terra, a chamada da notícia sobre o impeachment é: “Cuba 
condena ‘energicamente’ ‘golpe de Estado’ contra Dilma” (31 de agosto de 2016). Ao 
recategorizar o referente “impeachment”, é acrescentado a introdução referencial o 
qualificador “de Estado”, que nos outros textos aqui apresentados estava implícito, 
de modo a reforçar o caráter de ilegalidade convocado pelo sintagma “golpe”. 

Com a finalidade de explicitar o que intentamos apresentar como legitimação, 
convém observar um outro exemplo de notícia sobre o impeachment, desta vez nas 
páginas da Revista Veja (2016, p. 52): “Impeachment: capítulo final” (31 de agosto de 
2016). Na manchete desta notícia não há o interesse na recategorização do referen-
te “impeachment”, visto que a intencionalidade é considera-lo legítimo perante a lei 
do país, como também é legítima a posição de ré da então presidente Dilma. A ex-
pressão “capítulo final” remete a uma história que está para terminar, cujo desfecho 
é óbvio: a condenação. 
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Entendemos que também há legitimidade neste enunciado, visto que autoriza 
o sentido do texto, de modo a viabilizar uma estrutura argumentativa em que um 
dado argumento flui para uma conclusão. Uma recategorização do referente em 
uma introdução referencial, orientado por pistas e pelo contexto sociodiscursivo, é 
legitimada pelo contexto em que se insere, como também legitima o sentido atribu-
ído ao referente no processo de recategorização. 

Considerações finais

Referentes são categorias cognitivo-discursivas que se apresentam nas ex-
pressões referenciais (CAVALCANTE, 2011).

Recategorização sem menção referencial nas anáforas indiretas considera 
múltiplos fatores na recuperação do sentido, inclusive o contexto sociocognitivo 
(CUSTóDIO FILHO, 2012).

Recategorização na introdução referencial, ao considerar a não menção refe-
rencial (SILVA, 2013).

Legitimidade como autorização, no âmbito do contexto sociocognitivo, para 
uma orientação argumentativa entre argumento e conclusão (VAN DIJK, 1983).

Legitimação como a estratégia textual-discursiva de conferir legitimidade a 
um movimento argumentativo (argumento - conclusão), inscrito num dado con-
texto sociocognitivo de modo a influenciá-lo, que pode ser processada por meio 
da recategorização em introduções referenciais típicas das manchetes de notícias. 

Segundo Jaguaribe (2005), uma introdução referencial pode parecer uma es-
tratégia discursivo-argumentativa que orienta o ponto de vista.
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A SUBJETIVAÇÃO DO SUJEITO NO DISCURSO DAS 
MULHERES QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU NO 
SERTÃO BAIANO

GIRLEIDE RIBEIRO SANTOS CUNHA (UNEB)

Introdução

Os sujeitos são constituídos como tais histórica e socialmente. Desse modo, os 
sentidos produzidos nos discursos estão sempre na iminência de deslize nas redes, 
repousam em pré-construídos, significam agora porque já significaram antes em 
outro lugar. Para a análise de discurso o pré-construído conceitua aquilo que numa 
prática discursiva não parece assertado. Assim, ele é uma manifestação específica 
do interdiscurso.

A menina brinca de boneca, gosta de rosa, é frágil, é sensível, delicada, so-
nhadora e outra serie de atributos que a significam de uma forma e não de outra. 
É papel de a ideologia naturalizar estes discursos, desse modo, estes ganham um 
espaço de legitimidade e de verdade.

Porém, e apesar de ser fisgado através das filiações da memória, os sujeitos 
históricos podem ser interpelados e se esquivarem da pura reprodução do lugar 
estável de uma paráfrase discursiva (PÊCHEUX, 1983).

Desse modo, pode-se perceber o modo como o sujeito mulher é construído 
num processo que ora se estabelece como totalmente fisgado pelo efeito-sujeito 
da formação discursiva, ora parece driblá-lo através do processo de subjetivação 
deste sujeito. É com base nesse processo de subjetivação que serão analisadas as 
formas das mulheres quebradeiras de coco babaçu no sertão baiano lidarem  com 
a ideologia/as ideologias  que as domina.
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Identificação e fragmentação do sujeito

O discurso apresenta-se como cenário para compreensão das mudanças his-
tórico-sociais. Segundo Fernandes (2007) as condições históricas são resultados das 
transformações sociais entre sujeitos e grupos de sujeitos num movimento inin-
terrupto e descontínuo na linha de tempo que resulta na constituição de outros 
sujeitos e outros grupos sociais, assim também para formação de outros discursos. 
Pois, diferentes aparelhos ideológicos determinam as disjunções entre os dizeres, 
as diferentes posições parafrásticas , que conformam as Formações Discursivas.

Os indivíduos são interpelados em sujeitos pela ideologia, embora estes não 
deem conta disso, visto que, a ideologia não se constitui como processo da ordem 
do consciente. Desse modo, o sujeito não é o centro de seu dizer. Este descentra-
mento é posto por Pêcheux (2014 [1969], p. 176-177) quando discorre sobre os dois 
tipos de esquecimentos do sujeito. O esquecimento número 2 ou esquecimento 
enunciativo que se caracteriza por um funcionamento pré-consciente/ consciente. 
E o esquecimento número 1 ou esquecimento ideológico. Neste esquecimento o 
sujeito tem a ilusão de controlar os sentidos de seus dizeres. Vale ressaltar, porém, 
que estas ilusões são importantes, necessárias aos sujeitos.

Fernandes (2008) baseando-se nos estudos de Authier-Revuz (1998) apresenta 
a heterogeneidade como constitutiva do sujeito discursivo. Heterogeneidade esta, 
fruto das interações destes sujeitos em diferentes segmentos da sociedade.  E é 
nesse processo de interação com o outro, com o diferente ,que este sujeito é forma-
do, constituído.

Assim, são instituídas as diferentes formas de se relacionar com a forma sujei-
to que pode ser articulada pela contradição, submissão ou mesmo pela usurpação 
(PÊCHEUX, 2014 [1975], p.177). O processo de desidentificação e mesmo o de iden-
tificação propiciam uma ideia de forma-sujeito enquanto unidade imaginária. Mas, 
em se tratando da contra-identificação, em que o sujeito apesar de toda atitude de 
confronto, de indagação, de revolta, apesar de todo conflito, permanece na forma-
ção discursiva que o domina , provoca uma fragmentação da forma-sujeito, isso 
em razão de toda movimentação, da possibilidade em transitar entre as formações 
discursivas, pelo caráter heterogêneo destes.
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Compreender as relações que se estabelecem no interior de uma formação 
discursiva é compreender uma rede complexa que se instaura e que por sua com-
plexidade se caracteriza pela fragmentação, pelo desvio, pela instabilidade.

(Des)construção do sujeito do discurso

A análise de discurso não desconsidera a individualidade do sujeito, porém, 
esta individualidade não é uma questão pertinente para ela. Pois, à análise de dis-
curso interessa o sujeito junto com o sentido. Visto que é no social que este sujeito 
toma forma, toma corpo.  Assim compreendido, o sujeito não é a origem do dizer, 
não é a fonte dos sentidos, pois é duplamente afetado: Pessoalmente e socialmen-
te. Pessoalmente porque dotado de inconsciente e socialmente porque interpelado 
pela ideologia.

Um “eu” implica outros “eus” o que caracteriza o próprio descentramento do 
sujeito. Assim, o sujeito discursivo será sempre a junção dele mais o outro, do exte-
rior com o interior. As mulheres quebradeiras de coco revelam esta relação que se 
dá a partir da fragmentação, a partir das relações que estabelecem nas interações 
sociais como quebradeiras de coco, feirantes, agricultoras, membros de associa-
ções, mães, esposas etc.

Partindo do princípio de que a identidade não é estática, sólida e imutável, 
como bem atestam Hall (2014) e Bauman (2005) quando a apresentam como plural, 
fragmentada, fluida, compreende-se que a constituição desta identidade se dá a 
partir do modo como os sujeitos são interpelados pela ideologia, está relacionada 
à memória, as imagens que são construídas pelos sujeitos de si e do outro nas rela-
ções sociais.

A análise de discurso também concebe o processo de identificação/subjetiva-
ção do sujeito como instável e provisório, considerando que a ideia de sujeito uno  
repousa somente num imaginário de unidade deste  (ZOPPI-FONTANA, 2003). O 
sujeito da análise de discurso não é percebido como indivíduo com uma existência 
particular no mundo, ou seja, não é um ser humano individualizado, é um sujeito 
descentrado, interpelado ideologicamente, pois sujeito e sentido se constituem en-
quanto efeito ideológico (HENRY, 1992).
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Esta identificação temporária pode ser percebida pela posição assumida pelo 
sujeito do discurso frente à Forma-Sujeito da Formação Discursiva na qual está ins-
crito.  Refletir sobre identidades e seus diferentes papéis e representações sociais é 
refletir a mobilidade do sujeito em razão de seu constructo que se caracteriza pela 
mutabilidade. Partindo desse princípio não se pode afirmar que temos uma identi-
dade formada e estática, já que somos seres que mudamos no decorrer das nossas 
vidas a partir do modo como somos interpelados, posto que, somos incompletos e 
complexos.

Compreender, pois, este processo de mudança na construção das identida-
des no mundo contemporâneo se faz necessário para o entendimento de como o 
sujeito pós-moderno está fadado a ser envolvido nessa teia, nesta fragmentação, 
enfim, nas  mudanças que ocorrem na sociedade. Porém, tudo se constrói a partir 
de um já dito que tem como base a paráfrase e a polissemia, ou seja, “o mesmo” e 
“o outro”. Então, toda ideia que se tem hoje de mulher, de homem, de família, de 
sociedade fundamentam-se no interdiscurso, em todos os dizeres a respeito destes 
e de outros elementos.

Na Análise de Discurso, a fragmentação, o descentramento do sujeito é gover-
nado ideologicamente, tem hierarquias, tem dominação. Posto que, esta fragmen-
tação não se caracteriza pelo “carnaval da diversidade”, esta diversidade está na 
superfície, e ,quando são observadas as questões políticas, o que se percebe são as 
relações de dominação, de assujeitamento.

A identidade, segundo Zoppi-Fontana (2003),caracteriza-se  pela instabilidade 
no processo de identificação. Assim afirma:

[...] a identidade se apresenta ao analista como feixe instável de pro-
cessos de identificação, podendo ser explorada tanto no seu funciona-
mento imaginário (a partir do funcionamento da ilusão subjetiva: ego 
uno, estável, autoevidente), quanto na sua instabilidade e provisorieda-
de constitutiva, descrevendo, a partir dos efeitos do interdiscurso nas 
formulações, as contradições que a atravessam, seus deslocamentos 
históricos, sua necessária incompletude. (ZOPPI-FONTANA, 2003, p. 263)
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São destacados aqui dois aspectos que definem a identidade: a provisoriedade 
e a heterogeneidade. O primeiro aspecto ocorre dado seu caráter temporário de es-
tabilização em função da subordinação das formações discursivas ao interdiscurso 
no âmbito das condições de produção. O segundo aspecto, nas palavras de Zoppi-
Fontana (op. cit. p. 264) caracterizado pela heterogeneidade das identidades , se dá 
em função da contradição que define as relações entre as formações discursivas no 
interdiscurso.

Existe uma ilusão subjetiva da identidade enquanto unidade que se dá no cam-
po do imaginário. Este imaginário da unidade, da identidade fixa não se sustenta em 
razão das formações discursivas não se constituírem em campos fechados delimi-
tados, pelo contrário, o que as caracteriza é a porosidade. Assim sendo, a relação 
estabelecida entre as posições-sujeito e a forma-sujeito, inevitavelmente serão tam-
bém fruto desta instabilidade.

A heterogeneidade da formação discursiva é decorrente do desdobramento 
da forma-sujeito (INDURSKY, 2008). Portanto, não há como pensar a forma-sujeito 
no âmbito da unidade, pois esta só existe no imaginário. Para Zoppi-Fontana (2003): 
“uma formação discursiva homogênea só pode produzir uma forma-sujeito atraves-
sada pelo imaginário de unicidade deste sujeito; enquanto uma formação discursiva 
heterogênea produz como consequência natural, a heterogeneidade da forma-su-
jeito que a organiza.”

É importante salientar que esta suposta homogeneidade, de fato, só existe no 
plano do imaginário, considerando que a própria ideologia não é idêntica a si mes-
ma o que significa que a formação discursiva é ao mesmo tempo idêntica e dividida. 
Isso porque as fronteiras da formação discursiva são como nas palavras de Indur-
sky (2008) suficientemente porosas, o que implica num atravessamento, invasão de 
outros saberes de outras formações discursivas.

Desse modo, em lugar de unidade de sentidos e unicidade dos sujeitos o que 
vem a caracterizar a formação discursiva, forma-sujeito e posição sujeito é igual-
dade, mas também diferença e divergência, igualdade e contradição. Assim, não 
há como pensar numa estabilidade na identificação do sujeito quando todos os 
elementos que o cercam são constituídos, formados pela instabilidade, pois a iden-



814

XXVI Jornada do Gelne

tificação simbólica do sujeito , assim como a formação discursiva, se faz de forma 
fragmentada.

Para pensar no processo de identificação do sujeito, ou na subjetivação do su-
jeito é preciso considerá-lo num processo ininterrupto, num movimento constante 
que faz dele vários, portanto diverso no modo como se identifica. Hall (2014) defen-
de a ideia de que pode ocorrer uma mudança naquilo que se constituiu como iden-
tidade, pois esta não é fixa, pode ser ganhada ou perdida a partir do modo  como o 
sujeito é interpelado. As identidades são resultados sempre transitórios e fugazes 
no processo de identificação, portanto, identificações em curso (SANTOS 1997).

Desse modo, este sujeito, multifacetado, em razão de se constituir de várias 
identidades, passa assumi-las de modo diferente em situações diversas. Para anco-
rar esta discussão de sujeito e identidade que se caracteriza pelo movimento, pela 
instabilidade, Fernandes (2008, p. 33) afirma:

As múltiplas identidades que passaram a constituir o sujeito fizeram com 
que, em diferentes momentos, esse sujeito assumisse diferentes identi-
dades. No interior dos discursos, o sujeito assume diferentes posições, 
portanto a sua identidade nunca será a mesma em diferentes momen-
tos e lugares em que se encontre. O sujeito, assim como a identidade , 
está sempre em movimento, desloca-se constantemente, e cada lugar 
ocupado por ele o faz mostrar-se outro, diferente de si, o que atesta o 
caráter contraditório e inacabado da identidade.      

Em razão disso, sujeito e identidade são marcados pela heterogeneidade cons-
tituída pela inter-relação com diferentes lugares sócio-históricos. É através do dis-
curso materializado na/pela língua que deslocamentos, movências são percebidos 
como constitutivos do sujeito. Essa transformação que se estabelece em razão da 
inter-relação em diferentes espaços, promove uma ruptura destes sujeitos o que 
decorre de um processo de interação entre eles. Nas palavras de Fernandes (2007 
p.37): “O sujeito, por sua vez, é descentrado: um eu implica outros eus e o outro se 
apresenta como uma condição constitutiva do sujeito. Há uma ruptura do eu funda-
mentado na subjetividade face à exterioridade do mundo.
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Constituição das mulheres quebradeiras de coco enquanto 
sujeitos coletivos

Os repertórios de ação dos movimentos sociais são construídos historicamen-
te são aprendidos, não nascem individualmente nos sujeitos, são constructos sócio
-histórico ideológicos. O que não significa dizer que estes discursos não possam ser 
renovados. Assim, os movimentos sociais podem romper ou tão somente solidificar 
uma tradição oriunda de movimentos anteriores.

Assim, é nesse processo do mesmo e do diferente que os discursos são estabe-

lecidos, são construídos. Segundo Brandão1: “o discurso é uma arena de lutas em que 

locutores, vozes, falando de posições ideológicas, sociais, culturais diferentes procuram 

interagir e atuar uns sobre os outros”.

As mulheres quebradeiras de coco babaçu transitam em diferentes espaços 
sociais como na igreja católica da comunidade, nas feiras livres como negociantes 
de verduras, legumes e frutas orgânicas, em festas realizadas na comunidade e na 
Associação dos Produtores Rurais de Cocho de Dentro. A constituição do sujeito 
quebradeira de coco é marcado por uma heterogeneidade proveniente da interação 
social destes sujeitos nestes diferentes segmentos da sociedade.

A história destes sujeitos vai sendo “debulhada” através dos relatos, dos depoi-
mentos, e assim vão emergindo as formações discursivas da mulher quebradeira 
de coco babaçu do sertão baiano e os possíveis desdobramentos destas. Segue 
um fragmento de uma das entrevistas realizadas com os sujeitos pesquisados, já 
descritos no capítulo 2 por S2 que aborda alguns espaços sociais ocupados por eles.

1. O artigo Analisando o Discurso de Helena Hathsue Nagamine Brandão (USP) foi publicado no Museu 
de Língua Portuguesa – Estação da Luz.
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S2: [...] hoje de manhã eu fico na roça (referindo-se a segunda feira) faço 
alguma coisa planto, alimpo alguma coisa... aí de tarde venho pra qui... aí 
amanhã vou colher pra levar quarta ... aí quarta eu vou pra feira quando 
chego de tarde ... eu num faço nada... eu durmu tarde cansada ... aí quan-
do chego eu vou durmi... é difícil...fazê que nem  o oto...eu chego cansa-
da ...porque é puxado... porque a gente leva muita coisa pesada... essas 
caixa... caçuá de banana... eu levo... é nois mermo quem tira(mensiona o 
nome das companheiras ) é nois mermo quem tira... só vai de homi o mo-
torista ... e nois é quem panha esse caçuá... essas caixa... pra botá no chão 
... pra botá nas barraca ... é muito cansativo...quando eu chego em casa 
num vou trabalhar não ... eu vou me deitar... descanso a tarde todinha... 
num faço nada... aí na na quinta eu já levanto cedo... aí faço as coisas do 
café e já vou pra roça de novo... plantá de novo porque na sexta já tô ran-
çando de novo pra ir no sábado ... pega duas feira [...]. 

Essa movimentação dos sujeitos pode ser percebida neste relato: “hoje de ma-
nhã eu fico na roça (referindo-se a segunda feira) faço alguma coisa planto, alimpo 
alguma coisa... aí de tarde venho pra qui... aí amanhã vou colher pra levar quarta... 
aí quarta eu vou pra feira”. S1 elenca suas atividades e situa sua fala no tempo pre-
sente , o tempo da entrevista pelo uso do dêitico aqui que também situa o enuncia-
dor no espaço onde este se encontra , referindo–se a atividade de quebra do coco. 
Parte para descrição das outras atividades com o uso de referências de tempo “hoje 
de manhã; de tarde; amanhã”, o que nos possibilita visualizar o movimento destes 
sujeitos em espaços sociais diversos.

Estes espaços vivenciados pelo sujeito quebradeira de coco na prática de sua 
rotina fazem dele vários, heterogêneo em razão dos papéis que assume na socie-
dade, pois, fala do lugar de mulher, de mãe de família, de quebradeira do coco, de 
comerciante, de associada à Associação de produtores Rurais de Cocho de Dentro. 
Desse modo, percebe-se a importância do lugar de trabalhadora que emerge como 
constitutivo e significativo do modo de se dizer mulher no discurso analisado da 
mulher quebradeira de coco. Assim são constituídas as condições de existência dos 
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sujeitos, a partir do modo como se relacionam com as formações discursivas.  Se-
gundo Fernandes (2007) 

O deslocamento no espaço provoca mudanças na condição social dos 
sujeitos. Essas alterações são intensificadas por esses espaços físicos 
constituírem diferentes espaços socioculturais; por representarem per-
da de identidade aos sujeitos habituados ao bucolismo próprio à vida no 
campo. (Fernandes, 2007, p.91)

Essa considerada perda de identidade é caracterizada pela instabilidade no 
processo de identificação, segundo Zoppi-Fontana (2003) a ideia de unidade só exis-
te num imaginário dessa estabilidade.

Em mais uma conversa com os sujeitos pesquisados a respeito da atuação 
destes em outros lugares, além da Associação dos Produtores Rurais de Cocho de 
Dentro , S22 prontamente se propõe a falar sobre sua atuação na igreja católica da 
comunidade:

[...] Eu ajudo as menina na celebração! Eu era coordenadora, mais aí aca-
ba... dois ano troca né!? ai agora eu tô só ajudano. Ajudano a coordenar 
né!? os trabalho da igreja... ajudano a limpá, na missa eu vô... cantá mais 
as menina, ajudo a cantá que as cantura são pôca! (risos). Ai ajudo a can-
tá mais as menina... tô sempre ajudano! Na igreja católica!

O enunciador coloca-se como centro dêitico pelo uso constante do pronome 
pessoal “eu”. Assim vai se posicionando, apresentando o espaço social por ele ocu-
pado nesse segmento.  Esse posicionamento revela um sujeito histórico, assujeitado 
ideologicamente, por ocupar um lugar na formação social que o constitui enquanto 
tal: Eu ajudo as menina na celebração; Eu era coordenadora; eu tô só ajudano. Essa 
ação, apesar de apresentar na enunciação o emprego do pronome “eu”, o faz sem-
pre direcionando para a coletividade, é a presença constante do “eu” mais o “outro” 
que o constitui enquanto “eu”.

2. Entrevista realizada dia 09/12/2014.
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Além da ocupação no espaço social da igreja, há ainda uma forte atuação des-
tes sujeitos na agricultura com o trabalho de cultivo de produtos orgânicos. Em uma 
das conversas realizadas com as quebradeiras de coco, foi obtido o seguinte relato 
de S2:

[...] A gente fez o curso de agronomia. A gente fez o curso na... primeiro 
fez na...no espaço cultural é? Aquele que tem lá na matriz, em baixo ali? 
Espaço cultural... professor Daniel Rebouças... só que ai a gente não... não 
pôs em pratica né!? o que a gente aprendeu lá, a gente não pôs em prati-
ca. Não usava agrotóxico mais não... o que a gente aprendeu, a gente não 
deu continuidade. Ai quando Robson convidou a gente pra formar a feira 
orgânica, a gente repetiu o mesmo curso, com o mesmo Daniel Rebouças, 
já aqui na escola agrícola. A gente participou ali! A gente teve três dias de 
curso na escola agrícola, e dai a gente foi nas roça conhecer na pratica 
né!? Primeiro a gente foi aqui na cachoeira dos Alves, depois a gente foi 
pra Umburanas, visitou varias roça... olhos d água... visitou varias roça das 
pessoas. Que cada um tem um jeito de trabalha ne!? O clima é diferente... 
então já tem aquele jeito de trabalha ali... que aqui é grota, já acho que é 
mais frio, la no lugar quente já tem outro jeito de trabalha né?

Neste fragmento a enunciação dá-se como representativa do grupo através do 
relato de uma pratica social que estabeleceu pelo contato com outros grupos sociais  
através de curso de aperfeiçoamento . Este curso é dividido em dois momentos, um 
que de certa maneira, apesar do conhecimento, não propiciou uma mudança da 
prática com o plantio, e outro que resulta numa mudança dessa prática. A presen-
ça da dêixis no enunciado, evidencia o acentuado deslocamento espacial (ali, lá), e, 
consequentemente social, desencadeando a constituição do sujeito quebradeira de 
coco babaçu do sertão baiano , fato decorrente da interação destes sujeitos com os 
grupos da associação dos agricultores .   Mais uma vez aparece a forma pronominal 
a gente trazendo à tona a voz da coletividade como representativa do grupo social 
dos sujeitos constitutivos do grupo das quebradeiras de coco.
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O discurso expressa o lugar histórico social do qual o sujeito enunciador enun-
cia sua voz, integra uma realidade social. Esta realidade vivenciada pelo sujeito que-
bradeira de coco babaçu no sertão baiano aponta para uma heterogeneidade do 
sujeito e de seu discurso que se estabelece a partir de uma ação que é marcada 
pela interação e pela coletividade deste sujeito: “A gente fez o curso; só que ai a 
gente não... não pôs em pratica né!?; o que a gente aprendeu, a gente não deu con-
tinuidade; Ai quando Robson convidou a gente pra formar a feira orgânica, a gente 
repetiu o mesmo curso”. E assim se processa em todo enunciado com as marcas da 
coletividade nas ações sociais destes sujeitos.

As mulheres quebradeiras de coco babaçu são reconhecidas como tais, po-
rém percebe-se que a experiências destas como feirantes, como comerciantes de 
produtos orgânicos , apresenta um valor social ainda maior para elas. Em um dos 
momentos da entrevista são questionadas em relação ao lugar que ocupam na co-
munidade como quebradeiras de coco e como comerciante se diferencia do lugar 
ocupado por outras  mulheres da comunidade . Segue então o relato:

[...] Eu acho que sim! Porque a gente passa a conhecer coisas que outras 
não conhece... num é! A gente conhece coisas que outras não conhece! 
Ai a gente fica passano algumas coisa que a gente aprendeu, e as pesso-
as as veiz nem acredita! E tem otras que passa a acredita! A gente ensina 
como a gente aprendeu muitas coisa e as pessoa já vai fazê igual a gente! 
A gente conhece coisas que outras não conhece A gente aprendeu muita 
coisa com essa fêra!

A ideia de conhecimento expressa no enunciado, está ligado à experiência de 
vida destas mulheres, o que não está limitado ao conhecimento formal detido em 
uma instituição de ensino . A interação social interfere nas relações e modifica o 
comportamento dos indivíduos. O processo de transformação destes sujeitos é evi-
denciado em toda enunciação em que é relatado uma diferença entre as mulheres 
da comunidade em geral e as mulheres quebradeiras de coco babaçu de Cocho de 
Dentro. Isso pode ser visto logo no início da enunciação: “A gente conhece coisas 
que outras não conhece”. E o que as diferencia das outras mulheres é exatamente 
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o fato de transitar em outros espaços sociais com outras formações discursivas, ou-
tras formações ideológicas: “A gente conhece coisas que outras não conhece”. E as-
sim continua estabelecendo esta diferença, sempre utilizando a forma pronominal 
eu no início e em seguida a substituindo pela forma pronominal a gente, posto que, 
fala como quem representa o grupo, o coletivo, as mulheres quebradeiras de coco 
babaçu do povoado de Cocho de Dentro : “[...] diferente sim, por causa do que eu tô 
falano! A gente aprendeu coisas que elas não sabem ne!? Que elas não fazem! Por 
isso a gente é diferente!” . A construção da imagem de si das mulheres quebradeiras 
de coco, ocorre a partir da compreensão da diferença do outro sujeito.

A referencia aos espaços sociais ocupados pelo enunciador faz emergir um 
movimento interacional que altera as condições de produção de seus discursos con-
siderando que na interação dos sujeitos dominados emerge o discurso de resistên-
cia, da autonomia destes sujeitos que se constituem como pertencentes a outros 
dizeres sobre mulher, sobre autonomia: “[...] a gente é diferente”.

Em conversa sobre as mulheres da comunidade que não fazem parte do grupo 
das quebradeiras de coco , estas se reconhecem numa condição de maior partici-
pação no espaço social.Assim afirma: “[...] Sim, porque as veiz eu num sei se elas 
é... num sei se é vergonha de falá... timideiz ne!? Pode sê uma timideiz e ai fica se 
escondeno e eu apareço!”

Esta última enunciação está designada pelas formas pronominais elas referin-
do-se  novamente  às mulheres da comunidade que não fazem parte do grupo das 
quebradeiras e coco babaçu , e à forma pronominal “eu”, porém , este “eu” represen-
ta a voz das quebradeiras de coco. Estas que de alguma forma se rebelam contra 
uma condição de silenciamento estabelecida por uma formação ideológica que diz 
desse lugar da mulher na sociedade a quem não é dado o direito à fala, ao pronun-
ciamento o que é designado por uma formação discursiva hoje não mais dominante 
que estabelece como papel da mulher o cuidado com a casa e os filhos e não o tra-
balho fora deste espaço.

Há assim, formas de ação em direção contrária às forças hegemônicas vigen-
tes. Tem-se nessas considerações, apontamentos para uma inscrição ideológica que 
naturalmente desencadeará a formação do sujeito quebradeira de coco babaçu no 
sertão baiano, bem como seu discurso.
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Considerações finais 

Os sujeitos pesquisados atuam em vários espaços sociais como comerciantes, 
agricultoras, mães, esposas, membros de associação, além disso, são elas as man-
tenedoras de suas famílias.  A participação em cenários diversos, a interação com 
outros sujeitos sociais contribui para transformação do discurso das quebradeiras 
de coco que não se limitam aos espaços demarcados para elas, ou seja, ao espaço 
restrito ao cuidado do marido e filhos. Essa transformação pode ser visualizada 
quando são comparadas à outras mulheres da comunidade, e se veem de forma 
diferenciada, em razão da atuação em outros espaços.

Porém, e apesar da ampliação deste espaço, permanece responsável por tais 
atividades. Vale ressaltar que esta sobrecarga não caracteriza apenas as mulheres 
quebradeiras de coco, mas as mulheres submetidas a uma ideologia que a determi-
na como mulher emancipada, disponível para o mercado de trabalho, porém sub-
metida à atividades domésticas.
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A TRANSITIVIDADE VERBAL: DIÁLOGOS COM BAKHTIN

FABíOLA NÓBREGA (UFPB)
RONILSON FERREIRA DOS SANTOS (UNINASSAU)

Introdução

A aglutinação sintático-semântico-discursiva é um fenômeno que faz menção 
à união do complemento no verbo aludido pela Gramática Tradicional (GT) como in-
transitivo,  não havendo a ocupação material do lugar de objeto. Todavia, em alguns 
momentos, estes verbos podem ser utilizados com o complemento materializado 
no plano da sintaxe, possibilitando a desaglutinação sintático-semântico-discursi-
va. Tal processo,  por sua vez, é provocado por motivações de ordem enunciativa. 
Em virtude disso, tivemos como objetivo geral  analisar a (des)aglutinação sintático-
semântico-discursiva em uma perspectiva enunciativa nos verbos intransitivos em 
reportagens impressas.

Para tanto, o trabalho aqui proposto está pautado na teoria defendida por 
Bakhtin/Volochinov (1981, 1926), Bakhtin (2003) e pesquisadores do pensamento 
linguístico do Círculo de Bakhtin. Nosso corpus foi composto por por 8 reportagens 
impressas da Revista Veja, publicadas no período de 1968 a 2013 e pesquisadas no 
site <http://veja.abril.com.br/acervodigital>.

Em um primeiro momento , discutimos o conteúdo temático, os elementos 
composicionais e o estilo referentes às reportagens escolhidas. Em seguida, anali-
samos a aglutinação sintático-semântico-discursiva nos verbos morrer. E, por fim, 
discorremos sobre a desaglutinação sintático-semântico-discursiva no verbo viver. 
Assim, é possível pontuar que, em nosso artigo, um fenômeno sintático (os verbos 
intransitivos) foi observado seguindo a Teoria da Enunciação, conforme propuse-
ram Bakhtin/Volochinov (1981).

http://veja.abril.com.br/acervodigital
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A (des)aglutinação sintático-semântico-discursiva: uma 
proposta enunciativa

As reportagens impressas selecionadas como corpus são gêneros discursivos 
secundários, considerando os apontamentos feitos por Bakhtin (2003). Logo, apre-
sentam conteúdo temático, elementos composicionais e estilo peculiares. Por ser 
este gênero gerado em uma esfera social específica (Jornalismo), seus elementos 
constitutivos são influenciados por ela. E, a nosso ver, observando as reportagens 
escolhidas, é possível verificar nelas a aglutinação sintático-semântico-discursiva 
nos verbos escolhidos para análise. E a desaglutinação sintático-semântico-discur-
siva em determinadas situações.

Em relação ao conteúdo temático, a reportagem impressa tem o propósito de 
informar, divulgar e/ou denunciar fatos sociais, discorrendo sobre assuntos diver-
sos. Desta feita, cada reportagem aqui escolhida discutiu sobre um assunto pecu-
liar, consoante será mostrado ao longo do texto.

O enunciado é concebido como um elo na cadeia discursiva, dialogando com 
outros enunciados anteriores e/ou posteriores a ele, como discorrido por Bakhtin 
(2002). Assim ocorre com as reportagens impressas selecionadas, já que elas, de 
fato, configuram um elo no fluxo da comunicação discursiva jornalística, dialogando 
com outros enunciados correlacionados. A título de ilustração, citamos a reporta-
gem Sim, eu posso... Mas a inflação pode mais que, na mesma edição da revista, 
dialoga com a outra subsequente, intitulada Uma dama do lado direito da história. 
Naquela, o repórter Luiz Maximiano informa ao leitor fatos referentes à inflação 
vivenciada em 2013 no Brasil, exemplificando com o aumento do preço do tomate, 
que chegou a R$ 10,00 (dez reais) o quilo, entre outros fatores. Além disso, é tecida 
uma crítica em relação ao governo de Dilma Houssef, mostrando, posteriormente, a 
primeira-ministra inglesa Margaret Thatcher como um exemplo a ser seguido, uma 
vez que ela tomou, em seu país, na época em que exercia a função, atitudes sérias 
para combater o problema da inflação, conforme evidenciamos no exemplo (01):
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Ex. (01)
[...] Outra lei inquestionável é que a única maneira de combater verdadei-
ramente a inflação requer o controle da quantidade de dinheiro em circu-
lação. Foi essa a lição que a primeira-ministra inglesa Margaret Thatcher, 
que morreu na semana passada, pôs em prática assim que assumiu o 
poder, em 1979 (veja a reportagem na pág. 561) [...] (TEIXEIRA, 2013, p. 53).

Neste trecho, observamos que, de fato, a reportagem Sim, eu posso... Mas a 
inflação pode mais dialoga com o enunciado Uma dama do lado direito da história, 
que é iniciada na página 56, havendo inclusive, no texto, uma indicação linguística 
(veja a reportagem na pág. 56). Nesta reportagem, na visão do sujeito-enunciador, 
Margaret Thatcher “salvou a Inglaterra do declínio econômico e político. O conjunto 
de suas ideias ganhou um nome, thatcherismos” [...] (TEIXEIRA, 2013, p. 57). O repór-
ter, por sua vez, apresenta en passant a vida dela e, sobretudo, as medidas tomadas 
para vencer a inflação, como verificamos nos exemplos (02) e (03):

Ex. (02)
Margaret Thatcher morreu na ‘última segunda-feira, dia 8, vítima de der-
rame. Ela tinha 87 anos. Andou esquecida até que Marryl Streep a repre-
sentou no cinema, em um filme espetacular que se fixou mais no outono 
de sua vida, o marido morto havia anos, como se ele estivesse tomando 
café da manhã com ela. Comovente e triste. Mas Thatcher, feita baronesa, 
depois de deixar o posto de primeira-ministra, se permitia raras demons-
trações públicas de emoção. Ela estava com os olhos marejados de lágri-
mas quando diante da imprensa se despediu do cargo, ocupado por ela 
por onze anos, entre 1979 e1990 [...] (TEIXEIRA, 2013, p. 57).

1. Grifo do autor. 
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Ex. (03)
[...] Na campanha para as eleições de 1979, o Partido Conservador consa-
grou-se vitorioso e Margaret Thatcher assumiu como primeira-ministra. 
Suas convicções, formalistas no liberalismo, foram fortalecidas por valo-
res morais e religiosos (ela era metodista e converteu-se no anglicanismo 
após se casar). A inflação, segundo ela, era ‘um mal traiçoeiro’. A liberdade 
individual, um valor moral a ser defendido em sua totalidade. O governo 
Thatcher teve um começo difícil. Para combater a alta dos preços, ela ele-
vou os juros e passou a faca nos gastos governamentais [...] (TEIXEIRA, 
2013, p. 59). 

Os limites no tocante aos enunciados são evidenciados através da alternân-
cia dos sujeitos. Ao lermos as reportagens escolhidas como corpus, é possível, en-
quanto sujeitos ativos, termos uma atitude responsiva, podendo rejeitá-las, ratificá
-las, refutá-las, criticá-las, indagá-las etc. A nossa compreensão ocorre ativamente, 
envolvendo sujeitos organizados socialmente, já que a língua é constituída através 
destes processos de interação, conforme discutido por Bakhtin/Volochinov (2014). 
O interlocutor (leitor) é ativo, assumindo uma posição de respondente. No entanto, 
alguns fatores afetam a sua compreensão, tais como a posição social, as informa-
ções prévias e o interesse sobre o assunto discutido, o grau de envolvimento, o nível 
de escolaridade etc. O sentido nestas reportagens é construído, portanto, através 
da interação entre os sujeitos do discurso envolvidos, uma vez que não são perten-
centes à palavra, ao falante nem tampouco ao interlocutor.

Para nós, em todas as reportagens escolhidas, os autores atentaram para a 
orientação social do enunciado, conseguindo representar para si os seus interlo-
cutores (leitores) enquanto sujeitos ativos, influenciando a composição e o estilo. 
Desta feita, o elemento expressivo é quem determina o estilo e a composição do 
enunciado, ou melhor, a relação de valoração do sujeito-enunciador com seu objeto 
de discurso e os demais enunciados conduz à seleção dos recursos gramaticais (es-
tilo) e lexicais, bem como da composição de seu enunciado.

Os campos da atividade humana, por sua vez, determinam seus tipos de des-
tinatários. Os elementos composicionais e o estilo das reportagens selecionadas 
dependeram, consequentemente, de particularidades específicas. Dentre as quais, 
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citamos: o destinatário e a influência deste para o enunciado. Nesse sentido, cada 
campo da comunicação discursiva tem uma percepção própria em relação aos des-
tinatários, assim como ocorre com o Jornalismo.

Todas as referidas reportagens foram construídas em uma esfera discursiva 
peculiar, o Jornalismo, possuindo sua concepção típica de destinatário, condição 
que as especificam enquanto gênero discursivo. Portanto, os elementos composi-
cionais e o estilo foram influenciados pelas particularidades desta esfera social.

Em relação ao estilo, nas reportagens selecionadas, observamos o estilo indi-
vidual do sujeito-enunciador, mediante o tom apreciativo, a expressividade, a valo-
ração etc. A título de exemplificação, temos a reportagem Condenados pela impuni-
dade. Para tanto, apresentamos os exemplos (04), (05) e (06):

Ex. (04)
Hoje, quase 40000 presos brasileiros podem dormir tranquilos em sua 
cela com a certeza de que sua família está amparada pelo estado. Graças 
ao estímulo do governo federal, o número de criminosos que requereram 
e obtiveram o auxílio-reclusão aumentou 550% de 2000 a 2012 – uma alta 
que se deu em um ritmo três vezes maior do que a população carcerária. 
Entre os principais auxílios previdenciários, o chamado ‘bolsa-bandido’ é 
o segundo que mais cresceu nos últimos anos, atrás apenas da ajuda para 
quem sofreu acidente de trabalho [...] (DINIZ; CARVALHO, 2013, p. 87).

Ex. (05)
No Brasil, ao contrário do que acontece em países como França e Esta-
dos Unidos, familiares de alguém morto por bandidos não têm direito a 
nenhum benefício exclusivo, embora possam contar com o auxílio previ-
denciário genérico da pensão por morte – no valor de 920 reais, recebidos 
pelos dependentes dos contribuintes da Previdência Social. Já o auxílio-re-
clusão foi criado com a finalidade específica de proteger as famílias dos 
contribuintes. Ele é fruto de dois conceitos jurídicos. Um deles diz que, 
diferentemente, do que ocorre nas ditaduras, na democracia adimitem-
se somente penas individuais – ou seja, a família do criminoso não pode 
pagar pelos erros dele. (DINIZ; CARVALHO, 2013, p. 88).
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Ex. (06) 
As crianças mostradas nesta reportagem perderam seus pais para o cri-
me que mais pavor desperta nas grandes cidades, o latrocínio. É o roubo 
seguido de morte, e muitas vezes precedido de agressão, quando não tor-
tura – como ocorreu no caso da dentista queimada viva por bandidos por 
ter apenas 30 reais em sua conta (veja na pág. 922) (DINIZ; CARVALHO, 
2013, p. 90).

A reportagem Condenados pela impunidade informa-nos sobre o aumento do 
número de presos que estavam recebendo o auxílio-reclusão na época, trazendo à 
cena uma problemática social, envolvendo estes indivíduos, os parentes deles e a 
família das vítimas. Neste entorno situacional, o sujeito-enunciador mostra em rela-
ção a esse tipo de auxílio sua ideologia, seu ponto de vista, seus juízos de valor, sua 
visão de mundo, aflorando através do acento apreciativo, da valoração, da expressi-
vidade etc., observados no enunciado. Em (04), (05) e (06), por exemplo, verificamos 
que, na concepção do enunciador, o auxílio-reclusão cresceu demais no Brasil, por 
isso, muitos presos beneficiados podem dormir tranquilos, pois seus familiares es-
tão assistidos. Enquanto as famílias das vítimas perdem brutalmente seus parentes 
sem ter direito a nenhum benefício exclusivo.

O horizonte axiológico/valorativo, segundo Bakhtin (2002), implica na maneira 
como o sujeito-enunciador concebe a marginalidade, acreditando que um preso 
não deveria ter regalias como o auxílio ‘bolsa-bandido’, valorando-o negativamente. 
Na visão do enunciador, no Brasil, está havendo uma inversão de valores no que diz 
respeito ao auxílio-reclusão, já que os parentes que perdem seu familiar são vítimas 
de uma situação fatídica, proporcionada por um problema social específico (a mar-
ginalidade). No entanto, estão sendo Condenados pela impunidade, realidade que 
não é vivenciada em países como França e Estados Unidos.

Portanto, observando a escolha dos recursos lexicais e gramaticais (estilo)3 das 
reportagens selecionadas, percebemos que houve a aglutinação sintático-semân-

2. Grifo do autor.

3. Tais recursos são determinados pelo elemento expressivo, conforme Bakhtin (2002).
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tico-discursiva em alguns verbos. E, em momentos específicos, a desaglutinação 
sintático-semântico-discursiva em outros.

No nosso ponto de vista, há fatores enunciativos que possibilitam a aglutina-
ção sintático-semântico-discursiva, isto é, o complemento vir aglutinado no verbo, 
não havendo a ocupação material do lugar de objeto em certas ocasiões. E, auto-
rizam, a desaglutinação sintático-semântico-discursiva em momentos específicos. 
A título de ilustração, a seguir, nos exemplos (07), (08), (09) e (10), analisaremos a 
aglutinação sintático-semântico-discursiva no verbo morrer:

Ex. (07)
[...] “Minha mãe é professora e meu avô era tenente-coronel da Aero-
náutica. Cheguei a entrar em três faculdades – farmácia, enfermagem e 
engenharia química -, mas sempre me preocupei mais com as festas do 
que com os estudos. Da cocaína, passei para o crack, que alguns colegas 
usavam. Logo estava vendendo tudo o que eu tinha para comprar a dro-
ga. Não me interessava mais nem por minha namorada. Decidi me tratar 
quando percebi que não tinha a confiança de mais ninguém. No começo, 
sem o crack, sentia muita raiva. Tive de reaprender a lidar com as emo-
ções. O mais difícil foi me adaptar a rotina: ter hora para acordar, comer, 
tomar banho, trabalhar. Precisava de remédios para controlar a ansiedade 
e dormir. Pensei em desistir, quando minha avó morreu, no terceiro mês 
da minha internação, e eu não pude nem ir ao enterro dela. Agora, eu me 
considero limpo. Quero voltar a estudar, mas fico pensando que ambiente 
eu vou encontrar. Se tiver drogas lá... Tenho medo de não conseguir resis-
tir” [...] GABRIEL ZANE, 25 anos, monitor de clínica de recuperação (RS). Foi 
internado uma vez (BERGAMO et al., 2012, p. 67. Grifo nosso).

Ex. (08)
[...] O transplante multiviceral foi descrito pela primeira vez em 1960, ao 
ser realizado em cães pelo médico Thomas Starzl, da Universidade da Pit-
tisburgh, também americana. Lançada no fim da década de 70, a ciclospo-
rina, medicamento usado contra a rejeição em transplantados, motivou 
as primeiras experiências em humanos. Em 1983, Starzi submeteu uma 
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menina de 6 anos à técnica. Mas a paciente morreu imediatamente depois 
da operação em decorrência de intensa hemorragia (LOPES, 2012, p. 84. 
Grifo nosso).

Deu-se início, então, ao processo de implatação do monobloco (veja o quadro 
na pág. 87). O evento mais extraordinário do transplante multivisceral aconteceu às 
11h40, quando os cinco órgãos foram infundidos no sangue da receptora. Revive-
ram, portanto, no novo organismo. Apenas cinco segundos depois da sutura da aor-
ta, o monobloco teve sua aparência transformada. De cor pálida e aspecto mucho, 
ele enrubeceu e ganhou forma robusta (LOPES, 2012, p. 88. Grifo nosso).

Ex. (09)
[...] Outra lei inquestionável é que a única maneira de combater verdadei-
ramente a inflação requer o controle da quantidade de dinheiro em circu-
lação. Foi essa a lição que a primeira-ministra inglesa Margaret Thatcher, 
que morreu na semana passada, pôs em prática assim que assumiu o 
poder, em 1979 (veja a reportagem na pág. 56) [...] (MAXIMIANO, 2013, p. 
53. Grifo nosso).

Ex. (10)
Margaret Thatcher morreu na última segunda-feira, dia 8, vítima de derra-
me. Ela tinha 87 anos. Andou esquecida até que Marryl Streep a represen-
tou no cinema, em um filme espetacular que se fixou mais no outono de 
sua vida, o marido morto havia anos, como se ele estivesse tomando café 
da manhã com ela [...] (TEIXEIRA, 2013, p. 57. Grifo nosso).

Nos exemplos (07), (08), (09) e (10), o verbo morrer foi usado com o comple-
mento morte aglutinado nele, havendo a aglutinação sintático-semântico-discur-
siva. A reportagem intitulada O crack bate à nossa porta, escrita por Giuliana Ber-
gamo et al. (2012), informa-nos sobre um problema social bastante sério: o uso de 
crack por pessoas de classes sociais diversas. Nessa perspectiva, os repórteres nos 
apresentam depoimentos de indivíduos diferentes, mostrando os malefícios deste 
vício. Além disso, eles comentaram sobre a reabilitação de ex-viciados, os quais são 
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internados em clínicas especializadas, na tentativa de serem curados do vício. Como 
exemplo, foi apresentada a história de Gabriel Zane4, monitor de uma clínica de 
reabilitação, o qual já foi internado uma vez, na tentativa de superar a situação. No 
bojo desta discussão, o jovem afirmou: “Pensei em desistir, quando minha avó mor-
reu, no terceiro mês da minha internação, e eu não pude nem ir ao enterro dela” 
(BERGAMO et al., 2012, p. 67), consoante apresentamos em (07).

Na visão do sujeito-enunciador, ser usuário de drogas é bastante danoso no 
que diz respeito a vários aspectos. Entre eles, passar a ter uma vida desregrada e, 
sobretudo, perder o prazer até pela namorada, dialogando com a condição daque-
les que também vivenciam isso. Verificando a dimensão axiológico-valorativa, nota-
mos que, para ele, por pertencer à classe média, até dado momento teve uma vida 
social saudável com oportunidades concretas para investir em sua formação aca-
dêmica. Todavia, ao ser apresentado às drogas, ficou dependente delas, rompendo 
com algumas regras de conduta sociais, dentre elas, vender todos os seus pertences 
para adquirir drogas. Através de palavras como raiva, desistir e limpo, é possível 
perceber os sentimentos e as emoções do sujeito-enunciador em relação a três 
fases distintas quanto à sua reabilitação. No primeiro momento, ao ser internado, 
sem o crack, ele tinha raiva. Durante o tratamento, quis desistir, uma vez que achou 
muito difícil suportar esta fase, inclusive, quando sua avó morreu, sendo impedido 
de ir ao velório dela. Depois, sente que está limpo, fazendo planos para seu futuro, 
embora tenha a sensação de insegurança quanto ao processo de ressocialização.

Com isso, notamos que, ao ser usada a palavra morreu, a relação entre a di-
mensão axiológico-valorativa e a expressividade não permitiu que o objeto morte 
fosse materializado no plano da sintaxe.  Para nós, desaglutinar o objeto, possivel-
mente, não auxilia o interlocutor compreender ativamente a palavra morreu. Desta 
feita, nestas circunstâncias a aglutinação sintático-semântico-discursiva é resultado 
da relação entre o sujeito-enunciador, o ouvinte e o tópico de fala.

Na reportagem Cirurgia épica ao som de rock, a repórter Adriana Dias Lopes, 
ao informar sobre a primeira cirurgia multivisceral (de cinco órgãos), em São Paulo, 
realizada no Hospital Albert Einstein, apresenta todos os passos e procedimentos 

4. Na época com 25 anos.
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das dezesseis horas deste procedimento. Dentre eles, o fato desta cirurgia ter sido 
feita ao som de rock, isto é, na sala cirúrgica, a equipe, durante o procedimento, 
ouvia clássicos do rock. De antemão, ela fez uma breve contextualização histórica 
sobre o transplante multivisceral. Segundo Adriana Dias Lopes, a experiência foi 
realizada pelo médico Thomas Starzl, em 1960, pela primeira vez com cães. “[...] 
Em 1983, Starzi submeteu uma menina de 6 anos à técnica. Mas a paciente morreu 
imediatamente depois da operação em decorrência de intensa hemorragia [...]” (LO-
PES, 2012, p. 84), como apresentamos em (08). Neste exemplo, igualmente, ocorre a 
aglutinação sintático-semântico-discursiva na palavra morreu, sendo aglutinado o 
complemento morte nela.

Na concepção do sujeito-enunciador, em 1983, a primeira tentativa do referido 
transplante realizada pelo médico Thomas Starzl em um ser humano não deu certo, 
uma  vez que a menina de seis anos morreu imediatamente após. No entanto, em 
abril de 2012, a primeira cirurgia multivisceral (de cinco órgãos) feita no Hospital 
Albert Einstein, em São Paulo, foi um sucesso, sobrevivendo a paciente. A dimensão 
axiológico/valorativa evidencia que o enunciador observa os avanços científicos so-
bre certas patologias como algo benéfico para a sociedade, já que pode salvar vidas 
em situações de grande risco de morte, dialogando com a concepção daquelas pes-
soas que têm este mesmo ponto de vista.

A expressividade do enunciado traz à cena a visão positiva do sujeito-enuncia-
dor sobre o resultado do transplante multivisceral realizado no Brasil, o qual fica 
encantado com o resultado dos médicos. Na sua concepção, “o evento mais extra-
ordinário do transplante multivisceral aconteceu às 11h40, quando os cinco órgãos 
foram infundidos no sangue da receptora. Reviveram, portanto, no novo organis-
mo”5. Assim sendo, o resultado da cirurgia realizada pelo médico Thomas Starzl 
passa a ser valorado com um tom negativo, visto que a paciente morreu imediata-
mente. E o transplante feito no Brasil positivamente.

Para nós, verificando o sentido completo da enunciação, mais uma vez a re-
lação entre o universo axiológico/valorativo e a expressividade não autoriza a de-
saglutinação sintático-semântico-discursiva do objeto morte. Assim sendo, desa-

5. p. 88.
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glutinar o objeto morte nesta ocasião não contribui para que o interlocutor possa 
assumir uma posição de respondente em relação à palavra morreu, compreenden-
do-a ativamente.

Entretanto, observamos que, em algumas ocasiões, houve o uso da desaglu-
tinação sintático-semântico-discursiva no plano da sintaxe,  tendo a ocupação do 
lugar do objeto, conforme ocorreu no exemplo (11):

Ex. (11)
[...] Sarney é o quarto político que presidiu o Senado nos últimos dez anos 
a cair em desgraça. Antes dele, Antonio Carlos Magalhães, Jader Barba-
lho e Renan Calheiros passaram por processos idênticos, o que mostra 
que o problema principal nunca foi enfrentado. “O Senado vive uma crise 
institucional provocada pela falta de ética, pela complacência com o uso 
indevido dos recursos políticos e pela falta de transparência”, analisa o 
cientista político Lúcio Rennó, da Universidade de Brasília. “Não adianta 
apenas mudar os nomes. É necessária uma mudança radical nas práticas”. 
A questão é que isso não interessa a quem deveria promover as mudan-
ças – e os escândalos envolvendo o senador José Sarney explicam por quê 
[...] (CABRAL; ESCOSTEGUY, 2009, p. 62-63. Grifo nosso).

A reportagem A rendição do último coronel, escrita por Otávio Cabral e Die-
go Escosteguy, informa-nos sobre a queda de José Sarney, que desocuparia o seu 
cargo, na época, devido a possíveis falcatruas. Para tanto, são apresentados alguns 
pontos de vista sobre o assunto, entre eles, o do cientista político Lúcio Rennó. No 
concepção do sujeito-enunciador, “[...] o Senado vive uma crise institucional provo-
cada pela falta de ética, pela complacência com o uso indevido dos recursos políti-
cos e pela falta de transparência’, analisa o cientista político Lúcio Rennó [...]” (CA-
BRAL; ESCOSTEGUY, 2009, p. 62-63), consoante mostramos no exemplo (11). Aqui, 
verificamos que o verbo viver foi usado com o complemento uma crise institucional 
no plano da sintaxe.

Na visão do sujeito-enunciador, no Brasil, a política precisa mudar a ideologia, 
havendo modificações pontuais em relação às práticas dos políticos, uma vez que 
ser desonesto, não ter ética etc. passou a ser comum. No entanto, isso não ocorre, 



834

XXVI Jornada do Gelne

pois tal distorção na conduta moral de muitos políticos é de interesse deles, os quais 
são beneficiados com as falcatruas feitas. A dimensão axiológico-valorativa mostra 
a descrença do enunciador quanto à política brasileira, por causa dessa desconstru-
ção ideológica. Isto é, em vez do político ser sinônimo de ética, moral, honestidade 
etc. simboliza o contrário, havendo uma inversão de valores sociais no senado, que 
vive uma crise institucional justamente por isso. Desta forma, é atribuído à política 
brasileira um tom valorativo eminentemente negativo.

A nosso ver, observando o tema, verificamos que, no plano da sintaxe, desa-
glutinar da palavra vive o objeto uma crise institucional, não é dispensável, já que 
este complemento atua como uma réplica. Isto é, dialoga com a visão daqueles que 
também acreditavam na crise vivenciada pelo Senado devido aos motivos apresen-
tados. Portanto, preencher o lugar do objeto neste momento é responsabilidade do 
sujeito-enunciador quanto ao objeto de discurso retratado.

Assim, o objeto uma crise institucional é gerado a partir da visão de mundo 
do sujeito-enunciador.  A relação entre o universo axiológico/valorativo e a expres-
sividade autoriza, portanto, tal complemento vir no plano da sintaxe. Este comple-
mento resulta do diálogo entre o sujeito-enunciador, o ouvinte e o tópico da fala. 
Na nossa concepção, desaglutinar da palavra vive o objeto uma crise institucional 
é desnecessário, pois o sujeito-interlocutor pode compreender ativamente as pala-
vras crise e institucional, opondo uma contrapalavra.

Por fim, segundo a análise feita nesta seção, podemos afirmar que, de fato, nos 
verbos selecionados, em alguns momentos, houve o processo da aglutinação sin-
tático-semântico-discursiva; assim, o lugar de objeto não foi ocupado. No entanto, 
no verbo viver, houve a desaglutinação sintático-semântico-discursiva, ou melhor, a 
aparição material do complemento no plano da sintaxe, ocupando o lugar de objeto.
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Considerações finais

Considerando as considerações tecidas neste artigo, é possível afirmar que o 
verbo visto como intransitivo pela Gramática Tradicional materializa, para nós, a 
aglutinação sintático-semântico-discursiva. Assim, existe nele a união do comple-
mento, não havendo a ocupação do objeto no plano da sintaxe. E o Objeto Direto 
Interno, por seu turno, representa a desaglutinação sintático-semântico-discursiva. 
Em outros termos, o objeto vem materializado no plano da sintaxe. Na nossa con-
cepção, este processo acontece por questões enunciativas, assim, podemos perce-
bê-lo nas reportagens impressas analisadas. Para tanto, em um primeiro momento, 
seguindo Bakhtin (2003),  observamos o gênero discursivo selecionado como se-
cundário, verificando o conteúdo temático, os elementos composicionais e o estilo.

Por fim, pontuamos que, nas reportagens analisadas, no verbo morrer, houve a 
aglutinação sintático-semântico-discursiva. Fatores enunciativos, portanto, possibi-
litaram este fenômeno, tais como: a relação intrínseca entre o horizonte axiológico 
do discurso (a ideologia), a valoração (os índices sociais de valor) e a expressividade; 
a relação entre o sujeito-enunciador, o ouvinte e o tópico de fala, não permitindo a 
materialização do objeto em certos momentos no plano da sintaxe.

Já no verbo viver houve a desaglutinação sintático-semântico-discursiva. Isto 
também aconteceu por causa de fatores enunciativos, a saber: a relação intrínseca 
entre o horizonte axiológico (a ideologia), a valoração (os índices sociais de valor) e a 
expressividade autorizaram a ocupação do lugar de objeto em algumas ocasiões; o 
fenômeno foi gerado a partir da visão de mundo do sujeito-enunciador; o comple-
mento materializado no plano da sintaxe atuou como uma reação responsiva e res-
ponsável do sujeito-enunciador quanto ao objeto de discurso retratado; a relação 
entre o sujeito-enunciador, o ouvinte e o tópico de fala permitiu a materialização 
do objeto no plano da sintaxe em certos momentos; o tema (sentido completo da 
enunciação) e a compreensão ativa.
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AO ENCONTRO DA FELICIDADE: PRÁTICAS DE 
SUBJETIVAÇÃO NO DISCURSO MIDIÁTICO DA FÉ

JOÃO VICTOR COSTA TORRES (UFRN)

Introdução

O discurso religioso pode ser analisado com base em diferentes prismas: ser-
mões, homilias, cânticos, pregações, testemunhos ou, até mesmo, a partir dos tex-
tos fundantes considerados “sagrados”. A linguagem, instrumento e condição para 
que essas formas de interação ocorram, não se comporta como um mero orde-
namento de signos verbais. Ela se expressa em toda sua potência: realçando mar-
cas políticas, tons de empoderamento, rastros pertencentes a um passado e ainda 
apresentando sinais das técnicas de vivência ou modos de subjetivação de um dado 
autor. Das práticas cotidianas para o mundo digitalizado contemporâneo, este arti-
go teve como corpus de análise um testemunho de fé publicado no site pessoal de 
Edir Macedo, assinado por Anaísa Freitas, no dia 18 de outubro de 2015, intitulado 
“Minha Vida”1. Para interpretar o testemunho, utilizamos os postulados teóricos da 
análise do discurso ativados por Foucault (2010; 2011; 2012). Isso significa dizer que 
a observação buscou explorar: as condições de possibilidades da publicação; as re-
lações de forças que compõem o jogo de poder e a produção da verdade, e ainda; 
as práticas subjetivas do eu, expressas nos traços enunciativos escolhidos pelo ‘au-
tor’. A metodologia concluiu-se com a revisão bibliográfica indispensável a qualquer 
exercício reflexivo.

O artigo foi organizado da seguinte maneira: na primeira seção, apresentamos 
uma espécie de panorama cuja função foi a de abordar os três momentos das pes-
quisas de Michel Foucault, autor que norteia as interpretações da análise do dis-

1. Disponível em: http://blogs.universal.org/bispomacedo/2012/10/15/minha-vida/ (acesso em 13.08.2016).

http://blogs.universal.org/bispomacedo/2012/10/15/minha-vida/
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curso. No mesmo tópico, tratamos da ética e do cuidado de si como condição para 
compreender a noção de felicidade aplicada à narrativa evangélica. Em seguida, res-
gatamos a produção da verdade a partir do testemunho, considerando-o como ato 
linguístico. Finalmente, apresentamos uma perspectiva analítica do corpus.

Foucault: máquina interpretativa para o discurso, práticas de 
subjetivação e o cuidado de si

Em a História da Sexualidade II, o uso dos prazeres, Michel Foucault (2010) sina-
liza para o leitor que pretende abandonar a tradição das suas pesquisas: antes de-
dicadas a investigar os regimes de verdade, por meio das epistemes ou sistemas de 
saberes, ou ainda, as relações de forças que permeiam os discursos de poder. Fou-
cault (2010) inaugura, essa maneira, uma outra perspectiva ou aquilo que chamou 
de “estudo dos modos” pelos quais os indivíduos são levados a se reconhecerem.  
Com efeito, o alvo dessa empreitada foi o de interpretar as práticas pelas quais o ser 
foi levado a perceber ou prestar atenção em si. Embora distante das suas pesquisas 
arqueológicas e genealógicas, os postulados trabalhados outrora não são totalmen-
te escamoteados, mas reaparecem como suplemento de sua análise.

Nessa dificultosa sistematização, a fase arqueológica, como diria Deleuze 
(2011), responde a questão: o que posso saber? Isso, porque para Foucault o sujeito 
moderno “não está na origem dos saberes, ele não é o produtor dos saberes, mas 
ao contrário, ele é um próprio produto dos saberes. Ou, talvez melhor, o sujeito não 
é um produtor, mas é produzido no interior dos saberes” (VEIGA-NETO, 2014, p.44). 
Dessa maneira, para aplicar os pressupostos dessa fase, o analista deveria mobili-
zar as condições de possibilidades de um enunciado. Isso significa compreender o 
discurso enquanto acontecimento, dentro de um contexto específico e de um tem-
po determinado. Tal fato incluía práticas não discursivas como as condições políti-
cas, econômicas, sociais e culturais e, ainda, apontar regularidades, dispersões, re-
gras de combinação, vizinhanças e memórias discursivas que estavam enlaçadas ao 
enunciado enquanto corpus, assim como as posições que o sujeito falante assumia.

A fase genealógica, por sua vez, associou o saber às instituições de domínio. 
Desprezando as origens metafísicas ou transcendentais, o analista deveria atentar 
para a proveniência do acontecimento, local onde se inventou a origem, a identida-
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de e uma coerência para a verdade. Nesse âmbito, interessava a Foucault (2012a) 
descrever os embates bélicos entre oprimidos e opressores, dominantes e domi-
nados, lembrados e esquecidos, entre as versões e as verdades, o mito e o saber. 
Se a arqueologia descrevia, a genealogia realçava o contraste, a subserviência, a 
primazia, a ocultação, expressões discursivas inscritas no campo do poder. O que 
estava em jogo era compreender as exterioridades de um dado movimento e como 
se aplicavam os mecanismos de censura, interdição e silenciamento nos enuncia-
dos, procedimentos facilmente identificados em sua Ordem do Discurso. O objetivo 
talvez fosse compreender como certos enunciados tornavam-se fortalecidos, enfra-
quecidos, petrificados, rareados ou mesmo, simplesmente, habitantes da inconsci-
ência. Aparentemente fora da carcaça das palavras, tais práticas bélicas estavam na 
genética do que é verídico, aquilo que Foucault (idem, p.17) chamou de ‘vontade de 
verdade’.

No último momento, o historiador da loucura salientava sobre a necessidade 
de refletir o eu, pensar a história como vivência, ou problematizar o próprio pen-
samento. Sua investigação transferia-se para outro eixo, passando, portanto, a ser 
localizada no campo da ética.  Se na fase genealógica, conforme Deleuze (2011), Fou-
cault queria se responder o que pode um ser humano ‘fazer’ de sua vida, no último 
instante das pesquisas a problematização residiu nas “dobras do lado de dentro”, 
ou na questão: quem sou eu?

A arte da existência ou técnicas de si expressões utilizadas pelo pensador nos 
seus últimos trabalhos, tinham a finalidade de identificar a autonomia ou a liberda-
de que um sujeito poderia ter frente ao seu dilema existencial, à sua contradição ou 
infortúnio dentro do seu repertório significativo. O poder pastoral cristão, e mais 
tarde os sistemas pedagógicos, médicos e psicoterapêuticos, acabaram por repa-
triar essa estética, não implicando, todavia, em dizer que elas deixaram de existir. 
Interrogar a própria conduta, gestar o eu, formar, acompanhar, produzir, registrar 
por meio das pistas enunciativas como um vivente administra a sua existência, eis o 
objetivo da última fase foucaultiana, para muitos uma fase influenciada por Spinoza 
(2010), já que a razão daquelas pesquisas residia também na avaliação da ética na li-
berdade. Sendo assim, como é possível fazer a análise das práticas de subjetivação? 
A discussão do tema da felicidade sempre esteve inscrita na seara ética da filosofia. 
A epimeleia heautou, ou o cuidado consigo mesmo, é um tema que antecede a má-
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xima socrática, “conhece-te a ti mesmo” (Gnôthi Seautón). Ela se encontra, como por 
exemplo, em Pitágoras, com as práticas de purificação, concentração, retiro, resis-
tência, escuta do som e atenção ao sonho, como testemunhou Foucault (2010). No 
Fedon platônico (PLATÃO, 2002), as técnicas de concentração, isolamento e resistên-
cia à tentação também são registradas como necessidades da alma2.O estoicismo 
romano, também mirando a felicidade, visou por meio de exercícios preparar o in-
divíduo para o infortúnio, para a desgraça, tornando-o seguro. A conversão romana 
tinha no papel de transferência uma forma de acessar a verdade, da mesma ma-
neira que a salvação, longe de um estado metafísico, era uma forma de assegurar 
a felicidade da alma. A cristianização da Europa repatriou essas tecnologias do eu, 
certamente dentro de uma astucia arquegenealógica. Nos tempos hodiernos, seria 
possível perceber tal influência dessa práticas em um testemunho neopentecostal?

Por uma questão terminológica ou sistemática, as três fases de Michel Fou-
cault podem ser vistas como verdadeiros contrassensos, isso levando em conside-
ração as suas especificidades. No entanto, podemos considerar os pressupostos 
analíticos e metodológicos também em sua totalidade. Isso implica em pensar um 
esquema interpretativo complementar, dinâmico e aberto, cuja função é priorizar 
concomitantemente o saber, o poder e a ética nos fenômenos discursivos. Essa ob-
sessão pela interpretação ou hermenêutica dos enunciados aproxima Foucault da 
Análise do Discurso (AD), já que é da competência dessa escola observar, analisar 
e produzir saber a partir dos fenômenos históricos, das relações de poder/saber, e 
ainda dos aspectos não discursivos.
 
Testemunho como ato linguístico

O confronto entre Menelau e Antíloco, na tragédia de Édipo, busca uma verda-
de: descobrir quem afinal matou Laio. A Ilíada pode ser o registro da primeira ideia 
de testemunho nas práticas jurídicas gregas. Entre acusações de irregularidades e 
corrupção, a busca pelo verdadeiro ou a prova que antecedeu o testemunho foi ve-
rificada de duas maneiras. O primeiro momento associado ao desafio: uma batalha 

2. Alma como sujeito, não como substância, conforme a Hermenêutica do Sujeito (FOUCAULT, 2010).
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forjada daria ao vencedor do conflito a posse da verdade sobre qualquer conten-
da. Posteriormente, a função da verdade se associava às revelações proféticas dos 
deuses que ganhavam voz por meio do adivinho Tirésias. Na análise da literatura, 
Foucault (2012b) sinaliza que essa prática se tornou deficitária pela falta de “alguma 
coisa que é da dimensão do presente, da atualidade, da designação de alguém. O 
testemunho do que realmente se passou” (idem, p. 35). A narrativa que permanecia 
nebulosa a respeito da morte de Laio faz surgir a figura de dois pastores para falar 
sobre uma realidade até então oculta: insurge pela primeira vez na história o papel 
do testemunho. Dois homens passaram a revelar fatos que o olhar mágico religioso, 
iluminador, foi incapaz de provar. É o desfecho da trama, o encontro com a verdade. 
Foucault (2012, p.40) assegura que toda a peça de Édipo é uma maneira de deslocar 
a enunciação da verdade de um discurso de tipo profético e prescritivo a um outro 
discurso, de ordem retrospectiva, já que privilegia o olhar “empírico e quotidiano 
dos pastores” (idem, p.40).

Bem longe de tratar-se de uma fábula irreal, o historiador dos saberes adverte 
que Édipo é um personagem historicamente “bem definido, assinalado, catalogado, 
caracterizado pelo pensamento grego do século V” (idem, p. 46). De forma inaugural, 
a verdade estava para aqueles que não tinham poder político ou econômico. Se-
gundo Foucault (2012b), essa é uma das grandes conquistas da democracia grega: o 
direito de testemunhar. Tal conquista vai ser copiada nos demais momentos cronoló-
gicos da história do homem e claramente atualizada sob a forma do inquérito. A nar-
rativa foi dessa maneira sendo repatriada não somente na seara jurídica. Ela se des-
dobrou para outros campos de dúvida ou carentes de elucidações. Os testemunhos 
encontram-se presentes em textos jornalísticos, acadêmicos, nos documentários, na 
literatura e constituem a peça básica para a elaboração semântica de uma memória.

Assim como as confissão cristã, comum no século XVIII, o testemunho foi re-
quisitado em outras contendas de dúvida, ele é fruto de uma solicitação e parece 
ter como principal objetivo a ideia de vínculo, de proximidade, de familiaridade e de 
semelhança do conteúdo que é narrado. Em geral, é proferido por um sujeito que 
acredita exercer seu livre-arbítrio, quando, na verdade, o que se tem é um “indiví-
duo interpelado como sujeito livre para que aceite livremente sua sujeição” (ORLAN-
DI, 2011, p. 242), já que toda enunciação é determinada por condições históricas de 
produção e discursos já cristalizados.
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A linguagem é ação, já que implica em um movimento ou alteração de uma 
condição anterior. O testemunho é, dessa maneira, um ato, um comportamento, 
uma postura, uma perspectiva, uma série de sinais e traços corpóreos que visam 
produzir comportamentos, condutas e posturas nos envolvidos na cena enunciati-
va. Tal caracterização aproxima o testemunho da ideia de ato de fala, pois a lingua-
gem, antes de aparecer como recurso para descrever a realidade, significa antes, a 
necessidade de cumprir atos (AUSTIN, 1990). Isso significa que todo dizer é um fazer. 
A confissão ou o ato de confessar uma falta, assim como testemunho, vão colocar 
sempre a ênfase sobre o ato do dizer, do revelar, do provar a partir da experiência 
íntima de um sujeito que age e aciona um conjunto de traços corpóreos e de vivência 
para significar a sua história. Com efeito, a narrativa em si pode ser importante, mas 
a singularidade de testemunhar passa a transformar o estatuto da linguagem. O di-
reito à voz é indisponível para toda Assembleia, já que somente alguns membros do 
rebanho ganham vez, palco e a chancela do pastor, daí sua legitimidade e unicidade. 
Funcionando como expressão de um protótipo a ser seguido, o depoimento conta o 
resultado de um intervenção divina, de uma vitória, demonstrando na maioria das 
vezes uma experiência palpável e concreta do humano com o “abstrato” sagrado.  
Se de um lado, o pertencente ao rebanho arquiteta sua fala com verbos na primeira 
pessoa e como alguém que ascendeu ao plano de Deus, por outro, ele é também 
um membro igual da assembleia, provando que a sua experiência é democrática, 
acessível, e um exemplo a ser mirado. Tais inferências reconduzem o testemunho 
ao estatuto de ato real da fala, como veremos nas próximas linhas.

Esboço da análise: minha vida

Abaixo, disponibilizamos o corpus analítico deste artigo. Esclarecemos, desde 
já, que utilizaremos a letra “P” para retomar o parágrafo enumerado no testemu-
nho desta análise, o objetivo desse procedimento é exemplificar e reforçar algumas 
interpretações.

MINHA VIDA
1. Bom dia, bispo Júlio e querida dona Vivi!
2. Gostaria de compartilhar com os senhores a transformação da minha 

vida.

http://bispojulio.com/
http://vivifreitas.me/
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3. Antes de chegar à IURD, pertencia a uma igreja evangélica pentecostal, 
vivia uma vida religiosa e acomodada, casei por imposição do pastor 
dessa igreja, pois estava grávida e ele dizia que “a criança deveria nas-
cer na bênção”.

4. Uma vez que “passei o carro à frente dos bois”, não observei o caráter 
do meu ex-marido, digo ex para resumir a história.

5. Quando entrei para a IURD, acreditei na mudança de vida, pois fiz o 
que me ensinaram. Mas para mostrar como minha vida era antes e 
como é agora vou tentar contar de uma forma muito simplificada.

6. Casei com um homem que adorava as noites, boates, mulheres (hoje 
ele tem 7 filhos com 4 mulheres diferentes), pagode, bebida, drogas... 
entre outras coisas.

7. Durante anos, ele camuflou sua mudança, pois falava da Bíblia como 
ninguém. Fingia ser o que não era; batizou-se, mas não morreu; mu-
dou alguns hábitos, mas não de direção (conversão); deixou de beber 
muito, mas fingia beber socialmente; não ia a boates (por um tempo), 
mas não tirava a boate de dentro dele; deixou de consumir as drogas, 
mas achava normal conviver com os consumidores, e assim por dian-
te...

8. Usava a Bíblia para me exortar de uma maneira que me colocava um 
fardo em vez de me ajudar...

9. Fomos obreiros, levantados a auxiliares de pastor, mas nem passamos 
disso, graças a Deus! O senhor perguntará: por que graças a Deus?

10. Concretizei um grande sonho, servir Deus no altar, mas toda a sinceri-
dade que eu tinha para com Deus não foi suficiente para manter esse 
sonho, pois foi dentro da obra que me vi com várias perguntas que eu 
sabia as respostas, mas não queria acreditar...

11. Meu ex-marido (pastor) que tomava conta do grupo jovem, estava fler-
tando com uma jovem e trocando mensagens com ela, enquanto eu 
assistia à reunião principal de domingo, às 09h30. Não hesitei nem por 
um segundo, após descobrir tal situação, fui de imediato falar com o 
bispo responsável para que ele pudesse me ajudar.
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12. Resumindo: saímos da obra, mas como o meu ex-marido conseguia 
persuadir de uma maneira que ninguém acredita (só aqueles que o 
conhecem e foram enganados pela ovelha vestida de lobo pode dizer), 
ainda assim conseguiu um trabalho na igreja, pois sempre dizia que 
havia sido injustiçado.

13. Mas sei que o emprego só aconteceu pelo fato de ele ter de sustentar 
a mim e as minhas duas filhas. Porém, até no trabalho ele fingia ser o 
que não era. Ele trabalhava de madrugada, por essa razão havia uma 
menor supervisão. Durante a madrugada, ele saía para a balada e de-
pois voltava, por volta das 5h da manhã, como se tivesse trabalhado a 
noite toda. E eu? Dormindo em casa com minhas filhas. Sem nem ima-
ginar o que ele pensava que ficaria escondido para sempre. Mas como 
diz as escrituras:

14. “E não há criatura alguma encoberta diante Dele; antes todas as coisas es-
tão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas”. 
(Hebreus 4.13)

15. Mesmo vendo tudo aquilo, ainda sim eu tinha uma esperança: ser feliz! 
Havia em mim uma sinceridade. Ao longo da separação e divórcio lá se 
vão 3 anos, importante salientar que as conversas e acompanhamento 
com a dona Vivi foram de suma importância para a minha superação.

16. Mesmo sozinha e sem a ajuda dele como pai das minhas filhas, pe-
guei tudo que eu tinha, economias que fiz para o dia difícil, ordenado, 
subsídio. Levantei até os cêntimos da minha conta, andei à procura 
das moedas dentro de casa, para eu não ficar nem com o valor de um 
pão... pois assim ficaria provado total dependência em Deus. O meu 
verdadeiro sacrifício.

17. Só me restava ser ABENÇOADA. O meu tudo pelo tudo de Deus.
18. E foi exatamente o que aconteceu. Conheci no Cenáculo do Espíri-

to Santo o Deus do impossível, e dali foi gerada a minha bênção, um 
homem de Deus disposto a assumir a mim e minhas filhas como se 
fossem dele, que enfrentou o preconceito das outras pessoas como 
amigos e conhecidos pois ele assumira uma mulher branca com duas 
filhas negras.

http://vivifreitas.me/
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19. Não tenho vergonha de dizer que hoje tenho 30 anos, 2 filhas, uma de 
13 e outra de 9 anos (Sara e Ester), um passado completamente dife-
rente do meu presente, noiva e com o meu casamento marcado após 
um ano e meio de namoro, de acordo com os preceitos da Palavra de 
Deus (e para as pessoas que não sabem, sem sexo), dia 08 de setem-
bro, às 16hs, na Igreja Universal do Reino de Deus em Almada, será 
escrita uma nova página no livro de nossas vidas. O nosso casamento.

20. Um forte abraço!
21. Anaísa Freitas

Para esta fala escrita, optamos por começar a análise a partir da função do 
enunciado para saber como os traços de subjetivação são apresentados no depoi-
mento. Interessou-nos saber, a priori, como esse sujeito que testemunha deixava 
escapar certas marcas de um estética da existência. Como podemos notar, tratou-
se de uma mulher, já que assinou o texto como o nome de Anaísa Freitas. A narra-
dora também nos ajudou com outras informações oriundas do 19ºP. Com 30 anos, 
a mulher contou que namorou durante um ano e meio um irmão da igreja, e hoje 
estaria noiva e vivendo a castidade, pronta para casar. Em função desse trajeto, 
já podemos perceber alguns efeitos de sentido gerados na gradação sequencial: 
namoro, noivado, castidade e casamento. Essa lógica nos leva a acreditar em uma 
tentativa de construir a imagem de uma mulher honesta, correta, de boa índole, ou, 
em outras palavras: a figura da moça de família, imaculada (mirando-se no exemplo 
de Maria de Nazaré), pura, disposta a viver de acordo com a religião, para a qual o 
sexo representa um prazer e um privilégio da história conjugal. A castidade, como 
está inscrita numa perspectiva cristã e neopentecostal, não pode ser interpretada 
como uma privação ou um exercício que objetivou a não escravidão do desejo, tra-
ta-se, pois, de uma questão de obediência. Submissão define essa fase da vida da 
depoente.

A surpresa dessa descrição, ainda no mesmo parágrafo, é dada quando a de-
poente alerta sobre um contraste marcado entre o seu passado e o momento atu-
al. A memória começa a ser resgatada antes da chegada da narradora à IURD. No 
primeiro fôlego, é frisada a presença da depoente em uma igreja pentecostal. As 
impressões dessa experiência são caracterizadas como uma vida “acomodada” e de 
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imposições (3º P). O início do testemunho demonstra, dessa forma, a incapacidade 
do esquecimento de um tempo passado e a atualização de uma memória significa-
tiva da vida de Anaísa. O esquecimento - que para Nietzsche (2009, p. 57) configura 
uma faculdade da vida, um poder ativo e nobre -  é aqui visivelmente secundarizado, 
já que é a memória de uma vida negativa no pentecostalismo a razão mister da pro-
dução do testemunho. Com efeito, foi o enunciado “pentecostalismo” que lançou luz 
sobre as primeiras condições de possibilidade deste testemunho, o que satisfaz a 
primeira fase das pesquisas foucaultianas. No dia 25 de agosto de 2011, foi registra-
da postagem intitulada “Cair no Espírito”3 no Blog de Macedo. A publicação trazia um 
texto seguido de vídeo4 traçando um paralelo entre o transe de pessoas oriundas 
das religiões afrodescendentes e os rituais apresentados nas igrejas pentecostais. 
No instante de 23 segundos (em vídeo com link no rodapé), aparece a imagem do 
pastor Marcos Feliciano, da Assembleia de Deus, associando sua figura aos rituais 
de incorporação do candomblé. A postagem rendeu outras produções midiáticas. 
No dia 13 de novembro de 2011, o programa Domingo Espetacular da Rede Record 
exibiu reportagem de 40 minutos sobre “O fenômeno cair no espírito”5, prática co-
mum em igrejas pentecostais. A postura do Bispo e da Record rendeu inúmeras 
críticas por nomes como Silas Malafaia6, Ana Paula Valadão7 e Regis Danese8. A com-
paração ganha mais força se reatualizarmos uma outra proveniência que torna a 

3. O texto está disponível em: <http://www.bispomacedo.com.br/2011/08/25/cair-no-espirito/>. Acesso 
em: 20 março. 2016.

4. O vídeo foi retirado do blog depois da polêmica, entretanto, conseguimos salvar o link de acesso à 
produção audiovisual postada no canal youtube com o perfil de Macedo: Disponível em: <http://www.
youtube.com/watch?v=cDzj5yEDDOo>. Acesso em: 19 março. 2016.

5. O vídeo divulgado no Domingo Espetacular pode ser assistido pelo link. Disponível em: <http://www.
youtube.com/watch?v=f1WIFwmuzNk>. Acesso em: 19 março. 2016.

6. O vídeo registra o momento em que Silas Malafaia respondeu Edir Macedo sobre o fenômeno “Cair 
no espirito”. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=c8QKhjCIxxI>. Acesso em: 19 março. 
2016.

7. Cantora e pastora da Igreja batista com grande expressão nacional.

8. Depois de vender um milhão de cópias pela Line Records, de Edir Macedo, o cantor da música “faz um 
milagre em mim” abandona a gravadora em função da polêmica.

http://www.youtube.com/watch?v=f1WIFwmuzNk
http://www.youtube.com/watch?v=f1WIFwmuzNk
http://www.youtube.com/watch?v=c8QKhjCIxxI
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narrativa ainda mais significativa. No ano de 2004, o Bispo lança o livro “Orixás, Ca-
boclos e Guias, deuses ou demônios?”, no qual o direito à liberdade de consciência e 
de crenças das religiões de matriz africana é violentamente ferido. A compreensão 
do sagrado no livro limita a adoração aos ideais cristãos, recolocando todos os ou-
tros tipos de manifestações no tempo profano. O Ministério Público, inclusive, ve-
tou momentaneamente a circulação da obra alegando que essa tratava as religiões 
de origem africanas de “modo depreciativo, jocoso e discriminatório, estimulando 
perigosamente a segregação por motivo de crença e a intolerância religiosa, fonte 
inesgotável de conflitos, inclusive, internacionais”9. Levando em conta essa exposi-
ção, a cruzada de Macedo contra as outras denominações protestantes pode estar 
associada ao aparecimento do discurso de Anaísa, já que o pentecostalismo é sua-
vemente rebaixado e localizado em um passado abjeto (ver 3º P). É mister pontuar 
que a memória da depoente, momento funesto das suas lembranças, que gira em 
torno de um casamento imposto por um pastor pentecostal. A maior parte do tes-
temunho tratará dos desdobramentos dessas experiências.

A rememoração é feita em geral a partir de um tempo profano. A experiência 
com seu primeiro homem (o qual foi apontado pelo pastor de outra denomina-
ção) é caracterizada pela farsa e pela ilusão. As expressões utilizadas por Anaísa 
são: “camuflou” (7º P), “fingiu” (7º e 13º Ps), “enganados” (12º P) e “ovelha vestida de 
lobo” (idem). Paralelamente a essa dissimulação (comumente associado à mentira), 
a narradora utiliza outras palavras para vestir seu ex-cônjuge, sempre fazendo refe-
rência ao mundano, aos prazeres carnais. Essas características reatualizam o alerta 
e o perigo referentes ao mundo provisório das sensações, dos prazeres, dos vícios 
combatidos quase que em todos os sistemas éticos que antecederam o cristianismo 
e que miravam a felicidade10. Ora, a sabedoria guiada pela razão deveria prevalecer 
sobre as tentações da alma, como num ritual do cuidado de si. No depoimento, a 
depreciação é feita em função dos seus hábitos, isto é, às bebidas, festas de pagode, 
mulheres, boates e drogas (ver 6ºP). Em sua totalidade, o 7º parágrafo é destina-

9. Ver matéria na íntegra no site JusBrasil pelo link. Disponível em: <http://expresso-noticia.jusbrasil.
com.br/noticias/136372/julgamento-de-livro-proibido-de-edir-macedo-sera-transmitido-pela-inter-
net>. Acesso em: 19 março. 2016.

10. Exceto na filosofia epicurista. 

http://expresso-noticia.jusbrasil.com.br/noticias/136372/julgamento-de-livro-proibido-de-edir-macedo-sera-transmitido-pela-internet
http://expresso-noticia.jusbrasil.com.br/noticias/136372/julgamento-de-livro-proibido-de-edir-macedo-sera-transmitido-pela-internet
http://expresso-noticia.jusbrasil.com.br/noticias/136372/julgamento-de-livro-proibido-de-edir-macedo-sera-transmitido-pela-internet
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do à construção desse sujeito profano que, antes de tudo, pressupõe um modelo 
correto e “bom” de existir, enquanto renega todas as expressões de resistência e 
diferença. Uma antítese que emerge neste discurso tem relação ainda com o perfil 
desse primeiro homem (possível ex-marido da depoente), o qual desempenha uma 
obra dentro da Igreja, mesmo mantendo hábitos do mundo profano. Como se as 
identidades fossem fixas e permanentes, a depoente relembra que o então marido, 
razão do seu mal, ocupou diversos cargos, como o de obreiro, auxiliar de pastor e 
responsável por grupo de jovens. O contrassenso gerado pela conduta dúbia do 
cônjuge cria uma atmosfera de alerta, desconfiança e vigília para os falsos profetas, 
os Judas, ou, como expressou Anaísa, “as ovelhas vestidas de lobo” (ver 12ºP) insta-
ladas dentro dos templos. Enquanto o ex-marido (impostor) é lembrado por esses 
atributos, as identidades reivindicadas pela depoente nos fazem lembrar a figura da 
mulher Amélia, coitada, traída e subjugada. Essa perspectiva ganha clareza no 11º e 
13º parágrafos quando Anaísa revive a traição ocorrida dentro de um grupo da igre-
ja pentecostal (que neste momento, aparece como um lugar pouco seguro para a 
fidelidade e até propício para o adultério) e ainda quando relembra as madrugadas 
em que dormia com as filhas, enquanto seu marido aproveitava as noites. A resolu-
ção é uma das estratégias utilizada para a conclusão da narrativa, que parece ter o 
objetivo de gerar o efeito de vitória e glória.

A solução para esse impasse foi ancorada em três esferas. A primeira se confi-
gura na autoridade do sagrado, que aparece sinalizado a partir de uma citação das 
escrituras no livro de Hebreus (14º P) em que se reatualiza a ideia do Deus Oniscien-
te ou da divina providência. A segunda está associada à pessoa de Viviane Freitas11, 
blogueira e esposa de Macedo, que é citada no testemunho (por meio de um hiper-
link que direciona o leitor para o seu blog pessoal; a página da blogueira incorpora a 
função de terapia, aconselhamento, solução e eficácia) como importante para essa 
superação (15º P). Seria Viviane uma atualização do mestre de consciência, funda-
mental para o cuidado de si nas práticas éticas gregas? Por fim, é registrada uma 
experiência de sacrifício feita pela depoente, a qual registra ter levantado todas as 
“economias, ordenado, subsídio, os cêntimos da conta, as moedas da casa” para 

11. Disponível em: <http://vivifreitas.me/>. Acesso em: 19 Nov. 2016.

http://vivifreitas.me/
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ser abençoada por Deus (ver 16º P). Em função do testemunho, a figura do Deus 
Onisciente e providencial parece dar lugar ao Deus do sacrifício, da dor, da troca e 
do dinheiro. As ações do dízimo e da oferta expressam deste modo o seu efeito de 
recompensa e de retorno. A ideia do sacrifício como unidade de uma ascese (exer-
cício) também reaparece em outros sistema éticos que buscam a felicidade no cui-
dado consigo mesmo, muito embora tais filosofias não estejam diretamente ligadas 
à ideia de empobrecimento ou dentro de uma concepção materialista de sacrifício, 
como nos garante Foucault (2010, p.374). Interpretamos que foi a partir desses três 
pilares que Anaísa testemunhou sua possível vitória. Finalmente, o encontro com 
IURD, representado pelo Cenáculo do Espírito Santo de Deus do Impossível, anulou 
o passado abjeto da depoente e endossou o encontro com o seu atual marido, um 
homem diferente do primeiro. Decerto, esse testemunho parece contar a história 
dos efeitos e desdobramentos de um conselho, ou melhor, de uma “imposição”. O 
pastor pentecostal aparece como pivô ou a mola propulsora de todo o conflito que 
muito lembra a ideia de maldição, enquanto a IURD aparece como uma instituição 
séria, válida e verdadeira, sendo capaz de consertar os erros de um passado equivo-
cado. Decerto, a contenda de Anaísa frente ao seu ex-marido pode ser interpelada 
como uma metonímia de um conflito muito maior, existente entre denominações 
religiosas.

Considerações finais

A análise do cuidado de si e a busca de um estado de felicidade podem ser vis-
tas na narrativa a partir das expressões “batizou-se”, “conversão”, “servir a Deus no 
altar”, “ser feliz”, minha benção”, “sacrifício”, “fiz o que me ensinaram” e finalmente, 
“uma nova página no livro de nossas vidas”. Notadamente, todos esses enunciados 
sinalizam para um estado do eu, o que sugere uma estética existencial que pode 
servir como modelo a outras. Diferente das práticas romanas e helenísticas dos 
três primeiros séculos da nossa era, o cuidado de si aparece no testemunho como 
renúncia e submissão. A depoente não demonstra independência dos padrões so-
ciais, das sugestões do bispo de sua igreja, do marido ou do seu repertório simbóli-
co. Além de uma narrativa atravessada pela disputa entre denominações protestan-
tes, foram também efeitos de sentidos encontrados na interpretação: a felicidade 
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discursivizada em função do sacrifício, expresso pelo tamanho e pela quantidade 
da oferta, e ainda, em razão da direção de consciência exercida pelo líder. A bem-a-
venturança não foi representada como um bem do “eu”, ela se manifestou sempre 
no auxílio de outrem, na igreja, no marido, em Deus. Em geral, os modos de subjeti-
vação foram caracterizados pela submissão e por uma incapacidade de digestão do 
passado, notadamente nos traços de ressentimento demonstrados pela depoente.
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simPósio temátiCo

ATOS DISCURSIVOS VEICULADOS POR PROFESSORES EM 
UM GRUPO NA REDE FACEBOOK

AGUINALDO GOMES DE SOUzA (UFPE)

Questões iniciais

Se considerarmos que nenhum enunciado concreto pode ser tomado no todo 
de sua significação observando apenas as propriedades estruturais de uma frase, 
somos forçados a considerar que nenhum ato de compreensão pode ser esgotado 
apenas se levarmos em conta o processo de decodificação do código ou o reconhe-
cimento de algum sinal dentro da estrutura linguística.  A significação, já observava 
Volochínov  (1999, p.131 ), “não quer dizer nada em si mesma, ela é apenas um po-
tencial, uma possibilidade de significar no interior de um tema concreto”. Ora, se é 
apenas uma possibilidade, qual é a relação entre o acento apreciativo e o processo 
de significação? Essa questão torna-se pertinente quando, por exemplo, pensamos 
na natureza da significação ligada a certos atos discursivos que se entrecruzam em 
horizontes valorativos. Mas antes de adentramos nestas questões, façamos um 
breve recuo, pois é forçoso dizer que, no fazer bakhtiniano, para que possam existir 
acentos apreciativos faz-se necessário considerar que nos comunicamos através de 
enunciados e não de frases, a frase como aponta Morsom; Emersom (2008, p.141) 
“é uma unidade da linguagem e o enunciado é uma unidade da comunicação dis-
cursiva”. Desse modo, para que dada unidade da língua possa se tornar enunciado, 
ela deve receber um tratamento valorativo. Tal tratamento acontece quando, em 
relação com o outro, o locutor toma uma atitude responsiva frente a um ato/evento 
concreto.

Em ‘Para uma Filosofia do Ato’, Bakhtin vai apontar que a linguagem historica-
mente sempre esteve a serviço do pensamento participativo e dos atos realizados. 
Nesse sentido, é forço dizer que o ato é algo que o eu deve encarar. É nesse manus-
crito que Bakhtin vai esboçar as questões iniciais sobre uma teoria e metodologia 
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da ação dialógica como ato responsável em pesquisa nas ciências humanas. Para 
tanto, como mostra Paiva (2005), ele vai retomar as ideias iniciais de Husserl sobre 
o conceito evento do ser. Para Bakhtin (1990), o ser está encarnado em uma consci-
ência viva e vive nele como um evento em processo. Todo ato, afirma Bakhtin, tem 
uma dupla face: ele se dirige tanto para o conteúdo quanto para o ser. Ora, tal pers-
pectiva nos abre a possibilidade de compreendermos a posição única que ocupa-
mos na existência, nos permite vislumbra que, os atos valorativos do ser, requerem 
a plenitude da palavra com todo seu conceito (conteúdo) sua entonação (a atitude 
valorativa) e sua posição única como ato responsável. Nesse sentido, reiteramos 
Alcântara et al. (2011) quando diz que

ao evidenciar o acento apreciativo, Bakhtin vem colocar a entoação ex-
pressiva como a transmissora mais clara da apreciação social contida 
na palavra. O acento apreciativo é transmitido por meio da entoação 
expressiva que diz respeito à relação individual do locutor e o objeto do 
discurso. Analisando um texto de Dostoievski, retirado de No Diário de 
um Escritor, Bakhtin mostra-nos como a entoação diferente, dada por 
seis falantes a um mesmo enunciado, torna diferente seu tema. Isso se 
dá porque a conversa é conduzida por meio de entoações que expres-
sam as apreciações de cada interlocutor imprimindo em cada entoação 
uma realização particular, expressiva, profunda.

A entoação, o acento apreciativo é constitutivo da enunciação e neste trabalho 
ela é verificada na confluência da atividade de fazer docente. Nesse sentido, acre-
ditamos que os atos discursivos veiculados por professores em um grupo no Face-
book pode deixar desvelar significações diversas a respeito do fazer laboral, este 
fazer docente, aqui é visto como uma atividade humana em situação real. Trata-se, 
pois de um olhar para a linguagem e o trabalho dentro de uma perspectiva ergoló-
gica. A ergologia, como acentua Schwartz (1999), está alicerçada em um conjunto de 
conhecimento sobre a atividade humana, possuindo como foco o trabalho e toda a 
complexidade de normas e antecedentes que não se constitui apenas a partir da re-
petição mecânica por parte dos trabalhadores, mas é antes um espaço que compre-
ende o trabalhador e toda sua subjetividade. Nas palavras de Schwartz (2011, p.33)
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uma atividade de trabalho é sempre o lugar, mais ou menos infinitesi-
malmente, de reapreciação, de julgamentos sobre os procedimentos, os 
quadros, os objetos do trabalho, e por aí não cessa de ligar um vaivém 
entre o micro do trabalho e o macro da vida social cristalizada, incorpo-
rada nessas normas. Vaivém que não deixa incólume nenhum dos dois 
níveis. O que quer dizer que a história da vida econômica, política, social, 
não pode ser escrita sem um olhar sobre esses múltiplos vaivéns.

Considerando o trabalho e toda a sua complexidade, considerando que o pen-
samento participativo do fazer docente é também um ato responsável que é ma-
terializado na palavra, somos levados a inferir que a ação provocada por sujeitos 
dentro de um agir dialógico em atividade de trabalho, não é apenas individual, mas 
é guiado em direção ao outro (a alteridade constitutiva dessa relação). O trabalho 
docente é o espaço onde o Ser entra em contraste com todas as formas de coerções 
que são inerentes a essas relações sociais. Trata-se de um processo onde a ação e 
o pensamento participativo em torno da atividade, são executadas e expressas em 
forma de trabalho, um trabalho traduzido em atos discursivos, atos que nos per-
mite verificar os aspectos apreciativos das enunciações desses sujeitos.  Em ‘Para 
uma Filosofia do Ato’, Bakhtin vai apontar que a linguagem historicamente sempre 
esteve a serviço do pensamento participativo e dos atos realizados. Assim, no que 
diz respeito à dimensão da linguagem, consideramos, com Faïta (2010), que esta é 
inseparável das atividades, sendo ela mesma uma atividade que nos permite agir 
sobre o outro e sobre nós mesmos, nessa direção é forçoso dizer que é por meio 
da linguagem que cada ser em processo de real devir vai mobilizar ou remobilizar 
saberes conforme as circunstâncias e sua posição única ocupada na existência.

Operacionalidades conceituais e metodológicas 

Para operacionalizar nossas observações nos valemos do método dialógico 
discursivo, este, como mostra Porto (2010, p. 280), “lança mão de abordagens de 
caráter subjetivo de levantamento, descrição e interpretação de dados, para explo-
rar qualitativamente aspectos da subjetividade dos sujeitos falantes, os quais não 
podem ser obtidos por métodos convencionais de análise quantitativa”. Embora, 
como enuncia Brait (2006), não possamos dizer que Bakhtin fundou uma análise/
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teoria dialógica do discurso, os estudos das obras de Bakhtin e o círculo, iniciados 
no Brasil a partir da década de 1990, tiveram consequências visíveis nos estudos da 
linguagem o que de certa forma estabeleceu a busca de um método.

Mas, para falar em metodologia e seus desdobramentos em Bakhtin, é preciso 
ter em mente o modo como o filósofo pensava as ciências humanas e como ele per-
cebia seu objeto de estudo. Bakhtin (2003) vai pensar esse fazer ciência justamente 
quando ele conjectura o modo como as ciências da natureza e as naturais são for-
muladas. Para o autor, neste tipo de fazer científico só existia espaço para um sujei-
to dito cognoscente cuja principal tarefa era observar e descrever seu objeto dentro 
de uma perspectiva monológica, como notamos, trata-se de uma monologização   
do saber em que o intelecto contempla uma coisa muda e emite um enunciado 
sobre ela. Nesta forma de fazer ciência só havia espaço para o cognoscente, que se 
conduz por normas da observação introspectiva. A atividade cognitiva desse modo 
é vista como uma atividade monológica que contempla um objeto estático e não 
permite ao ser de ciência experimentar o todo, isto é: quando consideramos que o 
todo se trata do homem dialógico. A esse respeito é interessante notar que  Bakhtin 
(2003, p. 40) esclarece que

Qualquer objeto do saber (incluindo o homem) pode ser percebido e 
conhecido como coisa. Mas o sujeito como tal não pode ser percebido e 
estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não 
pode tornar-se mudo; consequentemente, o conhecimento que se tem 
dele só pode ser dialógico.

Ao analisar a epistemologia das ciências humanas, Bakhtin (2003, p.398) vai 
eleger o processo de compreensão como aquele comum às ciências do espírito, o 
qual é particularmente dialógico e faz parte da atividade dialógica do cognoscente. 
Para o filósofo, a compreensão engloba quatro atos: 1) A percepção psicofisiológica 
do signo físico (palavra, cor, forma espacial). 2) O reconhecimento do signo (como 
algo conhecido ou desconhecido); a compreensão de sua significação reproduzível 
(geral) na língua.  3) A compreensão de sua significação em dado contexto (contí-
guo ou distante). 4) A compreensão dialógica ativa (concordância-discordância); a 
inserção num contexto dialógico; o juízo de valor, seu grau de profundidade e de 
universalidade.
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Desse ponto de vista é válido dizer que o fazer ciência nas humanidades é sem-
pre ter em mente um objeto que não se resume à coisa muda, mas antes é partícipe 
de uma dialógica das relações. E isto nos leva ao problema do texto e da palavra, 
isto é, se consideramos que as ciências humanas são em última análise as ciências 
das letras, da palavra. Ainda assim é preciso considerar, como bem acentua Porto 
(2010, p.284) que “o desenvolvimento de uma teoria e de um método dialógico de 
análise discursiva, partindo das reflexões de Bakhtin e seu Círculo, englobam um 
conjunto de categorias, conceitos e noções que “especificam uma postura dialógica 
diante de um corpus discursivo, da metodologia e do pesquisador”.

Outro conceito operacional que utilizamos em nossas análises diz respeito ao 
aporte teórico provenientes da ergologia, como a descreve Yves Schwartz. A ergo-
logia, no entender de Schwartz (1999) é constituída por um conjunto de saberes 
que versam sobre o fazer laboral humano, sobre a atividade humana. Cujo objeto 
de estudo é a atividade humana em situação real, trata-se de um conhecimento 
sobre a atividade que tem na interdisciplinaridade o mecanismo capaz de abarcar a 
complexidade existente entre o trabalho prescrito e o trabalho real. Nesse sentido 
Schwartz (1997; 1999; 2011) e o seu Grupo de Análise pluridisciplinar1 apontam para 
o fato de que os trabalhadores são mais que meros repetidores de tarefas pres-
critas, mas são antes sujeitos que utilizam toda a subjetividade como um espaço 
de renormatizações. Trata-se de um espaço onde a atividade  humana é pensada 
como uma arena de  “normas heterodeterminadas que antecedem seu andamento 
e as experiências recriadoras dos sujeitos, as renormatizações que se processam 
em cada gesto e em cada situações”, como assinalou França (2004, p.124). Essas 
práticas linguageiras são aqui analisadas levando em consideração a tripartição de 
Lacoste (1998) para quem a fala dos trabalhadores está presente no trabalho de três 
modalidades distintas, a saber:

a linguagem no trabalho, como trabalho e sobre o trabalho. A “linguagem 
no trabalho” diz respeito à linguagem presente na própria construção 
da atividade; a “linguagem como trabalho” refere-se ao fazer material 

1. O grupo de Trabalho liderado pelo pesquisador chama-se APST  e está situado na Universidade de 
Provence-França.
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produzido pela linguagem e; a “linguagem sobre o trabalho” é revelada 
no interior da própria atividade em função das exigências impostas pela 
equipe ou pela empresa, dentro do discurso cotidiano entre colegas ou 
para explicar para um ator externo a atividade de trabalho. COCKELL; 
PERTICARRARI (2008)

O deslocamento necessário que fazemos aqui diz respeito justamente a essa 
formulação de Lacoste, optamos por analisar apenas a linguagem sobre o trabalho 
fora do ambiente de trabalho, em um grupo de discussão onde os professores da 
rede estadual de Pernambuco se encontram, este grupo está alocado na rede Face-
book. Essa opção metodológica se ancora no fato de que na atividade de trabalho 
nem sempre os conhecimentos são verbalizados, pois, como afirma Cockell; Perti-
carrari (2008, p.70) “o trabalho real não dá lugar a uma mesma atividade social de 
verbalização. Ele se faz, ele se realiza, ele é o lugar de conhecimentos incorporados 
mais do que verbalizados. Nem sempre o trabalhador consegue verbalizar como 
desenvolve sua atividade”.

Da natureza da pesquisa e sua abordagem

Optamos neste estudo pela abordagem fenomenológica como proposta por 
Husserl, em conjunto com o método dialógico discursivo que tem por substrato os 
escritos de Bakhtin. A fenomenologia é um método de investigação e a primazia 
principal dessa abordagem diz respeito ao estudo dos fenômenos que aparecem à 
consciência. Trata-se de um modo de investigação em que o fenomenólogo deve ir 
às coisas mesmas deixando-as se revelar. Deste ponto de vista, podemos dizer tam-
bém que esta uma forma de pesquisa qualitativa.

Breve descrição do espaço onde os atos discursivos se 
processam

Antes de iniciarmos a análise per si do espaço onde os atos discursivos se pro-
cessam, faz-se necessário voltamos para o conceito de atos discursivos. Inicialmen-
te, a problemática dos atos foi abordada por Bakhtin em Para uma filosofia do ato 



857

XXVI Jornada do Gelne

(1920- 1924). Sampaio (2009) aponta que Bakhtin vai desenvolver o conceito de atos 
humanos, quando revisita a ideia de Husserl sobre a consciência projetada no ser. 
Para Bakhtin (1990) o ser está presente em uma consciência viva como um evento 
em processo de real devir e esta consciência orientam-se e vive nele em um evento. 
Tais fundamentos abrem espaço para que o filósofo trace algumas considerações 
sobre a posição singular e única que o ser ocupa na existência e as consequências 
desses eventos.

Nesse sentido, Sobral (2008, p.224) verifica que todos os atos “têm em comum 
alguns elementos: um sujeito que age, um lugar em que esse sujeito age e um mo-
mento em que age. Isso se aplica tanto aos atos realizados na presença de outros 
sujeitos como aos atos realizados sem a presença de outros sujeitos, aos atos cog-
nitivos que não tenham expressão linguística etc”. De igual modo, o ato responsável 
é sempre materializado na palavra, o que, como afirma Sampaio (2009), equivale 
a dizer, no texto e no discurso.  Quando voltamos nossos olhos para o lugar onde 
esses atos se realizam, ou seja, para o local que permite aos sujeitos realizarem 
atos discursivos com ou sem a presença de outros sujeitos, verificamos algumas 
particularidades constitutivas e inerentes a este lugar. A seguir faremos algumas 
considerações a respeito disto.

A rede social Facebook2 é um software que funciona em nuvem, deste ponto 
de vista, como todo software ele possui duas partes que em trabalhos anteriores 
(SOUZA, 2010) demos o nome de forma arquitetônica e forma mecânica. Forma ar-
quitetônica é um termo que Bakhtin abduziu de Kant3 para tratar das questões da 
linguagem. Não é importante para nós esse sentido específico utilizado pelo autor, 
se transportamos este termo para nossas conjecturas a respeito da constituição 
dos softwares é mais como uma metáfora que engloba uma série de elementos e 
não só da ordem da linguagem. Por analogia empregamos o termo forma mecânica 
para tratarmos de funções operadas no nível mais abstrato do projeto de software. 
Poderíamos descrever o software Facebook como um lugar onde o plurilinguísmo e 

2. No decorrer deste texto utilizaremos como sinônimos os termos software e rede social para tratar-
mos do Facebook, sem que com isto haja novas atribuições de sentidos.

3. Kant Kritik der praktischen Vernunft. Edição da Academia, vol. V, p.8, trad. de Artur Morão, Lisboa, 
Edições 70, 1986, p.16(KpV, V, 8;16).
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o agir dialógico se encontram, trata-se de um espaço de interlocução formado não 
só por páginas pessoais mais por páginas de empresas e por grupos de discussão.

A nós nos interessa mais detidamente esse último espaço da rede social uma 
vez que em um dos grupos (o grupo de professores de Pernambuco) iremos nos 
debruçar mais detidamente. O grupo Professores de Pernambuco possuia na época 
da nossa investida 26.382 membros, nele são discutidos temas referentes ao fazer 
pedagógico, ao fazer laboral dos docentes bem como temas da atualidade. É um lu-
gar onde as relações alteritárias, exotópicas e dialógicas tomam forma e constituem 
a dinâmica do ser em processo.

É fato que ao olhar para a rede social em questão, a primeira coisa que nos 
chama a atenção diz respeito às questões referentes à alteridade que são, em análi-
se, frutos das interações do ser e que a mecânica do software possibilita4. Ora, para 
compreender isto pensemos em outro conceito que tomamos emprestado de Bakh-
tin, trata-se do conceito de cronotopo5.  O Facebook possibilita uma nova forma de 
cronotopo, possibilita novas formas de relações sociais: “a recriação de um mundo 
espaço-temporal adequado, um cronotopo novo para um homem novo, harmonio-
so, inteiro, e de novas formas de relações humanas. Bakhtin (1998, p.283)”. Para 
compreendermos isto imaginemos por um minuto a interface do Facebook, nela 
verificamos vários espaços que em conjunto formam o todo.

Há um espaço para escrever algo, há um espaço onde é possível ver os mem-
bros, há um espaço onde os membros podem responder a outros membros, há um 
espaço onde membros do grupo podem convidar outras pessoas para participar do 
grupo, há espaços para publicidade etc. De todos esses cronotopos, o que vai nos 
é o cronotopo que proporciona um tipo particular de interação, ou seja, o cronoto-
po que funciona a moda de um fórum de discussão, como verificamos em Souza 
(2016). Ao que tudo indica, as relações que se estabelecem nesse cronotopo são de 

4. Alguns poderiam objetivar dizendo que a mecânica do software não permite nada, para esses dirí-
amos para olhar o tempo passado quando os softwares não possuíam interface gráfica, quando cada 
comando era feito por linhas de códigos por um único sujeito e as interações aos moldes como conhe-
cemos hoje não existiam. Feito esse exercício é possível dizer que a evolução das interfaces e da mecâ-
nica permitiu o aparecimento de interações variadas.

5. Para mais detalhes a respeito do conceito foi trabalhado por Bakhtin na obra ‘The dialogic imagina-
tion’ ([1975] 1988) e no ensaio ‘Forms of time and of the chronotope in the novel.
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uma ordem diferente uma vez que nele podemos ver surgir dentro da rede social 
Facebook relações que perpassam pela alteridade (eu/tu). É neste espaço em que os 
atos discursivos ganham contornos.

Considerações sobre a análise dos atos discursivos 

Para analisarmos os atos discursivos veiculados pelos professores da rede pú-
blica de Pernambuco em um grupo na rede Facebook, estamos considerando que: 
1- os atos discursivos sobre o fazer docente, o discurso sobre o trabalho não está 
circunscrito ao local de trabalho; 2- a alteridade é elemento constitutivo e direcio-
nador no âmbito da atividade; 3- o agir dialógico é imbuído por uma ação que está 
em contraste com outros atos, com outros sujeitos e envolve vários aspectos, como 
os psíquicos, identitários e sociais, como acentuou Bakhtin (1993); 4- o pensamen-
to participativo e o fazer docente é um ato responsável que tem na palavra a sua 
materialização. Procuremos demonstrar como este ato discursivo pode ser exem-
plificado através da ação linguageira sobre o trabalho. Para tanto, tal análise será 
desencadeada pelas narrativas encontradas no grupo de professores. É importante 
atentar que esse texto em nenhum momento está dissociado do próprio labor do-
cente, trata-se como veremos, de uma posição única ocupada pelo profissional e 
que no lugar único da existência redige um pensamento acerca de sua atividade ou 
dos elementos coercitivos que fazem parte de tal atividade.

A análise da primeira narrativa é iniciada por uma enunciação de um dos mem-
bros do referido, grupo. Trata-se de uma enunciação sobre o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb), aqui é preciso fazer algumas considerações: o fato desta temática 
aparecer dentro de um espaço de interlocução como o grupo de professores de 
Pernambuco ocorre por ser o Fundeb uma receita enviada pela união aos municí-
pios para que estes possam aplicar em todas as etapas da educação básica. Além 
disto, o dinheiro do financiamento também pode ser aplicado no pagamento dos 
professores e demais profissionais de educação. Daí decorre o interesse dos mem-
bros do grupo por esta temática. Observe a imagem 01:
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Imagem 01

É interessante notar que esta primeira enunciação sobre um ato de trabalho 
é uma ação dialógica na qual o ser-evento provoca uma alteridade radical entre o 
eu e o outro a ponto deste outro ir em direção a essa enunciação. Esse enunciação, 
como veremos gera uma disputa de sentidos e ações na esfera dos atos executados 
na vida. Isso coloca em evidência que a narrativa inicial é uma enunciação dialógica 
na medida em que a partir delas há outras valorações a respeito do tema, conforme 
podemos ver na imagem 02.

Imagem 02

Note que a primeira resposta à enunciação inicial diz respeito a uma pergunta: 
“E ñ sobrou nada para o professor?”. Esta primeira enunciação nos leva a apreensão 
imediata de que a narrativa inicial acaba por desencadear uma resposta dialógica, 
ou ainda, que os atos valorativos do ser, requerem a plenitude da palavra com todo 
seu conceito (conteúdo) sua entonação (a atitude valorativa) e sua posição única 
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como ato responsável, como mostramos anteriormente.  A segunda enunciação 
“Estou cada vez mais querendo sair do estado. Infelizmente, a cada dia que passa está 
piorando e muitos professores achando tudo ótimo. Não está dando pra mim” coloca 
em evidencia o que está acentuado neste ato discursivo, ou seja, os valores éticos, 
profissionais e existências. Trata-se de uma experiência única do ser que é corro-
borado sequencialmente pelo terceiro ato discursivo, ou como chamamos, por um 
ato responsível acionado pela memória da desvalorização profissional tão comum 
aos docentes da rede pública estadual. Notemos que em nenhum momento o texto 
narrativo que iniciou o debate dentro do grupo está dissociado da esfera do tra-
balho e do fazer docente, é antes elemento para que as apreciações valorativas a 
respeito das práticas docentes aconteçam, assim é que a orientação de um conte-
údo-sentido sobre a atividade de trabalho só pode ser desvelada quando levamos 
em consideração o ser-evento  e sua memória-trabalho. 

Considerações Finais

O software Facebook é  um espaço onde as experiências recriadoras dos su-
jeitos e suas renormatizações perpassam as atividades. Tal perspectiva permite ao 
analista pesquisador um novo lócus de investigação. Esses grupos temáticos são, 
pois, arenas onde a atividade humana é pensada e cuja construção passa necessa-
riamente pelo âmbito da atividade. Neles, podemos verificar que as práticas lingua-
geiras revelam mais das subjetividades dos sujeitos e que nem sempre a relação 
entre o trabalho prescrito e o trabalho real e todas as normalizações inerentes a 
esse fazer se circunscreve no local de trabalho. Trata-se assim de uma dialógica 
das relações em que um conjunto de saberes é requerido, e tais saberes deixam-
se revelar através da entoação, do acento apreciativo que é constitutivo de toda e 
qualquer enunciação. 
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SILVâNIA MARIA DA SILVA AMORIM CRUz (UPE)
LUzIA CRISTINA MAGALHÃES MEDEIROS (UPE)

Introdução

O artigo nasceu da inquietação com a repercussão da matéria publicada pelo 
site da revista Veja sobre a mulher do presidente interino do Brasil, Michel Temer. 
Tal matéria “viralizou”, tendo sua manchete: Marcela Temer: bela, recatada e “do lar” 
virado tema de inúmeros memes.

Pretendemos com este artigo traçar considerações a respeito da leitura desse 
gênero que tem em sua composição diferentes modos de linguagem, dessa forma, 
sob o enfoque da Teoria da Multimodalidade (Kress e van Leeuwen, 1996, 2006) e da 
Análise do Discurso (Fairclough, 1989, 2001) discutiremos a respeito da importância 
da formação discursiva e ideológica dos nossos alunos.

Nas práticas de uso da linguagem é preciso entender as relações existentes 
entre sujeito, texto, contexto e ideologia, a fim de que nossos alunos tenham uma 
formação mais completa no que se refere à leitura e à compreensão do que é lido, 
o que só será possível se os ajudarmos a construir o conhecimento das capacidades 
de significado das várias formas de expressão presentes no seu cotidiano.

Ajudá-los a perceber que no uso dos recursos multimodais, seja na mídia 
impressa ou na digital, há ideologias implícitas tanto na escolha desses recursos, 
quanto na sua interpretação, portanto, um ensino voltado para a formação de estu-
dantes mais conscientes e dotados da competência comunicativa é urgente.

Conforme destacam os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa para o 
Ensino Fundamental e Médio (2012) uma boa formação para leitura deve ser base-
ada “na análise das formas de organização e dos recursos linguísticos mobilizados 
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pelos vários gêneros, como também a reflexão em torno de suas condições sociais 
de produção”.

Assim sendo, procuraremos esboçar o quão podem ser interessantes e provei-
tosas as atividades com o gênero meme, por ser um poderoso veículo de informa-
ção e estar tão presente no cotidiano dos alunos.

Propomos um trabalho que revele a riqueza dos discursos através do seu cru-
zamento com a multimodalidade, uma vez que não é apenas o texto verbal respon-
sável pelos diversos sentidos produzidos durante a leitura. Em um meme, encontra-
mos, além do texto escrito, os diferentes recursos semióticos que constituem essa 
mídia e que propagam ideologias e influenciam na construção de identidades.

Os memes, como toda produção midiática, cujo objetivo principal é conquis-
tar e influenciar o leitor a fazer algo, acompanham as mudanças na tecnologia, no 
comportamento e nas relações humanas, acompanham as novas tendências, logo, 
sofrem modificações a cada dia, explorando a criatividade e a persuasão.

Dado o exposto, a proposta é discutir a viabilidade de leitura desse gênero 
como atividade mobilizadora de criticidade e reflexão. Dessa forma, fica evidente 
a necessidade de a escola trabalhar o texto multimodal, orientando o aluno a per-
ceber que produtores e leitores exercem poder em relação ao texto lido e que os 
textos multimodais incorporam histórias sociais e culturais, além do contexto atual 
em que estão inseridos.

Multimodalidade e sua evidência no discurso atual 

Para Fairclough (1989), nas sociedades modernas, o exercício do poder é cada 
vez mais realizado por meio da ideologia, sobretudo pelo trabalho ideológico da 
linguagem. O que exige de nós a competência de interpretar, de maneira eficiente, 
textos com maior complexidade quanto a sua composição, do contrário, os recursos 
visuais continuarão sendo tratados como mera ilustração.

A escola e os professores devem tornar as aulas mais atraentes e criar am-
bientes de aprendizagem condizentes e coerentes com a atualidade, ou seja, uma 
realidade multimodal, propagadora de ideologias.
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Como afirma Fairclough,

A ideologia é mais efetiva quando sua ação é menos visível. Se alguém 
se torna consciente de que um determinado aspecto do senso comum 
sustenta desigualdades de poder em detrimento de si próprio, aquele 
aspecto deixa de ser senso comum e pode perder a potencialidade de 
sustentar desigualdades de poder, isto é, de funcionar ideologicamente 
(FAIRCLOUGH, 1989, p. 85).

Essa concepção direciona para uma linguagem que vai além da representação 
do mundo, ela é a ação sobre o mundo e sobre o outro (FAIRCLOUGH, 1989). Atual-
mente, a imagem é indispensável aos diversos e variados suportes textuais (revistas, 
outdoors, cartazes, rádio, jornais, televisão, etc.), ela sugere as pessoas que devemos 
admirar, os lugares a que devemos ir, os padrões de beleza que devemos atingir.

Acreditamos que o trabalho com imagens pode privilegiar o desenvolvimento 
do olhar crítico do estudante que está em constante contato com as mesmas. Por-
tanto, saber ler e analisar criticamente o que divulgam tais suportes é necessário 
para identificarmos os valores, ideias e comportamentos que querem impor.

É fato que há inúmeras possibilidades de relacionar uma imagem a um texto, 
porém, a complexidade que envolve essa relação deve ser atentamente analisada, 
pois diz respeito a diferentes formas de manifestação discursiva e a mudanças só-
cias e culturais.

Concordamos que,

As estruturas visuais formam significados, assim como as estruturas lin-
guísticas e, por meio disso apontam para diferentes interpretações e 
para diferentes formas de interação social. Os significados que podem 
ser expressos pela língua e pela comunicação visual demonstram que 
certas coisas podem ser expressas verbalmente e visualmente. Outras 
podem ser ditas, apenas, visualmente, e outras, somente, verbalmente. 
Mas quando algo pode ser dito de ambas as maneiras, o modo pelo qual 
será expresso tanto verbal quanto visual será diferente (KRESS, van LE-
EVWEN, 1996, p.3).
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O trabalho em sala de aula deve aguçar a criticidade do estudante, levando-o 
a perceber os diversos discursos e interesses que se cruzam. Uma aprendizagem 
voltada para a análise e o discernimento do que é fato, do que é opinião, do que é 
certo, do que é errado, do que é necessário e do que é irrelevante (para quem?).

Os memes têm influenciado diferentes cenário como, por exemplo o cenário 
político, funcionando como comentários situacionais, críticas, e tantas outras for-
mas de manifestação, sempre com muito humor, ironia e até repulsa.

Acreditamos que estudá-los como gênero midiático, pode levar o aluno a com-
preender as razões, interesses, ideologias e manifestações que são expressas por 
meio dele.

A expressão meme foi criada pelo Zoólogo Richard Dawkins em 1976 ao escre-
ver sua teoria sobre o processo de transmissão cultural entre os humanos. Surgiu, 
então, o nome memes que são imagens, vídeos, que têm origem em outras mídias 
e se espalham e se ressignificam incontáveis vezes pelos meios de comunicação.

Multimodalidade e construção de sentidos

Os textos produzidos e divulgados pela mídia desencadearam a discussão a 
respeito do uso da linguagem multimodal. Atualmente, a mudança do enfoque, até 
então dado apenas à escrita/fala, fez surgir outra perspectiva de estudo do discurso 
que diz respeito a imagens, sons, gestos, cores, movimentos, diagramação, entre 
outros, assim, os diferentes recursos semióticos tomam parte da composição do 
texto, construindo sentidos.

De acordo com Kress e van Leeuwen,

As estruturas visuais formam significados, assim como as estruturas lin-
güísticas e, por meio disso apontam para diferentes interpretações e para 
diferentes formas de interação social. Os significados que podem ser ex-
pressos pela língua e pela comunicação visual demonstram que certas coi-
sas podem ser expressas verbalmente e visualmente. Outras podem ser 
ditas, apenas, visualmente, e outras, somente, verbalmente. Mas quando 
algo pode ser dito de ambas as maneiras, o modo pelo qual será expresso 
tanto verbal quanto visual será diferente (KRESS, van LEEUWEN, 1996, p. 3).
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Multimodalidade, portanto, diz respeito ao uso de mais de um modo de re-
presentação da linguagem, logo, todos os textos, sejam eles orais ou escritos, são 
multimodais. Segundo Dionísio (2011),

Se as ações sociais são fenômenos multimodais, consequentemente, os 
gêneros textuais falados e escritos são também multimodais porque, 
quando falamos ou escrevemos um texto, estamos usando no mínimo 
dois modos de representação: palavras e gestos, palavras e entonações, 
palavras e imagens, palavras e tipográficas, palavras e sorrisos, palavras 
e animações etc. (2011, p.139).

Dado o exposto, a leitura eficaz dos recursos multissemióticos nas práticas so-
ciais de comunicação concebe um encontro crítico e reflexivo, entre o leitor/ouvinte 
e o texto, um encontro fundamentado no diálogo, na percepção das informações 
e ideias propagadas, relacionando-as com os contextos de uso, avaliando-as como 
válidas ou não para a construção de significados.

À vista disso, ao explorar as múltiplas linguagens, o aluno tem a oportunidade 
não só de reconhecer os diversos modos de que a sociedade utiliza-se para repre-
sentar o mundo, mas a oportunidade de reconhecer-se como parte integrante des-
se mundo e, assim, apreciá-lo com coerência e criticidade.

Uma prática pedagógica baseada na concepção de que os sentidos do texto 
podem ser construídos por meio das relações dos elementos que o constituem e da 
interação do leitor com esse texto é, portanto, necessária, pois auxilia a entender o 
funcionamento dos textos aos quais somos expostos diariamente, fundamentados 
não apenas em seu conteúdo, mas também em como, onde, para quem e com que 
objetivo são expressos.

Segundo Rojo, a formação de um aluno letrado, e de um cidadão conscien-
te, crítico, capaz de interagir em uma sociedade globalizada, implica em prepará-lo 
para,

escapar da literalidade dos textos e interpretá-los, colocando-os em re-
lação com outros textos e discursos, de maneira situada na realidade 
social; (...) discutir com os textos, replicando e avaliando posições e ide-
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ologias que constituem seus sentidos; (...) trazer o texto para a vida e 
colocá-lo em relação com ela (ROJO, 2010, p. 1-2) 

Pela leitura interagimos com ideias, sentimentos, opiniões, ideologias, ou seja, 
interagimos com o outro e com o mundo. Assim sendo, é imprescindível um ensino 
voltado para os multiletramentos, neste artigo em destaque o letramento visual, a 
partir do qual, acreditamos oferecer ao sujeito habilidades interpretativas que o au-
xiliem a agir sobre as diferentes linguagens semióticas do mundo contemporâneo.

Kress e Van Leeuwen (1996) ao sugestionarem um aprofundamento nos estu-
dos dos textos não verbais declaram que o ver é entendido como menos complexo 
que o ler, todavia, ler uma imagem implica perceber as escolhas feitas; cores, tama-
nhos, formatos, símbolos, etc., pois toda escolha é feita para construir significados, 
isto é, nada é por acaso. Logo, na sociedade letrada atual, somente saber ler os sig-
nos verbais não é suficiente.

Dado o exposto, ser letrado, hoje, significa ser competente nas várias práti-
cas textuais às quais somos expostos, utilizando de diferentes recursos semióticos; 
sons, movimentos, cores, gestos, fala, escrita e tantos outros.

Ao analisarmos um texto multissemiótico é necessário ir além de seus aspec-
tos gramaticais e linguísticos, o que não significa desconsiderar tais aspectos, mas 
acrescentar a esse estudo a análise dos demais elementos de modo a selecionar e 
organizar as informações relevantes à construção da significação, além da observa-
ção da integração das informações verbais e não verbais, relacionando-as no ato de 
construção dos sentidos do texto em seu contexto de uso.

Para Rojo (2010), capacitar o aluno a ler produtivamente envolve procedimen-
tos e capacidades de natureza cognitiva, linguístico-discursiva e social, desse modo, 
as habilidades de leitura dividem-se em três conjuntos de capacidades:

1. Capacidades de decodificação;
2. Capacidades de compreensão;
3. Capacidades de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto.
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As referidas capacidades, segundo a autora, devem ser ensinadas concomitan-
temente, no entanto, as práticas escolares, ainda, estancam no primeiro conjunto, 
sendo poucas a abordarem o segundo e, raramente o terceiro conjunto.

Compreendemos que as experiências visuais são adquiridas através de nos-
sas práticas sociais, uma vez que estamos inseridos em um contexto sociocultural 
específico e nossas interpretações são produzidas a partir desses referenciais, isso 
significa que os aspectos semióticos utilizados nos textos são impregnados de signi-
ficados socioculturais, valores, crenças e relações de poder.

Portanto, quando nos comunicamos, ou seja, quando participamos de práticas 
discursivas conjugamos nossos conhecimentos linguísticos, de mundo e das con-
venções sociais, sendo assim, é fundamental uma pedagogia baseada na concepção 
dos modos de uso da língua.

Nesse sentido, para ser um comunicador eficiente, atualmente, é preciso ser 
capaz de selecionar, interpretar e relacionar os vários recursos semióticos, inclusive 
a imagem, para transmitir e construir significados. As referidas reflexões eviden-
ciam que as imagens, assim como tantos outros recursos semióticos, passam a in-
tegrar os gêneros textuais e a construir sentidos no cenário atual da comunicação, 
um cenário altamente multimodal.

E é nesse cenário diverso de gêneros, aos quais somos expostos cotidianamen-
te, que encontramos o anúncio publicitário, onde a junção de várias modalidades é 
fundamental para a construção de sentidos e para efetivação de seu extraordinário 
poder de persuasão.

Vejamos alguns dos memes que encontramos através de sites de busca sobre 
a matéria da revista Veja, cuja manchete é “Marcela Temer: bela, recatada e do lar”:
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Elencamos a seguir alguns aspectos que consideramos serem indispensáveis à 
construção de sentidos pelos alunos:

1. Das prováveis condições de produção - quem escreveu, para quem, em que 
contexto, com que intenção sócio-comunicativa, em qual suporte.

2. Da seleção das personagens – quem são?  Quem representam? Seguem 
os padrões da mulher “ideal” citada na material ou propagada pela mídia? 
Refletir sobre a adequação ou não da seleção das personagens para o con-
texto de produção e de uso dos memes.

3. Da distribuição espacial da informação – como estão distribuídos os ele-
mentos visuais e os escritos; sua composição; como se relacionam.

4. Da articulação entre cores, imagens, objetos, cenário e texto verbal – todos 
esses elementos foram usados para construir sentidos? Como? A que reme-
tem todas as cores, imagens, objetos? Poderiam ser substituídos, cumprin-
do o mesmo propósito comunicativo? Como? Por quê?
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5. De evocação de comportamentos, costumes e tradições – há evocação? 
Como essa evocação acontece? Através de quais estratégias? Com quais ob-
jetivos?

6. De estratégias argumentativas – o que são estratégias argumentativas? Elas 
estão presentes no meme? Como podemos identificá-las?

7. Da relação entre texto e contexto – analisar as informações divulgadas, per-
cebendo-as no seu contexto de produção.

8. Da polissemia dos signos – atentar para os vários significados que uma pa-
lavra, expressão ou qualquer outro signo pode adquirir dentro de um de-
terminado contexto.

9. De ideologias veiculadas – analisar as “verdades” propagadas, aceitando-as 
ou não, refletindo criticamente sobre os possíveis padrões ditados.

Acreditamos, portanto, que os alunos devem ser estimulados à leitura de gê-
neros textuais, refletindo sobre suas estruturas, suas funções, seu caráter multimo-
dal e seus usos, de maneira que concebam as diversas situações comunicativas da 
sociedade, ou seja, atividades baseadas essencialmente nos gêneros.

Considerações finais

Nos textos pós-modernos, impressos ou digitais, preponderam a composição 
multimodal (revistas, outdoors, cartazes, jornais), desse fato o ensino não pode fu-
gir, pois aqueles que não souberem lidar com a linguagem visual estarão sujeitos a 
sanções sociais.

Então, incentivos quanto a atividades com o gênero meme são necessários 
para a concretização da formação de sujeitos capazes de interagir e transitar de 
maneira mais significativa e eficaz por diferentes gêneros constituídos por diversifi-
cados modos de linguagem. 
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CORPO E DISCURSO: AS “DIGITAIS” DA EUGENIA E DA 
MALDIÇÃO DE NOÉ NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO 
NEGRO DO CINEMA BRASILEIRO

CECíLIA NORONHA (UFPB)
REGINA BARACUHy (UFPB)
KAMILA NOGUEIRA (UFPB)

Introdução

A concepção de cinema, como conhecemos hoje, é de 13 de dezembro de 1985. 
Nesta data, na França, os irmãos Auguste (1862-1954) e Louis (1864-1948) Lumière 
fizeram a primeira demonstração pública do cinematógrafo (uma câmera com um 
projetor). Depois da invenção dos irmãos Lumière, a nova tecnologia não demorou 
muito a chegar ao Brasil, aportando por aqui em 1896 (GOMES, 2001).

Durante os dez anos seguintes, o cinema brasileiro foi insignificante, do ponto 
de vista de atividade comercial de exibição de filmes importados. Ela só chegou de 
forma industrial a terras fluminenses em 1907.

Em artigo divulgado pela Mnemocine1 – publicação eletrônica que abre espaço 
para artigos acadêmicos sobre audiovisual – o jornalista e pesquisador João Carlos 
Rodrigues descreve o panorama das primeiras produções brasileiras, no início do 
século XX, tendo muitas delas sido perdidas em incêndios. Destaque para a rarida-
de da presença de atores e personagens negro.

Um historiador chamou o período silencioso de “a bela época do cinema 
brasileiro “, dada a quantidade e diversidade da produção. Infelizmente 
quase nada restou (menos de 5%), tudo destruído por incêndios, mas 
do ponto de vista do negro brasileiro, isso conta muito pouco. O cinema 

1. Mnemocine é referenciada em citações através do ISSN (1980-6590).
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mudo coincide exatamente com o período áureo das teorias racistas, 
quando as religiões afro-brasileiras eram perseguidas pela polícia, e os 
mulatos claros usavam pan-cake {sic} para parecer brancos. Houve, por-
tanto, poucos registros de negros em documentários. Mas o primeiro 
filme proibido no Brasil por motivo político foi A vida de João Cândido, 
o marinheiro, realizado em 1912, sobre a revolta dos marinheiros negros 
da Marinha de Guerra contra os castigos corporais (Revolta da Chibata), 
dois anos antes. [...]Quanto aos filmes de ficção, nos poucos que sobre-
viveram, encontramos quase sempre personagens estereotipados, abo-
balhados, supersticiosos e covardes. A um passo da debilidade mental. 
Em um deles, o perfil de uma criança negra é intercalado na montagem 
com as fuças de um sapo, animal associado à feiura, à feitiçaria e ao mal. 
(RODRIGUES, 2008, grifos do autor)

No livro O negro no cinema brasileiro, Rodrigues (2011) enfatiza ainda que nos-
sas produções careciam de personagens negros e quando esses apareciam eram 
arquétipos. Algumas dessas caricaturas seriam símbolos universais encarnados nas 
figuras das entidades, reverenciadas pelas religiões de matriz afro-brasileira, e no 
sincretismo com crenças indígenas e europeias.

Levando em consideração os conceitos teóricos do filósofo Michel Foucault 
(1988, 2012a, 2012b), trazidos para a AD pelo francês Jean-Jacques Courtine (2013), 
podemos dizer que o discurso cinematográfico de O despertar da redentora (1942) e 
O ébrio é atravessado por “verdades” de uma dada época e se encontra imbricado 
em relações de forças, ou microlutas, da sociedade brasileira da primeira metade 
do século XX. Nossa proposta é investigar “como apareceu um determinado enun-
ciado, e não outro em seu lugar?” (FOUCAULT, 2012a, p.33).

Medicina social: uma redenção

É a relação entre saberes e poderes, com o suporte de distribuição institucio-
nal, que nos interessa para entendermos a constituição dos sujeitos – em particular 
do sujeito infame negro no cinema brasileiro. Dito isso, vamos pinçar alguns estra-
tos históricos que nos ajudarão a entender a “verdade” sobre o que era “ser negro”, 
como efeito de sentido, no Brasil do século passado. Deleuze (2005, p.57, grifos do 
autor) assim define os estratos:
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[...] são formações históricas, positividades ou empiricidades. “Camadas 
sedimentares”, eles são feitos de coisas e de palavras, de ver e de falar, 
de visível e de dizível, de regiões de visibilidade e campos de legibilidade, 
de conteúdos e de expressões.

Ao desnudar essas camadas sedimentares, chegamos até a Eugenia2 que, en-
trelaçada à Medicina Social, tomou musculatura no Brasil, no final do século XIX e 
das primeiras décadas do século XX. Suas marcas sulcaram a educação brasileira, 
caminho ideal para disseminação dessas ideias profiláticas, com vistas ao sonho de 
um País moderno e próspero.

A tela A Redenção de Cam, de 1895, que é uma pintura à óleo do espanhol Mo-
desto Brocos y Gómez do espanhol Brocos (1852-1936), foi apresentada pelo médico 
e diretor do Museu Nacional3, João Batista de Lacerda (1846-1915), durante a Confe-
rência Internacional de Eugenia, em Londres (Inglaterra) ocorrida em 19114. A ima-
gem serviu de ilustração para a tese do “branqueamento”, propondo a mestiçagem 
como solução para o Brasil.

Na pintura, pode ser vista uma família, composta por uma avó negra (com 
mãos estendidas ao céu, agradecendo por sua família miscigenada), sua filha mula-
ta, sua neta parda – no colo da mãe – além do genro branco.  Ela chamou a atenção 
por levantar a problemática racial no século XIX. A imagem, ao longo dos anos, foi 
utilizada como ilustração em teses, que propunham o “branqueamento” da popula-
ção brasileira. Terminou sendo sinônimo, na época, da mestiçagem como um desti-
no inevitável e mais apropriado para o País.

2. O termo “Eugenia” foi criado por Francis Galton (1822-1911) para designar o “estudo dos agentes 
sob o controle social, que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações 
seja física ou mentalmente”. Essa informação foi acessada em 3 de junho de 2016, no portal Bioética 
(https://www.ufrgs.br/bioetica/eugenia.htm), vinculado no Núcleo Interistitucional de Bioética, por sua 
vez ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

3. O Museu Nacional é uma instituição antiga, que remonta ainda a fundação do Museu Real por Dom 
João VI, em 1818. Seu principal objetivo era disseminar o conhecimento e estudo das ciências naturais 
no País. Atualmente, é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), reconhecido como 
importante centro de pesquisa em história natural e antropológica da América Latina.  

4. O Brasil vivia, nesse período, a primeira fase da República, conhecida como República Velha.
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É importante ainda destacar outra observação, agora com relação ao título da 
pintura – A redenção de Cam. Ele retoma a história bíblica da maldição de Cam, filho 
de Noé e sugere uma redenção: a miscigenação.

Contam as escrituras, no livro do Gênesis (Gn 9; 25-27), que Cam zombou da 
nudez do pai ao vê-lo dormir embriagado e sem roupa. Porém, seus irmãos – Sem 
e Jafé – cobrem Noé. O patriarca, ao acordar e saber do ocorrido, amaldiçoa a des-
cendência de Cam (dirigindo a maldição para o neto Canaã).

Antes mesmo do século XX, algumas interpretações dessa passagem bíblica come-
çam a se propagar, de maneira ressignificada, ligando-a à questão racial.  Como no livro 
do Gênesis dizia que os filhos de Noé teriam gerado as raças ou povos, disseminou-se 
a proposta de que os descendentes de Sem seriam responsáveis por povoar a Europa; 
Jafé formaria a Ásia; e Cam teria resultado nos africanos e outras raças “inferiores”.

Antes que surgissem as primeiras classificações raciais da humanidade 
no século XVIII, duas crenças se afirmaram depois da descoberta da Amé-
rica, quando o conhecimento sobre outros povos se ampliou: os povos 
considerados decadentes estariam associados ao paganismo, e os negros 
estariam vinculados à prole de Cam. Mesmo com a utilização de vários cri-
térios para justificar essas “descobertas”, especialmente práticas religio-
sas, canibalismo e outros “costumes” considerados inconciliáveis com a 
civilização cristã, era normal associar a cor escura da pele à degeneração 
mais extrema – condição mais do que conveniente para justificar a prática 
da escravidão. Aqueles que se apoiavam na Bíblia sustentavam que todas 
as raças humanas descendiam de um só tipo, e que as diferenças entre 
os europeus e os outros povos se deviam a graus distintos de decadência 
e, por vezes, a fatores ambientais e climáticos. (SEYFERTHE, 2011, p. 64).

O Museu Nacional cujo diretor apresentou a tela de Brocos como ilustração da 
proposta de “branqueamento” visava disseminar o conhecimento e estudo das ciências 
naturais no País. São instituições como estas – além de prisões, escolas e outros tipos 
de aparelhos sociais – que constroem os vários lugares para o sujeito negro na socieda-
de brasileira ao longo da história, em uma complexa rede de saberes e poderes.

Considerando que os enunciados e as visibilidades pré-existem a uma “época” 
e que cada formação histórica remete a uma repartição em si do visível e do enun-
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ciável, Deleuze (2005, p.58) explicou que “o que Foucault espera da história é esta 
determinação dos visíveis e dos enunciáveis em cada época, que ultrapassa os com-
portamentos e as mentalidades, as ideias, tornando-as possíveis”.

Em sua tese de doutorado na área de educação, Aguiar Filho (2011) registrou o 
uso da Eugenia como um instrumento higienizador em nossa sociedade, especial-
mente no início do século passado, como podemos destacar:

A República de diferentes cidadanias, com diferentes graus de cerceamentos 
seria garantida pelo “aprimoramento das raças”, pela implantação de leis e 
repressões voltadas à regulação comportamental e pela construção de uma 
“consciência eugênica e higienizada”. (AGUIAR FILHO, p.29, grifos do autor)

Foi a vontade de verdade em torno de um bem-estar comum advindo do higie-
nismo e da Eugenia (encarnados em ações da Medicina Social), que possibilitou a 
elaboração de leis e políticas públicas de conduta por parte do Governo Federal da 
época. Esse argumento “científico”, baseado na classificação de raças inferiores e 
superiores, foi usado pelos legisladores que participaram da Assembleia Constituin-
te de 1933-34. Estava em jogo, nos argumentos do Estado, o progresso e a produção 
econômica. Na versão de 1934, o artigo 138 da Carta Magna delegava à União, esta-
dos e municípios brasileiros várias responsabilidades entre as quais aquela registra-
da na alínea “b”: “educação eugênica.

Outro episódio importante para ilustrarmos a “verdade” sobre o negro no 
Brasil foi o controle de imigração. No período pós- abolição e durante a primeira 
metade do século XX, o País excluiu os povos afrodescendentes de sua política imi-
gratória. Nascimento (1978, p. 71, grifos do autor) chega a citar a gestão do Estado 
sobre esses processos. “Fato inquestionável é que as leis de imigração nos tempos 
pós-abolicionistas foram concebidas dentro da estratégia maior: a erradicação da 
‘mancha negra’ na população brasileira”.

As regiões de visibilidade, irrompidas na tela de Brocos, além dos campos de 
legibilidade (DELEUZE, 2005), presentes no domínio médico da Eugenia ou do dis-
curso bíblico, conspiram juntas para formar camadas sedimentares, ou formações 
históricas. Os jogos entre o visível e o enunciável fomentam a construção do sujeito 
infame negro brasileiro; fornecem as condições para emergência de visíveis e dizíveis 
na promoção da governamentalidade (FOUCAULT, 2012b) dos sujeitos.
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Corpo: um objeto discursivo

Foucault ressalta que desde o século XVIII vivemos na era da governamentali-
dade, uma tendência no Ocidente, com um conjunto de saberes e de tecnologias po-
líticas. A governamentalidade é o conceito central da analítica do poder. Assim, essa 
noção é necessária para entendermos a construção do sujeito – em nosso caso, o 
negro no cinema brasileiro. Ela coloca o problema da “população”, mas como gestão 
global de indivíduos, ou corpo social, para que este se torne “dócil e útil”. Para isso 
são instituídas práticas disciplinares.

Daí vem também a definição de sociedade disciplinar, mergulhada e constituída 
nessa rede difusa de dispositivos ou aparelhos sociais. Regulam-se costumes, hábi-
tos, práticas produtivas. A essa maneira de governar, por meio de práticas discipli-
nares, designamos biopolítica. Como ressaltou Foucault (1988, p.131), “tais processos 
são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles reguladores: 
uma biopolítica da população”.

Enquanto isso, a Semiologia Histórica tem dialogado com a Análise do Discurso 
por meio de deslocamento de conceitos. O foco deixou de ser apenas a abordagem 
dos textos escritos e passou a incluir outras materialidades discursivas, combinan-
do elementos verbais e não verbais. A intericonicidade resgata a noção de memória, 
desenvolvida por Foucault, deslocando-a para a rede de imagens.

Ao fazer essa relação entre imagem e memória, Courtine (2013) entende que o 
sujeito tem a capacidade de animar imagens inanimadas, relacionando-as com outra 
e atualizando-as, por meio da memória discursiva. Esse é o princípio da intericonicidade.

Entendido como enunciado, o corpo é capaz, por exemplo, de produzir conhe-
cimentos, revelar práticas discursivas, apontar existências, delinear sujeitos, recep-
cionar e produzir ecos de nossa cultura.  Nesse artigo, vamos mobilizar o conceito 
de corpo sob essa ótica dos estudos de Milanez (2006, 2009, 2016). Ele analisa o 
lugar do corpo problematizando as identidades pessoais, ou sociais, que marcam 
nossa corporalidade histórica.

Levando em conta a historicidade, podemos dizer que o corpo, como objeto 
discursivo, está fincado em fatos de uma atualidade – porém em um presente divi-
dido, entre a repetição e a ressignificação de outro acontecimento passado.

Podemos perseguir essas marcas nas táticas discursivas do cinema nacional, 
com um olhar voltado ao personagem negro; analisá-las no seu batimento, entre 
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a descrição e a interpretação, à luz das noções da Análise do Discurso. A maneira 
como o corpo negro é mostrado no cinema é o que nos interessa; é ela que vai nos 
fornecer os indícios do exercício das relações de poder da sociedade brasileira na-
quele momento.

“Novos” gestos de leitura para o cinema

O mais importante nessa materialidade fílmica não é só localizá-la no tempo e 
no espaço, atribuindo datas. É muito mais do que isso. No cinema, as câmeras fun-
cionam como um olho, ou seja, a extensão de um corpo, que é controlador de tudo 
o que vemos. É esse olhar que mostra a posição que o sujeito infame negro ocupa 
nas imagens, sempre associadas à história na produção de sentidos.

Ao analisarmos, então, as regularidades corporais no cinema brasileiro, rela-
tivas ao sujeito infame negro em meados do século XX, estamos trazendo à luz os 
efeitos de verdade prescritos em uma dada época, na nossa sociedade. São sabe-
res, poderes e práticas tecidas no corpo, que se revelam como acontecimento e 
sentido. Esse corpo será desmascarado para compreendermos o que está por trás 
dele – tanto o que o funda como quais os seus limites. “Portanto, análogo ao ques-
tionamento foucaultiano ‘qual é o mundo em que vivemos?’, acrescento: qual é o 
nosso corpo nesse mundo?” (MILANEZ, 2006, p. 154, grifos do autor).

O Despertar da Redentora irrompeu no cinema brasileiro em 1942, com cerca de 
18 minutos de duração. O roteiro de Humberto Mauro é baseado em argumento da 
escritora Maria Eugênia Celso, sobre um episódio da vida de Isabel Cristina Leopol-
dina de Bragança, a Princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, em 1888, documento 
que oficializava a abolição no Brasil.

Selecionamos cinco fotogramas relativos à cena final do filme para análise. Ele 
mostra a assinatura da abolição pela Princesa Isabel. Apesar de O despertar da re-
dentora narrar uma época de transição entre a escravatura e a abolição oficial, o 
filme é lançado em meados do século XX. Portanto, ele dialoga com uma sociedade 
pós-abolição, da década de 1940, com todas as suas vontades de verdades.
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No Fotograma 1 a seguir, o uso do Plano Detalhe5 é uma espécie de exclamação, 
de destaque para o que deve ser realmente levado em conta na narrativa. Trata-se 
da mão da Princesa Isabel, que chama a atenção pela desenvoltura e elegância com a 
qual a sucessora da família imperial segura o bico de pena com vistas a deitar as letras 
de tintas frescas sobre um papel oficial, onde irá registrar sua assinatura redentora.

O anel da princesa redentora retoma, por meio da intericonicidade, o “anel de 
pescador”, usado pelos papas da Igreja Católica. O adorno é uma referência a São 
Pedro que, segundo a tradição católica, teria sido fundador desta instituição religio-
sa milenar; o primeiro papa da história e o responsável por “abrir as portas do céu” 
aos descendentes de Adão e Eva, restaurados pelo sangue redentor do cordeiro 
imolado, depois de uma tentativa fracassada na Arca de Noé. 

Fotograma 1: Mão libertadora.
Fonte: O despertar da redentora, 1942.

Assim como o Cristo é o primogênito do “Pai” e “Dele” pode emanar todas as 
ordens para renovar todas as coisas, o adorno nos dedos da Princesa Isabel tam-
bém atualiza o status social do sangue imperial legítimo. A ela também é autorizado 
falar e até mesmo definir a “verdade” e ser imediatamente obedecida.

Partindo para o fotograma 2, podemos observar a imagem do papel assinado 
pela Princesa, enquadrado também em Plano Detalhe, que continua em sua função 
de exclamação. Ele alerta para a “salvação” do sujeito negro pelas mãos do sujeito 
branco brasileiro, descendente direto do colonizador português.

5. O Plano Detalhes é o enquadramento que se atém a uma parte do corpo humano, a exemplo de uma mão, 
um olho e parte do rosto; ou que se limita a um objeto pequeno mostrado bem de perto (ANDRADE, 2013).
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Fotograma 2: documento que liberta.
Fonte: O despertar da redentora, 1942.

O documento, observado de perto pelo Plano Detalhe, nos remete por interico-
nicidade ao modelo das certidões de nascimento bastante comuns até fins do século 
passado (século XX), com suas letras desenhadas por uma caligrafia de traços finos, 
simétricos e disciplinados. Ele é que vai legitimar a existência do sujeito como brasi-
leiro, com direitos e deveres.

Seguindo nosso passeio pela sequência final do filme, percebemos mais um 
Plano Detalhe que surge com delimitações circulares sobreposta à imagem do do-
cumento assinado, graças a um recurso de montagem (Fotograma 3). 

Fotograma 3: Sorriso de liberdade.
Fonte: O despertar da redentora, 1942.

O plano acima aparece com ângulo de contra-plongée, ou câmera baixa. Na 
linguagem audiovisual, ele “transparece a ideia de grandeza, poder, imensidão, para 
o objeto filmado. Aumenta a importância do personagem” (ANDRADE, 2013, p. 87). 
Porém, o corpo negro só é assim discursivizado para enaltecer a princesa Isabel. A 
expressão facial é de felicidade, mas só constituída graças à referência com o sujeito 
branco bondoso.
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O segundo filme (O ébrio, de 1946), foi produzido pela companhia Cinédia S.A, 
com adaptação, direção e roteiro de Gilda de Abreu. O longa-metragem, em preto e 
branco, é um drama com uma hora e vinte minutos de duração. Há apenas três mu-
latos no filme. Porém, todos são empregados domésticos, obedientes, bondosos, 
ingênuos, ou abobalhados e admiradores fiéis de seus patrões.

Vamos perseguir um deles, aquele que trabalha na residência do padre Simão, 
anexa à sacristia. Em uma quinta-feira, esse religioso acolhe o personagem princi-
pal da trama (Gilberto Silva). Esse jovem branco, também alcóolatra, é oriundo do 
interior e perambula pela cidade grande depois da ruína de seu pai e da perda da fa-
zenda da família. O grande sonho de Gilberto é entrar para a faculdade de Medicina.

O mulato Felipe – abobalhado, inerte, com pratos na mão e olhar submisso – só 
acompanha o diálogo, concordando com tudo que se diz, mesmo sem sequer ser 
consultado. Notamos que o Plano Conjunto (PC)6 é predominante na cena. 

A postura corporal de Felipe é inclinada para frente, em direção aos seus in-
terlocutores. O Fotograma 4 é o único em que Felipe aparece com postura ereta. 
Porém, ele reproduz a mesma direção do olhar do padre, que escuta o relado de 
Gilberto. As vestes surgem mais nítidas: calça de linho, cinto, camisa esporte fino 
xadrez, com mangas compridas e ensacada. Assim como seu olhar – admirando o 
jovem que almeja ser médico – as suas roupas promovem um sujeito negro doutri-
nado pelo “branqueamento”.

Fotograma 4: O criado bem vestido.
Fonte: O ébrio, 1946.

6. O PC é definido como um plano no qual a câmera revela apenas parte do cenário e pequeno grupo 
de pessoas. Nele, pode-se reconhecer o rosto do ator, que ocupa um espaço maior na tela. “Ele já apre-
senta para o narrador os personagens da narrativa” (ANDRADE, 2013, p. 83).
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Ele chega a ficar corcunda no Fotograma 5. Ao mesmo tempo, acena positiva-
mente com a cabeça, em uma postura de concordância, com ombros arqueados, 
como se fosse um corcunda.

Fotograma 5: O criado devotado.
Fonte: O ébrio, 1946.

Essas marcas discursivas nos remetem ao personagem principal e conhecido 
mundialmente pelo romance do francês Victor Hugo, intitulado O Corcunda de No-
tre-Dame, publicado em 1831. A obra clássica universal conta a história de Quasímo-
do, um homem coxo e deformado, excluído por sua deficiência física, considerada 
monstruosa; interditado em seu discurso; recluso; vedado ao convívio social e aco-
lhido em uma catedral, por um arquidiácono, só para salvar sua alma.

Considerações para efeitos de fim

Entender a constituição do sujeito infame negro no cinema nacional, à luz de 
Foucault, é ainda perceber como e por que circulam determinadas “verdades”. O ci-
nema, com sua materialidade híbrida – formada por imagens em movimento e sons 
– não ficaria imune às possibilidades de representação do negro dentro da esfera 
normatizadora do espaço/tempo em que a produção estaria mergulhada.

O discurso sobre o sujeito infame negro no cinema brasileiro não é, simples-
mente, uma mera reprodução de uma dada “realidade”. Muito mais que isso, ele é 
constituído por saberes científicos e práticas sociais que se entrelaçam e possibili-
tam a irrupção de Vontades de verdade. Este procedimento de exclusão está dentro 
das malhas tecidas pelo poder e suas relações de forças. 
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Considerações iniciais

Pretendemos,  nesse trabalho, apresentar uma análise dialógica do discurso 
visando à construção do sentido a partir de um olhar sociocultural que permeia o 
sujeito refletido na personagem Maria em sua relação exotópica (“eu-para-mim” e 
“outro-para-mim”) e, principalmente, com a cronotopia (o tempo-espaço). Para esta 
tarefa, empreendemos uma abordagem enunciativo-discursiva a partir do exemplo 
de gênero discursivo curta-metragem de animação (doravante curta) que revela a 
personagem em três diferentes dimensões: o discurso, a ideologia e a cultura. Para 
analisar esses dados, elegemos as formulações teórico-linguístico-literário-filosófi-
cas empreendidas por Bakhtin (2011) e o Círculo, Bakhtin/Voloshinov (1992) para 
quem a linguagem é dialógica, constituída de significação no/pelo discurso, tam-
bém, recorremos às pressuposições teóricas desenvolvidas por alguns interlocuto-
res bakhtinianos, como Brait (2005) e Amorim (2006), entre outros, especificamente, 
lançamos mão dos conceitos de dialogismo, gênero do discurso, exotopia, cronoto-
pia, entre outros. Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa desenvolvida pelo 
paradigma interpretativista, de caráter bibliográfico e documental.

Este artigo foi estruturado em três seções: na primeira, expomos uma breve 
resenha teórica dos principais conceitos que fundamentam a análise dos dados. Na 
segunda, abordamos especificamente sobre gênero discursivo. Na terceira e última, 
contextualizamos o cenário no qual coletamos o objeto de pesquisa, e empreende-
mos a análise propriamente dita. Em seguida, tecemos as considerações finais.
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Algumas noções em Bakhtin e no Círculo

Para Bakhtin (2011), a linguagem é fundamentalmente dialógica, sob esse prin-
cípio há um sujeito que instaura sentidos a partir de um lugar de produção em razão 
das relações discursivas que o envolve na interação com o outro. Esse teórico russo 
concebe o dialogismo como “fenômeno constitutivo de qualquer discurso”.  Nessa 
via de pensamento, o dialogismo é o que fundamenta toda e qualquer língua(gem), 
na sua dimensão real e concreta, conforme ele esclarece:

A orientação dialógica do discurso é, evidentemente, um fenômeno pró-
prio de qualquer discurso. É a diretriz natural de qualquer discurso vivo. 
Em todas as suas vias no sentido do objeto, em todas as direções, o 
discurso depara-se com a palavra do outro e não pode deixar de entrar 
numa interação viva e intensa com ele.  (BAKHTIN, 2011, p.51).

Brait (2005) em sua obra intitulada “Bakhtin: dialogismo e construção do sentido” 
diz que o dialogismo “instaura a constitutiva natureza interdiscursiva da linguagem”. 
Para a autora, o processo dialógico, tal qual o concebe o Círculo, não abrange ape-
nas o campo da linguística, mas é indispensável a qualquer área do saber:

[...] o conceito de linguagem que emana dos trabalhos desse pensador 
russo [Bakhtin] está comprometido não com uma tendência linguística 
ou de uma teoria literária, mas com uma visão de mundo que, justamen-
te na busca das formas de construção e instauração do sentido, resvala 
pela abordagem linguístico-discursiva, pela teoria da literatura, pela fi-
losofia, pela teologia, por uma semiótica da cultura, por um conjunto de 
dimensões entretecidas [...] (BRAIT, 2005, p. 88). (Acréscimo nosso).

Há outra distintiva contribuição dos estudos de Bakhtin/Voloshinov (1988, 
p.35), que diz respeito à forma mais direcionada sobre a questão da inter-relação 
dialógica e ideologia. Segundo esses autores, a ideologia “adquire forma e existên-
cia nos signos criados por um grupo organizado no curso de suas relações sociais”. 
Dessa forma, a ideologia está presente nos signos, não de forma individual, na cons-
ciência, como sugeriram os subjetivistas e objetivistas, mas no interior das relações 
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entre sujeitos social, histórico e culturalmente organizados e situados.  (BAKHTIN, 
1988).  Essa relação se amplia, também, em outros dois conceitos fundamentais da 
arquitetônica do Círculo de Bakhtin:

1) o conceito de “excedente de visão ou exotopia” é primordial para entender a 
constituição do sujeito: “[...] por mais perto de mim que possa estar esse outro, sem-
pre verei e saberei algo que ele próprio, na posição que ocupa, e que o situa fora de 
mim e à minha frente, não pode ver [...]”;  (BAKHTIN, 2000, p. 41). Conforme o filósofo 
russo, a imagem que o sujeito tem do outro, nunca coincide totalmente com a ima-
gem que este tem de si mesmo. De qualquer modo, parece haver, ora, uma incomple-
tude que marca o encontro entre o eu e o outro; ora, um ponto de intersecção entre 
dois mundos distintos marcando o encontro entre os sujeitos. Na compreensão de 
Bakhtin, o sujeito é sempre constituído na/pela interação com o outro e  vice-versa:

Tudo o que me diz respeito, a começar por meu nome, chega do mundo 
exterior à minha consciência pela boca dos outros (da mãe, etc.), com a 
sua entonação, em sua tonalidade valorativo-emocional. A princípio eu 
tomo consciência de mim através dos outros: deles eu recebo as palavras, 
as formas e a tonalidade para a formação primeira da noção de mim 
mesmo.  [...] (BAKHTIN, 2011, p.  373). (Destaques nossos)

2) o conceito  de cronotopo1, que pode ser compreendido como a intrínseca 
relação espaço-tempo envolvida na produção dos enunciados, dos discursos com-
preendidos nos  diferentes gêneros discursivos, em particular no romance (COSTA, 
2016).  Para o pensador russo, “a linguagem é essencialmente cronotópica, como 
tesouro de imagens [...]” (BAKHTIN, 2011, p. 148).  Os cronotopos são os centros or-
ganizadores dos gêneros e os responsáveis pelos “nós” do enredo e pelos seus (des)
fechos.

Nesse horizonte interpretativo, Amorim (2006), em seu artigo intitulado Crono-
topia e exotopia, detalha:

1. No sentido restrito, Cronotopo é a junção de duas palavras gregas, crónos e tópos, que significam eti-
mologicamente tempo/espaço.
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[...] o conceito de cronotopo trata de uma produção da história. Designa 
um lugar coletivo, espécie de matriz espaço-temporal de onde as várias 
histórias se contam ou se escrevem. Está ligado aos gêneros e a sua traje-
tória. Os gêneros são formas coletivas típicas, que encerram temporali-
dades típicas e assim, consequentemente, visões típicas de homem (2006, 
p. 98) (Destaques nossos)

Em linhas gerais, no uso da língua, nas mais variadas situações de comunicação 
(oral ou escrita), também  encontramos o individual, a singularidade, o estilo, ou 
seja, as formas típicas do enunciado – os gêneros do discurso.  É, portanto, de que 
trataremos na próxima seção.

Gêneros do discurso em Bakhtin e o Círculo: pontos 
fundamentais

Bakhtin (2011) define gêneros do discurso como sendo tipos relativamente es-
táveis de enunciados nos quais estão relacionadas às diversas e diferentes práti-
cas linguageiras desenvolvidos pelos sujeitos sociais e históricos.  Sendo assim, à 
proporção que ocorrem variadas atividades na língua, implicam na diversidade de 
gêneros (heterogeneidade), ou melhor: quanto maior as variedades das atividades 
humanas, maior a quantidade de gêneros existentes.

Diante desse fenômeno da heterogeneidade dos gêneros dos discursos (orais e 
escritos), Bakhtin (1992, p.282) propõe uma divisão dos gêneros: 1) primários (orais 
ou simples) corresponderiam a ações cotidianas, como por exemplo: a carta, o bi-
lhete, a ordem militar padronizada, o universo das declarações públicas; 2) secun-
dários (escritos ou complexos) referentes às variadas formas de exposição científica 
e todos os modos literários tais como: o romance, o teatro, o discurso científico, o 
discurso ideológico, entre outros. Dessa forma, a relação dos tipos relativamente 
estáveis de enunciados com a língua, a vida, a arte e cultura são indissolúveis.

Para Bakhtin (1992, p.282), “a língua penetra na vida através dos enunciados 
concretos que a realizam, e é também através dos enunciados concretos que a vida 
penetra na língua.” Podemos, então, afirmar que, seja através da fala, seja através 
da escrita, utilizamo-nos de gêneros (primários ou secundários), nos quais o sujei-
to expressa sua individualidade, seu estilo, sua forma particular nas diversas ativi-
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dades de linguagem na sociedade, conforme a exigência da comunicação humana 
dentro de uma função e/ou condição específicas e são, exatamente, nesses cam-
pos da interação verbal que os gêneros se realizam, são gerados: “um dado tipo de 
enunciado relativamente estável do ponto de vista temático, composicional e esti-
lístico” (BAKHTIN, 1992, p. 286). Nesse sentido, para o autor, os gêneros são trazidos 
para os três campos da cultura humana: a ciência, a vida e a arte.

Para Medvíedev (2012), o ser humano vê o mundo com os olhos do gênero, ou 
melhor, a partir dos discursos por ele mobilizados como, por exemplo, o curta, e 
tantos outros que circulam no nosso cotidiano. Isso confere ao gênero uma forma 
de ver e recontar a realidade. Assim, tomamos como exemplo de estudo o curta 
Vida Maria, que está situado nas diversas esferas enunciativas (cultural, midiática, 
acadêmica etc.) dialogando com outros enunciados, com outras culturas, que serão 
compreendidas se comparadas no tempo grande2 com outras culturas, conforme 
aponta Bakhtin:

No campo da cultura, a distância é a alavanca mais poderosa da com-
preensão. A cultura do outro só se revela com plenitude e profundidade 
(mas não em toda a plenitude, porque virão outras culturas que a verão 
e compreenderão ainda mais) aos olhos de outra cultura. [...] Nesse en-
contro dialógico de duas culturas elas não se fundem nem se confun-
dem; cada uma mantém a sua unidade e a sua integridade aberta, mas 
elas se enriquecem mutuamente.   (BAKHTIN, 2006 p. 366). (Grifos do 
autor)

Assim, conferimos a fronteira cultural no gênero curta Vida Maria dialogan-
do com a cultura que permeia as questões de gênero retratadas pela personagem 
principal em sua formação de vida como criança, adolescente e mulher. Diante do 
exposto, prosseguimos com a segunda parte da análise e os resultados a que alcan-
çamos.

2. Esse conceito está inserido no ensaio que compõe a obra Estética da criação verbal (2011, p. 362-364).
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O gênero curta-metragem em animação: uma abordagem 
enunciativo-discursiva

Em princípio, um requisito básico para iniciarmos a análise de qualquer texto, 
é não abrirmos mão de que ele é realizado em condições sócio-histórico-culturais. 
Então, neste sentido, achamos relevante descrevermos o contexto de produção, cir-
culação e de recepção do gênero em estudo, além, é claro, as questões referentes 
aos enunciados e como se relacionam com os elementos verbo-visuais.

Segundo informações do site Porta Curtas3, Vida Maria foi produzido e dirigi-
do pelo cearense Márcio Ramos, em 2006.  Realizado em computação gráfica 3D, 
colorido e finalizado em 35mm, aproximadamente, com nove minutos de duração. 
Recebeu o 3º prêmio Ceará de Cinema e Vídeo, patrocinado pelo Governo do Estado 
e Secretária da Cultura do Ceará, além disso, conquistou mais de quarenta premia-
ções em festivais nacionais e internacionais de Cinema.

Em resumo, a história relata a vida de uma garotinha chamada Maria José, de 
cinco anos de idade, única mulher de uma família de muitos filhos. Crescera distante 
das brincadeiras de criança e dos sonhos da adolescência, pois precisava cuidar das 
atividades domésticas enquanto seus irmãos, pai e, posteriormente, seu marido e fi-
lhos saiam em busca do sustento do lar, numa região árida do Sertão nordestino. Por 
crescer e se tornar mulher nesse ambiente hostil, transfere toda amargura e desespe-
rança para Maria de Lurdes, também, única mulher dentre os muitos filhos que tivera.

O conteúdo temático mobilizado é heterogêneo, cujos subtópicos, como a edu-
cação, a saúde, a exploração do trabalho infantil, a jornada excessiva de trabalho fe-
minino e a questão de gênero, com os quais pudemos levantar várias discussões. No 
entanto, esse gênero desenvolve seu tópico discursivo sob a perspectiva da questão 
sociocultural: “Maria”, personagem principal, moradora de uma região desprivilegia-
da pela geografia, é, consequentemente, condicionada a um sistema sócio-político
-econômico; convive à margem da sociedade e, nesse âmbito, vive conformada ao 
espaço-tempo “vivido”.

3. Ver maiores informações no site http://portacurtas.org.br/filme/?name=vida_maria.   Acesso em: 26 
de agosto 2016.
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Verificamos que esse gênero discursivo circulou por várias esferas enunciati-
vas, como: midiática, acadêmica, cultural, entre outras.  Para empreendermos nos-
sa análise, acessamos nosso objeto de pesquisa no canal do Youtube4 e ao assisti-lo, 
percebemos quão relevante é, não só aos educadores, mas também ao público em geral.

No início de nossa análise verbo-visual, evidenciamos que o título encabeça o tópico 
temático e sugere, claramente, uma possível relação intertextual, interdiscursiva e inter-
cultural (grande tempo) com as obras Morte e Vida Severina: auto de Natal pernambu-
cano, de João Cabral de Melo Neto e Vidas Secas, de Graciliano Ramos.  Na leitura, 
encontramos amparo para pressupor que as cenas audiovisuais de Vida Maria esta-
belecem uma relação dialógica e estética com Vida Severina. Primeiro, por meio da 
linguagem estética e cenográfica (tema, descrição da paisagem, trilha sonora etc.); Se-
gundo, porque é uma vida (Maria) que remete à da “condição Severina”, de escassez, 
de tensão, desesperança, como também de missão e sina hostil (predestinação), 
ratificação de uma herança cultural, que marcam as personagens.

Podemos observar ainda, que a análise da cronotopia é essencial para a leitura 
do gênero em estudo. Sendo assim, gostaríamos de destacar o cronotopo janela. 
Verificamos pelos enunciados verbo-visuais que ele representa muito mais do que 
a mudança de cenografia. Na verdade, permite que os interlocutores distingam a 
transição, a marcação de duas passagens; de um lado, o espaço-temporal do mun-
do da personagem principal (multiplicada em outras Marias), do outro, o lugar de 
possibilidade de rompimento do ciclo da herança cultural.

Em outros termos, a representação da janela, de um modo ou de outro, sina-
liza o movimento do espaço-temporal do gênero discursivo e, mais que isso, pode 
ser entendida como símbolo que enuncia a passagem de abertura para o mundo da 
palavra, dos sonhos, do lúdico, de novos horizontes e perspectivas, conforme per-
cebermos nas tomadas das cenas iniciais e finais do curta.  Para fins de ilustração, 
recortamos as duas primeiras imagens do curta.

4. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zD_kmO8u1Xg . Acesso em: 28 de agosto 2016.
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Figura 1 - Imagens iniciais do curta.
 Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zD_kmO8u1Xg.

É algo sugerido também pela capa e contracapa do DVD de lançamento do cur-
ta, em que esse cronotopo compõe a cena principal (Figura 2):

Figura 2 – Capa e contracapa do Curta Vida Maria.
Fonte: Disponível em: http://portacurtas.org.br/Elementos/4910/4910-capadvd.jpg.

É interessante também observarmos, nessa capa, que em vez da imagem da 
personagem principal, frequentemente, utilizada para chamar a atenção do interlo-
cutor/leitor, temos em destaque a janela, integrada à composição principal da cena.  
Como retratamos anteriormente, a janela (cronotopo) que estabelece uma ligação 
com o evento da vida, simbolizando novos horizontes e perspectivas, porém reduz-
se aqui, ao mundo representado, imutável, predestinado das “Marias”: uma vida 
marcada pelo discurso sociocultural e, por conseguinte, ideológico, no qual se dá a 
perpetuação do discurso de que a mulher deve estar pronta para realização das ati-
vidades domésticas e para procriação, distante, portanto, das atividades ligadas ao 
conhecimento formal, bem como de liberdade para realizar outras ações ligadas ao 
lazer, ao lúdico, enquanto que, ao homem, cabe a tarefa de ser o provedor e man-
tenedor do lar. Esses discursos (voz social, cultural, gênero etc.) refletem e refratam 
a herança cultural de opressão e de objetificação da mulher, perpassados, muitas 
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vezes, até a realidade atual. Segundo  focalizamos nos enunciados verbo-visuais a 
seguir:

Figura 3 - Maria Aparecida chama Maria José ao serviço: “o outro-para-mim”.
Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zD_kmO8u1Xg.

- Maria, Maria José, tu não tá me ouvindo, chamar, não, Maria?
- Sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora.
- Em vez de ficar perdendo tempo... desenhando nome.
- Vá lá pra fora, arranjar o que fazer, Vá!...Tem o pátio pra varrer, tem que 
levar à água pro bicho.  
- Vá, meninaaaa! Vê se tu me ajuda, Maria José!

Primeiro, chama-nos à atenção o modo como o autor criador escolhe os no-
mes femininos de todas as personagens (Maria) bem como as ausências de seus 
sobrenomes. Segundo, observamos que o nome atribuído à personagem principal 
do curta, seria uma espécie de referência aos nomes dois nomes mais comuns e 
utilizados na região do Sertão nordestino (Maria /José= Maria José), pois já trazem 
intrinsecamente uma carga simbólica e cultural.  Remete-nos à ideia de que, o nome 
identifica e, ao mesmo tempo, com ele as pessoas são identificadas, legitima quem 
eu sou para o outro, ou seja, um assumir-se como sendo eu “na ordem do discurso” 
(COSTA, 2012).

Nesses enunciados, destacamos ainda os termos (aqui e agora), observando 
que demarcam o lugar e o tempo da enunciação, como também trazem em si um 
tom valorativo, axiológico, imposto pelo discurso autoritário (institucional, familiar), 
ratificado na voz de Maria Aparecida, mãe de Maria José, ao enunciar que a filha es-
tava no lugar que não lhe pertencia (não pertencimento) e, por causa disso, “estava 
perdendo tempo...desenhando nome.”
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Destacamos mais uma vez o cronotopo da janela como esse lugar de rom-
pimento, que seria possível com a Educação, direito assegurado na Constituição, 
mas que parece não fazer parte, não só do espaço-tempo do mundo de Maria, mas 
também de tantos outros sujeitos envolvidos nas fronteiras da herança cultural es-
tabelecidas nesse percurso que o curta enquadra.

É possível perceber, ainda, segundo o enunciado verbo-visual citado acima, que 
mostra a perpetuação de uma circularidade sociocultural que nela se insere tantas 
outras “Marias” e “Josés”, ou seja, como Maria, há também os “Josés”, que comparti-
lham a mesma missão, a mesma “sina”, tão comum aos sujeitos coletivos que estes 
simbolizam. É, justamente aqui, que se caracteriza a construção de sentido que o 
enunciador produz nesse curta.

Figura 4 - Janela espaço-tempo cíclico.
 Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zD_kmO8u1Xg.

Figura 5 - Elementos discursivos na construção das identidade(s) feminina(s).
Fonte: Disponível em:https://www.youtube.com/watch?v=zD_kmO8u1Xg.

- Ó... Lurdes! Ó, Lurdes!
 tu não tá me ouvindo... chamar... não... Lurdes?
- Sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora!
- Em vez de  ficar perdendo tempo... desenhando ... nome.
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- Vá lá pra fora... arranjar o que fazer ! Vá!...Tem o pátio pra varrer... tem 
que levar a água pro bicho...
- Vai... meninaaaa! Vê se tu me ajuda, Lurdes!!

Ao iniciar e finalizar o curta, o autor criador repete, na cena final, o discurso 
mencionado na primeira cena (ver figura 3), caracterizando um tempo-espaço cícli-
co.  Pudemos, desse ponto de vista, aferir que a personagem Maria de Lurdes é ao 
mesmo tempo constituída como sujeito, a partir da alteridade, ou seja, principal-
mente, da mãe e das suas  antecessoras “Marias”,  focalizadas no caderno em que 
estão escritos os nomes das diversas, diferentes e únicas Marias (Aparecida, José, 
Lurdes, Fátima, Dores, Conceição, Carmo), que reforçam, em suas identidades5, a 
religiosidade. Reportam-se a nomes transvestidos de sentidos e cheios de referên-
cias, especificamente de natureza religiosa: interdiscursivamente, aos nomes dados 
a Maria, a mãe de Jesus, da tradição católica romana.  Nesse ponto, destacamos, 
por exemplo, que no imaginário religioso e cultural, especialmente do sertanejo 
nordestino, perpassa a ideia de que Maria é o legado máximo (arquétipo) da virgem, 
esposa e mãe, o símbolo central do feminino. Em resumo, o estereótipo de mãe pro-
tetora, destemida, forte e resiliente, que faz qualquer sacrifício para cuidar e salvar 
o filho da dor e do sofrimento.

Nesse sentido, a cena final desencadeou o processo simbólico imutável e inin-
terrupto de construção de identidade(s) das Marias (referenciadas no caderno como 
Aparecida, José, Lurdes), visto que a partir do próprio nome transparece a ideia de 
circularidade em que o sujeito Maria se revela como culturalmente predestinada.

Considerações finais

A partir da pesquisa e das análises do curta-metragem em animação Vida Ma-
ria, obtivemos os seguintes resultados: em primeiro lugar, demonstra o alcance das 
contribuições dos estudos bakhtinianos às várias áreas do conhecimento, como as 

5. Nesta pesquisa preferimos adotar outra concepção de Identidade, não-essencialista, porque a com-
preendemos como sendo um processo sócio-discursivo. Reconhecemos que a linguagem tem um papel 
central na construção identitária.



896

XXVI Jornada do Gelne

ciências humanas e sociais em geral. Em segundo lugar que, o fato de o dialogismo 
estar presente em todas as atividades linguageiras, implica dizer que faz parte da 
cultura e esta, consequentemente, revela-se no sujeito, que a/se constitui e é consti-
tuído como tal, conforme percebemos no gênero curta Vida Maria. Em terceiro lugar, 
o gênero em estudo surge, nesse contexto, como um instrumento ou uma ferra-
menta útil ao ensino-aprendizagem em sala de aula e, ao mesmo tempo, propício à 
reflexão e/ou autocrítica.
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MATERIAIS DIDÁTICOS PARA EDUCAÇÃO A DISTâNCIA: 
INTERFACES COM O DIALOGISMO NAS HISTÓRIAS EM 
QUADRINHOS

IVANDA MARIA MARTINS SILVA (UFRPE)

Trilhas iniciais.... O lugar do material didático impresso na EAD

A Educação a Distância (EAD) vem sendo difundida por ações e programas 
orientados para a democratização dos processos de ensino-aprendizagem media-
dos pelas tecnologias. Diversos autores debruçam-se sobre os desafios da EAD e 
revelam suas concepções sobre essa modalidade educacional em franca expansão 
no cenário mundial (LÉVY, 1999; MORAN, 2002; MOORE e KEARSLEY, 2007; TORI, 
2010; LITTO, 2010).

Na EAD, os processos de ensino-aprendizagem são mediados por tecnologias, 
considerando as relações entre professores e alunos que estão separados espacial 
e/ou temporalmente, no entanto, permanecem conectados por uma série de recur-
sos tecnológicos (MORAN, 2002). Segundo Moore e Kearsley (2007), a EAD revela-se 
como aprendizado planejado que ocorre, normalmente, em um lugar diferente do 
local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação e gerenciamento de cursos, 
novas ferramentas de comunicação, além de diferentes processos de interação.

A rápida expansão da EAD traz à tona reflexões sobre tecnologias e materiais 
pedagógicos utilizados no processo de mediação entre alunos e professores. Con-
forme Litto (2010, p.45), “84.7% das instituições brasileiras que oferecem aprendiza-
gem a distância utilizam a mídia impressa”.

De acordo com Preti (2009), vários motivos podem ser elencados, consideran-
do-se a aceitação dos materiais didáticos impressos nos programas de EAD no Bra-
sil, tais como: a) o fato de o livro impresso não ser uma tecnologia nova e já partici-
par da cultura escrita dos estudantes brasileiros; b) o crescimento da indústria de 
material impresso, c) o livro como tecnologia que faz parte de nossa formação es-
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colar, d) a utilização da mídia impressa com grande aceitação nas universidades que 
trabalham com EAD; e) o crescimento da indústria do livro no campo da EAD, com 
a produção de materiais específicos para estudantes que participam de programas 
nesta modalidade de ensino.

Como podemos notar, no contexto da EAD, os materiais didáticos impressos tor-
nam-se ferramentas essenciais para os estudantes, percebendo-se que os livros ainda 
têm espaço garantido, mesmo com todos os avanços tecnológicos. (FERNANDEZ, 2009).

A produção de materiais didáticos impressos envolve a adoção de um estilo 
dialógico de linguagem que promova a interatividade com os alunos/leitores. Se-
gundo Franco (2007, p. 25), “a produção textual para EAD é essencialmente didática 
e dialógica, pressupõe um forte diálogo com o leitor (aluno). Os textos em EAD de-
vem priorizar uma relação mais próxima e dialógica com o aluno.”

Tendo em vista a natureza dialógica e a finalidade didática dos materiais impres-
sos, alguns autores, como Sousa (2001), propõem a nomeclatura “genero discursivo 
mediacional“, isto é, uma configuração discursiva destinada à produção de material 
para EAD. Sousa (2001) defende o gênero discursivo mediacional como “instrumen-
to de ensino-aprendizagem”, em função de seu caráter didático nas interações com 
os alunos/leitores. A autora ainda salienta que o gênero discursivo mediacional con-
figura-se em um contexto de letramento específico, por meio de estratégias linguís-
ticas que marcam o diálogo entre docentes/autores e discentes/leitores.  (SOUSA, 
2001). Na perspectiva de Sousa (2001), o gênero mediacional apresenta uma lingua-
gem envolvente, com traços da interação face a face de sala de aula.

Tendo em vista essa “linguagem envolvente”, é fundamental considerar a na-
tureza dialógica da linguagem no processo de escrita de materiais didáticos, como 
veremos na seção a seguir.

O dialogismo na produção de materiais didáticos para EAD

A noção de dialogismo (BAKHTIN, 1993) pode trazer repercussões significativas 
para a elaboração textual de materiais didáticos para EAD. Segundo Bakhtin (1993), 
a linguagem é essencialmente dialógica, tendo em vista que “a orientação dialógica 
é naturalmente um fenômeno próprio a todo o discurso. Trata-se da orientação na-
tural de qualquer discurso vivo”. (BAKHTIN, 1993, p. 88).
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Barros e Fiorin (1994, p. 03) salientam o caráter polissêmico do termo dialogis-
mo e analisam duas acepções. Segundo os autores, a natureza dialógica da lingua-
gem pode ser estudada no processo de interação verbal entre enunciador e enun-
ciatário. Dessa forma, “concebe-se o dialogismo como o espaço interacional entre 
o eu e o tu, ou entre o eu e o outro, no texto”. Por outro lado, o dialogismo também 
pode ser entendido como “diálogo entre os muitos textos da cultura, que se instala 
no interior de cada texto e o define”. (BARROS e FIORIN, 1994, p. 03).

Na EAD, a abordagem bakhtiniana precisa ser revisitada, considerando as ca-
racterísticas da linguagem a ser priorizada na escrita de textos dinâmicos e interati-
vos. Assim, as concepções de dialogismo ― seja como constitutivo da interação ver-
bal entre enunciador e enunciatário, seja compreendido no processo das relações 
entre enunciados, aproximando-se da intertextualidade, ou ainda considerado nas 
relações dialógicas entre texto e realidade histórico-social ― são importantes para 
orientar a produção textual de conteúdos pedagógicos para EAD.

Conforme Silva (1997), com base na polissemia da noção de dialogismo, pode-
mos notar algumas acepções ao longo da abordagem bakhtiniana.

a) Dialogismo na interação verbal entre enunciador e enunciatário - diálogo 
na interação verbal. Essa concepção aproxima-se da ideia do diálogo entre 
participantes de uma situação comunicativa. Não se trata apenas da troca 
de falas entre os interlocutores, mas também do processo de interação 
verbal que, segundo Bakhtin (1995), constitui “a realidade fundamental da 
língua”. Nessa perspectiva, o que é relevante não é mais o enunciador ou 
o enunciatário, mas a interação construída a partir do diálogo entre “eu-
tu”. (BAKHTIN, 1995, p. 123).

b) Dialogismo interno/dialogicidade interna. Nesse segundo nível, destacam-
se as relações entre os elementos constitutivos do discurso. Como afirma 
Bakhtin (1993), a dialogicidade interna está presente em “todas as esferas 
do discurso vivo. [...] ela penetra interiormente na própria concepção de 
objeto do discurso e na sua expressão, transformando sua semântica e 
sua estrutura sintática”. (BAKHTIN,1993, p. 92).
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c) Dialogismo nas relações dialógicas entre textos e discursos. Ao afirmar a 
natureza dialógica entre vários discursos que se encontram e se imbricam, 
diz Bakhtin (1995, p. 33) que a compreensão de um signo está sempre re-
lacionada ao contato com signos anteriormente já conhecidos. Por isso, o 
processo de compreensão funciona como “resposta a um signo por meio 
de signos”. Nesse sentido, a linguagem dos interlocutores está sempre em 
interação com outros discursos, outras vozes e consciências que partici-
pam do processo de enunciação.

Considerando esses pressupostos, o dialogismo evidencia-se pela presença de 
duas ou mais vozes (polifonia) num mesmo espaço discursivo ou textual, aproxi-
mando-se de noções como intertextualidade e interdiscursividade. Parece-nos que, 
no processo interativo, o fenômeno do dialogismo está intrinsecamente ligado à 
polifonia, definida por Bakhtin (1993) como o ressoar de diversas vozes, ou seja, di-
ferentes perspectivas ideológicas que se intercruzam num mesmo plano discursivo. 
Nas associações entre dialogismo e polifonia, os conceitos bakhtinianos começam a 
imbricar-se sob o ponto comum da natureza dialógica da linguagem.

d) Dialogismo na interação dialógica entre textos e contextos. Tem-se aqui 
uma perspectiva mais ampla do dialogismo, a qual envolve não apenas a 
dimensão verbal da comunicação, mas também fatores de ordem contex-
tual. Conforme Bakhtin (1995, p. 32), entre a linguagem e o contexto es-
tabelece-se um processo dinâmico e interativo, pois “um signo não existe 
apenas como parte de uma realidade; ele também reflete e refrata uma 
outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um 
ponto de vista específico”. (BAKHTIN,1995, p. 32).

A linguagem dialoga com o contexto histórico-social do qual participa, além de 
também estar influenciada pelas circunstâncias em que ocorre a interação verbal 
entre os indivíduos. Nessa acepção, o dialogismo é analisado a partir de uma ótica 
translinguística, segundo a qual a enunciação não é apenas uma motivação para a 
realização dos enunciados, mas parte constitutiva deles.
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É interessante salientar que esses níveis de dialogismo estão dialogicamente 
imbricados quando discutidos na abordagem bakhtiniana, mas podemos notar cer-
tas nuances que vão revelando a complexidade do termo “diálogo” quando empre-
gado nos escritos de Bakhtin. Certamente a compreensão da natureza dialógica da 
linguagem pode contribuir para a produção de materiais didáticos mais dinâmicos 
e interativos.

No processo de interação verbal, é importante que o professor/autor estabele-
ça uma comunicação direta com os alunos/leitores, despertando-lhes a curiosidade 
a todo o momento. Deve-se começar a produzir o material didático incentivando 
uma conversa com os estudantes. Conforme Belisário (2006), é importante consi-
derar a necessidade de o material didático impresso “apresentar-se numa lingua-
gem dialógica que, na ausência física do professor, possa garantir um certo tom 
coloquial, reproduzindo mesmo, em alguns casos, uma conversa entre professor e 
aluno, tornando sua leitura leve e motivadora”. (BELISÁRIO, 2006, p. 140).

O estilo dialógico merece ser priorizado, a fim de se garantir uma interação 
efetiva entre professor/autor e aluno/leitor, compreendendo-se o texto didático 
como mediador nesse processo. O aluno/leitor “precisa sentir o professor ao seu 
lado, próximo; o estudante precisa “ouvir” e “falar” com o professor, pelo livro, assim 
como o professor precisa “ouvir” e “falar” com o aluno pelo livro, em um diálogo que 
pode ser sempre reconstruído. (SCHERER, 2005, p. 06).

Além do dialogismo no processo de interação verbal entre autores e leitores, 
os materiais didáticos podem explorar o diálogo entre textos (intertextualidade), 
propiciando uma abordagem ancorada na memória intertextual dos estudantes. 
Também as conexões dialógicas entre os materiais didáticos e as dimensões socio-
culturais, por meio do amplo diálogo entre linguagem e mundo, certamente pode-
rão estimular os alunos/leitores à problematização e à leitura crítica do mundo, com 
vistas à criticidade e à autonomia (FREIRE, 2002, 1975).

O dialogismo precisa perpassar toda a construção do material didático, tendo 
em vista: a concepção do material, as etapas de planejamento/elaboração, o recorte 
do conteúdo, a adequação da linguagem ao leitor, o estilo dialógico/conversacional, 
a seleção de atividades interativas, as dimensões intertextuais/multimodais/hiper-
textuais, além de outros fatores que podem contribuir para a produção de textos 
didáticos e dialógicos.
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Considerando tais pressupostos, o dialogismo pode ser explorado na elabora-
ção de materiais didáticos para EAD, a exemplo das histórias em quadrinhos (HQs), 
as quais estão fascinando os leitores, por meio das conexões entre linguagens ver-
bais e não-verbais.

Histórias em quadrinhos: conexões com a abordagem 
dialógica da linguagem

As histórias em quadrinhos (HQs) surgiram inicialmente integradas às publica-
ções de jornais e revistas, conquistando um diversificado público-leitor entusiasma-
do com a dimensão icônico-visual das HQs. Segundo Mendonça (2002), podemos 
caracterizar a “HQ como um gênero icônico ou icônico-verbal narrativo cuja pro-
gressão temporal se organiza quadro a quadro”. (MENDONÇA, 2002, p. 199). Ainda 
na visão da autora, as HQs situam-se numa espécie de “constelação de gêneros não-
verbais ou icônico-verbais assemelhados”. (MENDONÇA, 2002, p. 197).

Na era digital, as HQs vão se transformando e ganhando os espaços virtuais 
da web, revelando maior dinamismo e interatividade no processo de elaboração, 
por meio da integração entre diferentes mídias e linguagens. Comumente podemos 
navegar no ciberespaço e encontrar HQs animadas e interativas, graphic novels, ti-
rinhas, mangás, enfim, uma diversidade de exemplos que integram as múltiplas 
linguagens em suas dimensões verbais e não-verbais.

Na cibercultura, em que o apelo icônico-visual é muito presente, as HQs assu-
mem posição de destaque no mercado editorial e já encontram espaços exclusivos 
nas grandes livrarias. Estas investem em publicações dirigidas ao público geek, em 
geral, jovens admiradores de jogos eletrônicos, vídeos, blogs, HQs, livros, filmes, sé-
ries, animes e outros recursos.

As adaptações de obras clássicas da literatura brasileira começam a despertar 
o interesse dos leitores pelas graphic novels, as quais se transformam em verda-
deiros objetos artísticos com participação de ilustradores famosos e autores que 
elaboram roteiros com base na transcodificação de histórias clássicas da literatura 
universal, agora recontadas pelos quadrinhos. Como exemplo, citamos a adaptação 
da obra “Grande sertão: veredas” para os quadrinhos, com roteiro do diretor de cine-
ma Eloar Guazzelli, arte de Rodrigo Rosa, uma publicação da Editora Biblioteca Azul 
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(Globo Livros). A obra alcança um ritmo poético e cinematográfico, com as articula-
ções entre o verbal e o não-verbal, em que as ilustrações não se limitam a retratar 
as paisagens do sertão, transformando a natureza em elemento da narrativa, numa 
relação simbiótica entre textos verbais e imagem.

Conforme Sá (2013), observamos o aumento das adaptações literárias para a 
linguagem dos quadrinhos, reconhecendo esse fascínio dos leitores há mais de um 
século pelas HQs, desde tirinhas cômicas e charges publicadas em jornais às graphic 
novels de quatrocentas páginas, por exemplo.

Reconhecendo o papel dinâmico que as HQs estão assumindo em tempos de 
cultura digital, buscamos analisar o dialogismo representado em histórias em qua-
drinhos elaboradas para o Curso de Letras EAD/UFRPE. As HQs são utilizadas de 
modo articulado aos materiais didáticos impressos das disciplinas ofertadas no re-
ferido curso. Nesse sentido, foi elaborada a HQ: TCC: o que é isso?, visando fornecer 
orientações aos licenciandos em fase de elaboração do TCC. A referida HQ é utiliza-
da de modo integrado à coleção de materiais didáticos impressos do Curso de Le-
tras EAD/UFRPE, tendo em vista o livro didático da disciplina Trabalho de Conclusão 
de Curso (SILVA, 2014).

A fim de estabelecer o diálogo com o leitor, considerando o dialogismo no pro-
cesso de interação verbal entre professor/autor e aluno/leitor, a HQ apresenta uma 
personagem (Ana), espécie de tutora, que convida o aluno/leitor para conhecer as 
orientações que irão apoiar a construção do TCC. Reproduzimos a seguir a interface 
da página de abertura da HQ, com o recorte da “fala” da personagem Ana.

Figura 01: Mensagem de abertura da HQ TCC.
Fonte: HQ TCC: o que é isso? (SILVA, 2014).
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Por meio de uma linguagem simples e dialógica, a personagem Ana dirige-se 
ao leitor na apresentação da HQ, tentando criar um estilo conversacional, por  meio 
da inserção de perguntas retóricas. Essa estratégia busca persuadir o leitor a entrar 
no universo da HQ, compreendendo-se a proposta educativa/didática sobre a ela-
boração do TCC. Logo no texto de abertura, busca-se despertar a curiosidade e o 
interesse do aluno/leitor, como notamos a seguir:

Olá, estudante de Letras! Você já começou a pensar em seu TCC? Ainda 
não? É bom começar a se preparar logo. Mas, você pode estar se pergun-
tando: − TCC, o que é isso? Não se preocupe! Nesta HQ, você encontrará 
orientações que irão apoiar o planejamento inicial de seu TCC- Trabalho 
de Conclusão no Curso de Letras EAD/UFRPE. E então? Preparado(a)? 
Boa Leitura! (SILVA, 2014).

A narrativa é construída com base em um diálogo inicial entre as personagens 
Ana e Rui, ambos estudantes do Curso de Letras EAD/UFRPE. Nota-se que as perso-
nagens estão cursando os períodos finais do curso e já revelam interesse de iniciar 
a construção do TCC. Ana assume a posição de narradora, espécie de tutora que irá 
explicar tudo sobre TCC, enquanto Rui atua como narratário, ou seja, o ouvinte da 
narrativa. Este irá realizar questionamentos similares àqueles que os estudantes de 
Letras poderiam construir diante dos desafios na escrita do TCC.

Figura 02: Interação entre as personagens da HQ.
Fonte: HQ TCC: o que é isso? (SILVA, 2014).

Notamos que essa interação entre as personagens Ana e Rui simula o diálogo 
entre professores e estudantes que direciona toda a estrutura narrativa, configu-
rando-se o caráter didático da HQ. É fundamental que o material didático elabo-



905

XXVI Jornada do Gelne

rado para EAD estabeleça um diálogo eficaz com os alunos/leitores, promovendo 
a interatividade como característica importante na construção de aprendizagens 
significativas. O material didático precisa promover ações interativas, por meio de 
provocações, propostas de exercícios e atividades que promovam a construção das 
relações dialógicas entre alunos e professores.

Associado ao “diálogo” no processo de interação verbal entre as personagens, 
a HQ evidencia o nível do dialogismo nas conexões com outros textos, tais como: 
sites para pesquisas, normas da ABNT, regulamento do TCC, Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC), material didático impresso da disciplina (SILVA, 2014). A seguir obser-
vamos as orientações da personagem Ana, motivando Rui a ampliar suas fontes de 
pesquisa e realizar as conexões dialógicas com outros materiais textuais e recursos.

Figura 03: Dicas de pesquisa e leituras- conexões dialógicas.
Fonte: HQ TCC: o que é isso? (SILVA, 2014).

 
Essa história em quadrinhos sobre TCC também dialoga com outras HQs que 

fazem parte da coleção QuadrinLetras. Outras HQs abordam questões sobre a au-
tonomia do aluno na EAD, a avaliação no contexto da EAD, a extensão no Curso 
de Letras EAD/UFRPE, a organização do estágio supervisionado e outros temas de 
interesse para os estudantes.

Figura 04: HQs do Curso de Letras EAD/UFRPE.
Fonte: Coleção QuadrinLetras EAD/UFRPE (2014).
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Sob o viés do dialogismo nas múltiplas conexões com outros textos, outros 
discursos, outras vozes, a HQ TCC: o que é isso? apresenta conexões com outras 
histórias em quadrinhos que também orientam os percursos de aprendizagem dos 
estudantes no curso de Letras EAD/UFRPE.

Também destacamos o dialogismo numa acepção mais ampla, compreenden-
do-se a interação entre a HQ e os processos socioculturais. Nesse sentido, retoma-
mos a noção do dialogismo no nível das conexões múltiplas entre textos-contextos; 
linguagem-história/cultura, percebendo-se a natureza translinguística da orienta-
ção dialógica da linguagem, nos termos bakhtinianos.

É importante considerar que a HQ TCC: o que é isso? foi produzida para os es-
tudantes do curso de Letras EAD/UFRPE, oriundos de diferentes polos/munícipios, 
como Recife, Carpina, Pesqueira, Surubim, Afrânio. As informações sobre o público/
leitor são essenciais no processo de escrita de materiais didáticos para EAD, tendo 
em vista que os professores/autores podem organizar uma configuração discursiva, 
considerando o “leitor implícito” (ISER, 1996), pressuposto pela própria organização 
textual, buscando-se estreitar o diálogo com os estudantes/leitores.

Percursos finais

A utilização de histórias em quadrinhos pode ser um recurso importante, ca-
paz de promover maior proximidade entre professores/autores e alunos/leitores 
nos processos de ensino-aprendizagem mediados pelas tecnologias da informação 
e comunicação, como observamos no cenário da EAD.

Na EAD, os professores precisam conhecer as características dos materiais di-
dáticos impressos, priorizando a natureza dialógica da linguagem (BAKHTIN, 2003) 
e o caráter “mediacional” (SOUSA, 2001) desses recursos que podem contribuir para 
a construção de aprendizagens significativas, ancoradas na autonomia dos educan-
dos. Nesse processo, o papel do professor é incentivar e motivar a troca de saberes, 
a mediação relacional e simbólica entre os sujeitos, gerenciando a “pilotagem perso-
nalizada” dos percursos de aprendizagem (LÉVY, 1999, p.171).

Em síntese, as reflexões sobre a produção de materiais didáticos para EAD pre-
cisam estar em sintonia com a abordagem dialógica da linguagem (BAKHTIN, 1993), 
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tendo em vista a necessidade de se minimizarem as distâncias físicas, por meio de 
recursos tecnológicos que ampliem cada vez o diálogo entre professores e alunos.
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A dialogia essencial

Somo indivíduos essencialmente sociáveis. Essa é uma das características prin-
cipais que nos faz ser quem somos, que nos faz perceber onde chegamos. O século 
XXI é, sem dúvida, o século da comunicação em alta velocidade, o século da intera-
ção mediada por recursos tecnológicos que ressignificam as fronteiras e as relações 
sociais. Estamos continuamente imersos num oceano de informação que nos exige, 
cada vez mais, habilidades de leitura como localização, inferência, visualização entre 
outras, pois a velocidade como a linguagem se reconfigura dentro da Web 2.0 faz 
emergir não só novos modos de lidar com a língua no que tange às diversas formas 
de interação, mas, sobretudo, novas formas de lidar também com as nossas limi-
tações, haja vista que, diante de um cenário de novidade constante, as limitações 
também o são.

Nesse contexto em que o indivíduo se encontra diante da necessidade de cons-
tante superação em face às limitações configuradas por novos recursos de media-
ção tecnológica, o sujeito está submetido a uma demanda de adaptação cada vez 
mais veloz, híbrida e múltipla. Na Web 2.0, a construção discursiva dos sujeitos está 
atrelada à contextos de interação em que ferramentas virtuais configuram moldu-
ras nas quais os discursos são ancorados, manipulados e enunciados. No século 
XXI, o homem e máquina já não são opostos, mas amálgamas em um constante 
processo de reconfiguração social que procura superar os limites do espaço/tempo, 
como já previu Pierre Lévy (1998) em As tecnologias da Inteligência.
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O que acontece com a distinção bem marcada entre o sujeito e o obje-
to do conhecimento quando nosso pensamento encontra-se  profun-
damente moldado por dispositivos materiais e coletivos sociotécnicos? 
Instituições e máquinas informacionais se entrelaçam no íntimo do su-
jeito. A progressão multiforme das tecnologias da mente e das metas 
de comunicação pode ser interpretada como um processo metafísico 
molecular, redistribuindo sem descanso as relações entre sujeitos indi-
viduais, objetos e coletivos. (LÉVY, 2004, p. 06)

Entrelaçadas no íntimo do sujeito, instituições e máquinas informacionais já 
não se separam, mas reconfiguram o modo do indivíduo lidar com o outro e consi-
go mesmo ao passo que tais máquinas vão ocupando cada vez mais espaço dentro 
dos contextos de articulação discursiva cujas ramificações abarcam quase todos os 
campos da atividade humana em sua diversidade e complexidade. Dentro dessa se-
ara, o sujeito o objeto e o coletivo estão cada vez mais difíceis de serem desassocia-
dos. Ambos se interpenetram num processo de interação caótica em que o uso da 
linguagem assume papel fundamental pare consolidação das relações e continuida-
de dos avanços, tanto no que tange à materialidade técnico/instrumental, quando 
no que diz respeito aos novos processos de mediação cognitivas que vêm surgindo.

Torna-se urgente, diante do posto, considerar que o sujeito desse tempo “é 
cindido, complexo, heterogêneo, descentrado. É um sujeito histórico, socialmente 
constituído, sempre em construção” (NASCIMENTO, 2010, p. 52), tendo em vista que 
a movência temporal que nos abarca relativiza-se diante dos usos e contextos de 
interação dentro da Web 2.0. E quando se fala da construção de enunciados e dia-
logismo em de blogs e microblogs, essa definição de sujeito, própria da Análise do 
Discurso de base pechêuxtiana, parece ser mais do que adequada, mas necessária 
para que se entenda quais são as forças discursivas que atuam tanto na construção 
de enunciados nesses contextos, como na mobilidade/plasticidade dos recursos 
que são reconfigurados à medida que os usos vão se modificando diante de novas 
demandas sociais.

Com a intenção de analisarmos como o discurso se constrói dentro do Twitter 
e como as molduras discursivas que suas ferramentas apresentam tornam o tweet 
um gênero textual sui generis dentro do universo virtual, procuraremos, nessa pes-
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quisa, analisar como se constroem os enunciados, em detrimento das molduras dis-
cursivas, de três perfis: @dilmabr, @jctransito e @sensacionalista, com a intenção 
de verificar como as estruturas dos enunciados se modificam de um para o outro à 
medida que se configuram as funções sociais que ambos ocupam por meio de seus 
discursos. Para tal, fizemos recortes de suas postagens no dia 24 de agosto de 2016 
no período da manhã procurando verificar picos de postagem nos três perfis de 
acordo com o assunto que os relacionava, ou seja, de acordo com o conteúdo dos 
tweets de cada um, tendo em vista que os três perfis configuram processos dialógi-
cos diferentes.

Twitter: um atomizador discursivo na blogosfera

Sob a via de mão dupla: a demanda que nasce organicamente e a demanda 
criada com fins de consumo para atender determinado grupo, os blogs e microblogs 
surgem como alternativas de utilização mais funcional de interação do usuário com 
mecanismos de publicação na Web, sendo um mais robusto em termos de número 
de caracteres a serem publicados do que o outro.

Ronald J. Chenail (2008) professor da Nova Southeastern University, Florida 
USA, publicou artigo, “Qualitative Researchers in the Blogosphere: Using Blogs as 
Diaries and Data”, que trata não só da história, mas também da estrutura arqui-
tetônica dos blogs com o objetivo de analisar a viabilidade de pesquisas de cunho 
qualitativo através da análise de seus conteúdos tendo como base a hipótese de 
que os blogs são ambientes de profícua interação virtual cujas ferramentas fundam 
uma potencialidade de desenvolvimento interativo nos diversos campos da ativida-
de humana. Em sua introdução, o professor, que desenvolve pesquisas de cunho 
interdisciplinar dentro do campo das ciências sociais, trata de um tema que abarca 
tanto o blog, quanto o microblog: a sua gênese como sendo a ramificação virtual 
dos diários como o conhecíamos, todavia, agora, com novos recursos e um alcance 
de leitores bem maior que antes. Segundo o estudioso,

Weblogs or blogs for short can be personal diaries shared by individu-
als giving us as readers a sometimes voyeuristic view into the lives and 
minds of these virtual authors. (...) In these posts the authors or blog-
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gers share personal stories, links to online resources, and sometimes 
re-post the messages of other bloggers. (CHENAIL, 2008, p. 72)

Webblogs ou blogs, resumidamente, podem ser diários pessoais com-
partilhados por indivíduos que nos dão, como leitores, uma visão voyeu-
rista de suas vidas e mentes como autores virtuais. (...) Nesses posts, os 
autores ou blogueiros compartilham histórias pessoais, links para con-
teúdo online e, às vezes, repostam as mensagens de outros bloggers. 
(CHENAIL, 2008, p.72, tradução nossa)

Esse caráter fetichista comum à articulação discursiva dentro dos blogs vasa 
também para o microblog, já que os dois são semelhantes no que tange ao caráter 
de interação bem como às ferramentas que disponibilizam. Todavia, no universo dos 
microblogs, como foi dito anteriormente, a limitação de caracteres por post é maior. 
No Twitter, plataforma de microblog de maior sucesso, pelo menos dentre os brasi-
leiros, a quantidade de caracteres limite, 140, corresponde à quantidade máxima de 
caracteres permitidas nas mensagens de SMS na época em que foi lançado, março 
de 2006. O Twitter e o Blogger, de acordo com Santos e Cypriano (2014), possui um 
nome que “liga as duas ferramentas: Evan Williams, um dos criadores do Twitter é 
conhecido por ter sido um dos fundadores da empresa Pyra Labs, que desenvolveu 
a plataforma Blogger, hoje de propriedade da Google.” (SANTOS & CYPRIANO, 2014, 
p.686). Ainda segundo a dupla de estudiosos da Universidade Federal de Minas Ge-
rais, o número de caracteres que diferencia as postagens no Twitter ocorre por 
conta desse ser o limite de número de caracteres máximo possível para mensagem 
escrita na tela de um dispositivo móvel, ou seja, o Twitter já nasce como uma de-
manda de construção discursiva atrelada a um bem tecnológico específico: o telefo-
ne móvel. Esse bem material passa a assumir o papel de máquina informacional ao 
passo que a interface dos mecanismos do telefone móvel operam acesso na Web 
2.0 ao mesmo tempo em que o Twitter se populariza. Inicialmente feito para que 
os usuários postassem, de forma rápida e sucinta, o que estavam fazendo, já que a 
questão/sugestão de conteúdo de mensagem era “What are you doing?”, o tweet foi 
assumindo outros papeis à medida em que as redes de seguidos e seguidores iam 
interligando as experiências e os discursos, sobretudo, com a popularização dos 
smartphones e melhorias nos sistemas operacionais e aplicativos.
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A mudança mais significativa no seu papel social se dá no ano de 2009 quan-
do o Twitter deixa de ter apenas um papel confessional para ser uma plataforma 
de exercício de resistência às restrições midiáticas. Tal marco se dá na ocasião das 
eleições presidenciais no Irã em junho de 2009 quando uma grande parte da po-
pulação inicia uma onda de protestos contra a eleição do atual presidente iraniano 
Mahmoud Ahmadinejad, levando a imprensa internacional a afirmar a importância 
do Twitter numa ocasião em que os grandes veículos de comunicação, como a CNN, 
silenciaram. Mas foi em 19 de novembro de 2009 que Biz Stone, um dos dirigentes 
do Twitter, segundo Santos e Cypriano (2014), publicou a modificação que marca 
essa mudança na sugestão de conteúdo do Twitter que passou a ser: “What’s happe-
ning?”. Segundo a dupla de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, 

Desse modo, o Twitter deixava de escapar o traço pesadamente confes-
sional que o marcara tão fortemente até ali e assumia um caráter basi-
camente testemunhal, que, todavia, não abria mão do cunho pessoal da 
experiência vivida. (SANTOS & CYPRIANO, 2014, p. 688)

E é justamente nessa seara testemunhal que o Twitter vem se colocando como 
uma plataforma de alta densidade dialógica tendo em vista que as ferramentas 
disponibilizadas nele, dez anos após sua criação, permitem não só a interação entre 
membros usuários na própria plataforma, mas também com usuários de outras 
redes sociais como Facebook, Instagran, Snapchat, entre outros.

Molduras discursivas: de dentro pra fora, de fora pra dentro

Observando que o indivíduo tem sua subjetividade atravessada por discursos, 
constata-se que, nos registros dos tweets que são elaborados após o boom teste-
munhal de 2010, os enunciados de 140 caracteres passam a ter um peso histórico e 
social deveras significativo sobretudo, nos movimentos que marcaram o que a his-
tória hoje chama de Primavera Árabe. Já no contexto nacional, a rede social passa a 
ter um papel importantíssimo nas eleições presidenciais de 2010.
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Figura 1 - infográfico criado pelas autoras, no http://www.visme.co/.

Todavia, nenhum desses eventos históricos teriam tido o alto alcance dialógico 
que tiveram sem a funcionalidade hashtag que, nasce junto com o Twitter, mas só 
assume a funcionalidade orgânica de aglutinador discursivo a partir de 2007 quan-
do o criador da funcionalidade, Chris Messina, sugere a um amigo em San Diego 
que passe a usar a hashtag “#sandiegofire” para organizar a série de postagens que 
estavam fazendo sobre um incêndio que estava ocorrendo nessa cidade dos Esta-
dos Unidos. Da cobertura do incêndio em San Diego até a Primavera Árabe, a fun-
cionalidade das hashtags combinadas ao novo papel testemunhal que os tweeters 
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estavam assumindo assinalam um marco não só no modo como uma ferramenta 
é utilizada dentro de uma rede social, mas o seu papel discursivo num processo de 
acentuação das demandas coletivas que ocorre em proporções gigantescas. É im-
portante a percepção de que, no caso das hashtags, a funcionalidade só se popula-
riza de acordo com uma necessidade social específica diante das demandas factuais 
atreladas à popularização de uma máquina informacional que permite o acesso do 
usuário em qualquer lugar que esteja. O Twitter pensado para mobilidade das men-
sagens de SMS, com a chegada dos Smartphones, dá a possibilidade de o usuário 
compor mensagens de onde estiver e postar em tempo real. Já a funcionalidade da 
hashtag permite a interação entre usuários que estão envolvidos em um mesmo 
contexto que passam a organizar as informações na grande “nebulosa” de enuncia-
dos que são postados diariamente no microblog.

Procurando romper o “caráter fragmentário e um tanto desordenado dos twe-
ets” (SANTOS & CYPRIANO, 2014, p.690), as hashtags, ao adicionar um contexto a um 
tweet em particular, não só dão a possibilidade de o usuário criar hiperlinks no post 
que tece, mas também dele acessar através dos links criados por outros usuários, 
todos os enunciados que giram em torno de determinado assunto. Nesse contexto, 
“o sujeito é assujeitado, não é dono de seu discurso, é conduzido pelas estruturas e 
sofre coerções da ideologia e do inconsciente, falando a partir do lugar que ocupa, o 
qual já está invadido por um discurso anterior que fala através dele” (NASCIMENTO, 
2010, p. 54). Talvez seja através na materialidade linguística dos enunciados produ-
zidos em torno de uma determinada hashtag que esse atravessamento discursivo 
ideológico da qual trata a análise do discurso pechêuxtiana mais seja perceptível, 
já que uma das forças discursivas envolvidas na construção dos enunciados é jus-
tamente o atrelamento dele a uma demanda coletiva que conduz não só a uma 
arquitetura semântica específica, mas também a um comportamento dialógico es-
pecífico. Assim, diante dos recursos disponíveis no Twitter, os 140 caracteres não 
se configuram como limitação na construção de enunciado, mas como processo de 
reelaboração linguística face às possibilidades de interação que são fundadas ao 
passo que novas demandas sociais vão surgindo.

Na seara dos perfis que foram criados durante o crescimento de acessos às 
redes sociais sob a influência de eventos históricos significativos, o perfil @dilmabr, 
que parece ser bipartido em Dilma Bolada, o personagem paródia, e Dilma Rousse-
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ff, a pessoa institucional, opera um procedimento incomum dentro do Twitter que 
é o uso do mesmo referenciador nominal para os dois perfis. Quando corresponde 
a um personagem criado através dos recursos da paródia cuja subjetividade é ar-
quitetada e atravessada por diversas estruturas discursivas, tanto no que se refere 
ao próprio Twitter, quanto no que tange à situacionalidade histórica e cultural que 
encaminha o comportamento da persona que articula os enunciados nessa rede 
social, o @dilmabr faz largo uso de estruturas enunciativas que prezam pela dimi-
nuição das fronteiras entre o personagem e o leitor, já que é frequente a utiliza-
ção de estruturas linguísticas típicas do plano da fala na construção de seus posts. 
Diferente do @dilmabr, o @sensacionalista e o @jctransito, se ligam a instituições 
cujos discursos estão atravessados por forças coercivas factuais diante dos papéis 
sociais que desempenham. Pode-se dizer, dessa forma, que o caráter confessional e 
testemunhal estejam presentes em concomitância no emoldurar discursivo de um 
personagem construído, mas que, no caso dos perfis institucionais mencionados, 
predomina-se o caráter testemunhal, factual, no qual o papel que desempenham 
na sociedade, no que tange ao serviço prestado, fornece determinadas molduras 
à construção de seus enunciados. Essas características que o atravessamento dis-
cursivo opera na construção dos enunciados fica latente quando se observa as pre-
ferências de ferramentas que são utilizadas por cada perfil, como também reside 
nos números de tweets, seguidores, curtidas e número de usuários que seguem. 
Para fins de análise, trazemos, acima, os números referentes aos três perfis. Como 
há uma dinamicidade potencial na mudança de tais números, é importante aqui a 
informação que eles foram colhidos no dia 02 de setembro de 2016, às 11h20 da 
manhã.
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Figura 2 - infográfico criado no http://www.visme.co/.

Em relação ao número de tweets compostos pelos três perfis, o @jctransito é o 
o primeiro seguido de @dilmabr e @sensacionalista. Essa predominância na quan-
tidade de posts ocorre porque se trata de um perfil atrelado a um serviço prestado 
aos usuários de um determinado local. A construção enunciativa no @jctransito se 
dá de forma objetiva e clara quase sempre acompanhado de imagens ou vídeos que 
ilustram o trânsito da cidade do Recife, como se observa na imagem abaixo.

Como se trata de um perfil que presta um serviço de informação de trânsito, a 
quantidade de posts têm um pico de publicação que acompanha uma demanda so-
cial de horários de rush no trânsito do Recife o que demanda que o enunciado seja 
construído não só dentro das molduras estabelecidas pelas ferramentas do Twitter, 
como também atendam às expectativas dos usuários no que tange ao horário da 
informação contida no conteúdo do post. Outra expectativa que o enunciado cons-
truído dentre desse perfil procura suprir é a obediência aos padrões estabelecidos 
pela Gramática Normativa tanto no que tange à ortografia, quanto no que se refere 
à pontuação já que se pressupõe que o público ao qual se destina o serviço seja 



918

XXVI Jornada do Gelne

aquele cujas posses permitam o acesso do perfil @jctransito através de telefone 
móvel à medida em que decide qual caminho fará, dirigindo seu próprio veículo, 
para chegar no lugar de destino.   Tais demandas conferem não apenas objetividade 
ao enunciado, mas também, operam discursivamente sobre ele, toda uma carga 
ideológica que vasa da representatividade social do público alvo do serviço.

Figura 3 - imagem recortada do Twitter às 12h15 da tarde do dia 24/08/2016.

Com uma média de 4,1 posts por hora dentro do espaço temporal de apro-
ximadamente seis horas de publicação (das 06h30 até às 11h40 da manhã do dia 
24/08/2016), o perfil @jctransito assume um modus operandi de picos de publicação 
diários, ao passo que os outros perfis assumem um comportamento diferente no 
que tange à frequência de posts por dia. Nesse sentido, a quantidade de posts desse 
perfil corresponde mais ao tipo de serviço que presta do que a uma busca por po-
pularidade tendo em vista que a quantidade de seguidores, 221 mil, correspondem 
a usuários do Twitter que têm interesse em saber as informações postadas sobre o 
trânsito no Recife. O uso de hashtags nesse perfil é mínimo assim como também é 
pouca a quantidade de retweets ou likes, o que sinaliza uma predominância no uso 
de ferramentas de composição em detrimento das ferramentas de interação. Pelo 
perfil estar vinculado a um serviço específico, o campo discursivo já está pré-esta-
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belecido e organizado, inclusive, no que tange à construção dos enunciados como 
foi comentado anteriormente. Assim, o uso de hashtags é insipiente nesse perfil.

Figura 4 - Recorte do Twitter @dilmabr Dilma Bolada em 24/08/2016, às 11h58 da manhã.

Já o perfil @dilmabr – Dilma Bolada faz largo uso das ferramentas de composi-
ção e interação dentro do Twitter, tendo em vista que se trata de um perfil-paródia 
de uma celebridade nacional de peso institucional com quem divide a mesma desig-
nação na rede social, como observamos anteriormente. Para fins de distinção, nesse 
sentido, especificaremos o @dilmabr – Dilma Bolada, do @dilmabr - Dilma Rousseff, 
já que os números referentes aos dois perfis são díspares, sendo o perfil paródia 
bem mais popular do que o perfil institucional. Diferentemente dos outros perfis 
postos aqui como princípios analíticos, via comparação, a construção de enunciados 
bem como a utilização das ferramentas de composição: tweet, resposta, menção 
e retweet com mensagem incorporada e de interação: curtir, retweetar e denun-
ciar, ocorrem de modo com que o os movimentos dialógicos em direção ao público 
sejam privilegiados, pois, embora esse seja o único perfil dos três que possui um 
tweet fixo (Pinned Tweet), o grau de dialogia, quando se trata da observação dos nú-
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meros de posts que são retweetados do perfil e também da quantidade de likes que 
recebeu até o momento em que colhemos os dados, é bastante significativo. Outros 
dados significativos em relação ao perfil @dilmabr – Dilma Bolada se referem às es-
truturas discursivas que incidem sobre a construção dos seus enunciados no Twit-
ter modos determinados de lidar com os contextos históricos situacionais vigentes. 
Estruturas discursivas como: contexto, representatividade social, aparato ideológico 
e circunstância, fazem com que a persona que habita no perfil seja construída para 
que a representatividade institucional do sujeito base para construção caricatural 
seja afetado de forma positiva. Nesses termos, articular uma aproximação discursi-
va por meio de enunciados que reflitam os falares das gentes de seu tempo é uma 
das estratégias mais utilizadas em seus tweets, como se pode ver nas reduções e 
abreviações de palavras que são naturais à construção linguística cuja arquitetura 
se dá de forma híbrida entre a fala e a escrita. As menções que são feitas, geralmen-
te, apontam para uma cepa discursiva a qual o perfil em questão permanece filiado 
já que o perfil @dilmabr – Dilma Bolada corresponde a um “[...] sujeito ao mesmo 
tempo livre e submisso. Ele é capaz de uma liberdade sem limites e uma submissão 
sem falhas: pode tudo dizer, contanto que se submeta à língua para sabê-la. Essa é 
a base do que chamamos assujeitamento”. (ORLANDI, 2012, p. 50).

Figura 5 - Recorte do Twitter @sensacionalista em 24/08/2016, às 12h21 da tarde.

Seguindo a mesma linha de objetividade e filiação a uma instituição de impren-
sa, mesmo que com fundo de humor e paródia, o perfil @sensacionalista, dos três, 
é o que posta com a menor frequência, numa média de um post a cada três horas, 
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aproximadamente (7 tweets num intervalo de 18 horas). Todavia, a quantidade de 
retweets nesse perfil, assim como a quantidade de likes é maior do que o primeiro 
perfil que analisamos, como se pode ver no tweet recortado abaixo:

Outra característica importante no que tange ao modo como se constroem os 
enunciados dentro desse perfil é o apego a estruturas linguísticas que são típicas da 
arquitetura de manchetes jornalísticas: concisão, precisão e objetividade, os quais 
são alcançados através da utilização da voz verbal ativa privilegiando o tema central 
do artigo. A moldura da quantidade de caracteres limites no Twitter parece servir 
de fórmula para a construção das manchetes do @sensacionalista, já que o mesmo 
enunciado publicado através do tweet é utilizado para encabeçar as matérias que 
são veiculadas no periódico online cujo perfil em questão está filiado. 

Nesse sentido, com esse estudo, percebemos que as liberdades encenadas pe-
los perfis em questão no espaço discursivo do Twitter e todas as possibilidades de 
articulação dialógica que se construiu ao longo de seus dez anos de funcionamento 
como rede social tem suas forças atuantes desveladas quando da materialidade lin-
guística se capturam tendências, permanências e mudanças, quando na superfície 
do enunciado se enxergam as âncoras que apregoam o discurso a uma função so-
cial determinada por circunstâncias históricas, culturais, sociais e econômicas espe-
cíficas. Dentro desse contexto não há unicidade de voz, mas predomina a polifonia, 
a multiplicidade de falares que se atravessam na caótica nuvem de enunciados do 
Twitter. Nesse contexto percebemos que “A condição da linguagem é a incomple-
tude. Nem sujeitos e nem sentidos estão completos, já feitos, constituídos defini-
tivamente. Constituem-se e funcionam sob o modo do entremeio, da relação, da 
falta, do movimento. Essa incompletude atesta a abertura do simbólico, pois a falta 
também é o lugar do possível” (ORLANDI, 2012, p. 52).
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simPósio temátiCo

O CORPO CONSUMO NO GÊNERO ANúNCIO 
PUBLICITÁRIO IMPRESSO

GIANKA SALUSTIANO BEzERRILDE BASTOS GOMES (UFRN)

Na sociedade de consumo, mediante os fenômenos da publicidade, o sujei-
to vira mercadoria e mantém sua subjetividade, conforme Bauman (2007, p. 20), 
reanimando, ressuscitando e recarregando de maneira perpétua as capacidades 
esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. Na história da humanidade, o 
desejo humano gira em torno da procura pela singularidade, num processo de in-
dividualização constante.

Para os estudiosos, o processo de individualização data de séculos passados, 
mas nos anos 1950 e 1960 teve uma expansão considerável em virtude das tecno-
logias da comunicação e pelo surgimento de diversas mercadorias que privilegiam 
o consumidor a se engajar numa persistente atividade de consumo. A característica 
mais enfática da nossa sociedade, ainda que disfarçada, é a transformação dos con-
sumidores em mercadorias.

Nas peças analisadas, salientamos a presença dos produtos, normalmente em 
segundo plano, colocando a imagem do indivíduo em primeiro lugar (ver Figuras 
1, 2, 3 e 4) apenas para ilustrar, o que se repete em 90% das peças. Obviamen-
te, essa não é uma escolha aleatória dos responsáveis pela elaboração das peças, 
mas reflete e refrata o entendimento que se tem na elaboração dos anúncios, de 
que esse sujeito consumidor busca sair da invisibilidade e imaterialidade monótona, 
destacando-se dos produtos oferecidos, para, assim, captar o olhar do outro. Com-
preendendo essa perspectiva, as peças são produzidas no sentido de manter esse 
estereótipo e, desse modo, vender mais.

As indústrias de bens de consumo, avidamente, produzem e anunciam mer-
cadorias em um formato impresso nas revistas, por nós analisadas, que reinteram 
a compra e venda dos símbolos empregados na construção da identidade. Nessa 
vida organizada em torno do consumo, a sociedade de consumidores se “baseia 
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na comparação universal – e o céu é o único limite” (BAUMAN, 2001, p. 90). To-
dos os enunciados das peças, na forma de slogan ou comentários, deixam clara 
a importância do uso do produto apresentado para a manutenção de um dado 
estereótipo:“Treine com sangue nos olhos. Seja Carnivol” (Figura 10); “Campeã tem 
que ter ATTITUDE MMA” (Figura 1); “Are youonthelist?” (Você está na lista?) (Figu-
ra 5). A subjetividade do sujeito concentra-se num empenho para ela própria se 
tornar uma mercadoria vendável, daí a subjetividade dos consumidores ser feita 
de opções de compras e, como compradores, são preparados, na sociedade de 
consumo, pelos gerentes de marketing e redatores publicitários a desempenhar o 
papel de sujeitos, o que, na realidade, é um engodo, um disfarce, na medida em 
que são todos consumidores-mercadoria. Essa perspectiva de ser consumidor e 
não produtor tem consequências muito importantes, mas faz parte da sociedade 
pós-moderna e não se pode fugir dela.

Conforme Bauman (2001, p. 90), quando a vida é estabelecida em torno do pa-
pel de produtor, o sujeito necessita do mínimo para viver, para manter-se vivo e ser 
“capaz de fazer o que quer que o papel de produtor possa requerer, mas também o 
máximo com o que se pode sonhar”. Esse sonho e desejo não são livres, mas con-
tam com a aceitação social das cobiças, sem medo de ser desprezado, abandonado 
e posto na linha. Ou seja, falamos de um sujeito que não se põe nem abaixo nem 
acima do outro, mas “entre a linha inferior e o limite superior”.

Nas peças analisadas, tomemos, por exemplo, as Figuras 4 e 6. O que vislum-
bramos é uma imagem veiculada pela mídia e pela publicidade que aflige o ideal de 
beleza masculino, indo na contramão desse sujeito produtor. Podemos dizer que, 
em todas as peças analisadas, a imagem que se apresenta não é nem um pouco 
comum aos padrões da maior parte dos homens. A preocupação pelo ideal estético 
perfeito é uma constante na história das mulheres, não uma característica da his-
tória masculina.

Conforme abordamos, não é esse sujeito produtor, do qual trata Bauman (2001, 
p. 90), que encontramos nas peças analisadas, mas o sujeito de uma vida organiza-
da em torno do consumo, seja de suplementos, seja de roupas, seja de automotivos, 
seja de acessórios diversos. A sua vida é orientada pela crescente sedução e pelo 
desejo de compra de objetos distintos, não mais por regulação normativa. Não é o 
outro que oferece ao indivíduo um ponto de referência para seu consumo, mas a 
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“comparação universal”. A ideia perpassada pelas peças é que esse homem deve 
estar sempre pronto: “Suplementação é o combustível necessário para estar mais 
forte que os meus oponentes no octógono” (Figura 7); “Are youonthelist?” (Você está 
na lista?) (Figura 5).

Na Figura 7, há um famoso lutador de UFC, José Aldo1, em destaque, anun-
ciando suplementos da marca Integral Médica e, no canto direito da página, a 
imagem dos suplementos, embora num tamanho bem visível, ocupa o segundo 
plano. O lutador e seu discurso, “Suplementação é o combustível necessário para 
estar mais forte que os meus oponentes no octógono”, são os destaques da peça. 
A força do lutador não é somente visível pelo corpo exposto, que, mesmo estan-
do vestido, deixa revelar um perfil bem trabalhado, com muitos exercícios físicos, 
numa disciplina que o torna campeão de UFC, mas essa sua performance é dizível 
também de forma clara no texto à sua direita, em letras bem destacadas e asse-
guradas pelo histórico de lutas do sujeito e pela expressão dos gestos do lutador 
em ação, que compõe a imagem.

Na Figura 5, identificamos também um homem atraente e sedutor, apenas 
com parte do corpo à mostra, mas detentor de uma imagem forte e envolvente, 
criada pela forma que aparece, com um olhar profundo para o leitor, bem vestido, 
as mãos na boca e no fundo uma bela figura feminina representando o troféu que 
todo homem que usa o perfume 212 VIP de Carolina Herrera certamente ganhará. 
Há, como na Figura 7, uma frase de efeito com o questionamento: “Are youonthelist?” 
(Você está na lista?), deixando transparecer o sentido de que, se você não usa 212 
VIP, você não está na lista dos homens mais desejados, mais cobiçados.

Como vemos, é esse homem sempre pronto, preparado para quando a opor-
tunidade aparecer, um homem atento aos seus desejos, que não são considerados 
luxos, mas necessidades, que, de acordo com Bauman (2001, p. 90), deslegitima ou-
tros desejos. Essa possibilidade de comprar e poder comprar novamente mais e ou-
tros objetos sob medida para as novas e inusitadas simpatias e atrações é a grande 
especificidade induzida, trabalhada e corporificada pela publicidade. Então, novos 

1. José Aldo é um lutador brasileiro e campeão dos penas do UFC, ex-campeão dos penas do WEC, qua-
tro vezes campeão brasileiro de jiu-jitsu, campeão mundial de jiu-jitsu e faixa preta de jiu-jitsu. Consi-
derado um dos melhores lutadores pound for pound do MMA.
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objetos de consumo são desejados, comprados e perseguidos pela possibilidade e 
liberdade do indivíduo de consumir o que pode ser absorvido e experimentado em 
outro momento de sua vida. Na sociedade pós-moderna, há nas peças analisadas 
o homem consumidor e não o homem produtor. Segundo Bauman (2001), o ho-
mem está em constante e perene busca pela “aptidão”. Para esse homem apto, todo 
esforço é sempre a busca de um objetivo momentâneo, nunca sólido, nunca com 
um fim, é uma experiência subjetiva, um evento que não pode ser observado de 
fora, nem verbalizado, pois a satisfação e o prazer são sensações que precisam ser 
subjetivamente experimentadas. A busca pela aptidão, na perspectiva de Bauman 
(2001, p. 93), “é um estado de autoexame minucioso, autorrecriminação e autode-
preciação permanente, e assim também de ansiedade contínuas”. Por esse motivo, 
o outro, para esse sujeito da sociedade de consumo, nunca poderá ser um ponto de 
referência. O céu é o limite.

Nessa procura por uma completude que jamais chegará, o homem se auto-
constrói através, em nosso caso, conforme análise das peças, da busca pelo corpo 
perfeito, por um estereótipo perfeito, por produtos que contribuam para essa sua 
autoafirmação, sempre transitória e em construção. O sujeito se individualiza e não 
se pode pensar numa experiência subjetiva com a noção de uma comunicação in-
terpessoal, o que se complexifica. Assim, as peças se nos apresentam.

A subjetividade, nessa direção, como passa a ser feita de opções de compra, 
torna a lista de desejos infinita, assim, quanto maiores e mais amplas as aquisi-
ções, mais esse sujeito conseguirá modelar sua identidade, pois acredita que a 
materialização de sua verdade interior perpassa a seleção dos produtos consumi-
dos por ele. Não podemos desconsiderar que esse sujeito é fortemente influen-
ciado por tudo o que a indústria da publicidade constrói para propagar e vender. 
No entanto, ele, enquanto sujeito inserido num dado tempo/espaço, também é 
levado por muitos fatores internos e externos para a formação dessa identidade, 
uma vez que ela se molda a partir da influência da sociedade, da cultura, da mídia 
e da cultura de consumo.

É preciso considerar essa visão cronotópica, categoria trazida por Bakhtin 
(2010a, p. 225) e o Círculo e discutida nas pesquisas atuais no campo da Análise 
Dialógica do Discurso. No entendimento de Amorim (2010, p. 106), “no trabalho de 
análise dos discursos e da cultura, quando conseguimos identificar o cronotopo de 
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uma determinada produção discursiva, podemos dele inferir uma determinada vi-
são de homem”.

Esse sujeito-consumidor está inserido num tempo e espaço que ao longo de 
nossas análises vêm sendo delineados. O que se mostra nas peças reproduz e refra-
ta um tempo fluido, conforme Bauman (2001, p. 13), “o que está acontecendo hoje é, 
por assim dizer, uma redistribuição e uma relocação dos ‘poderes do derretimento’ 
da modernidade”. Para não nos determos exaustivamente, o homem atual vive o 
tempo da modernidade fluida, em que “são os elos que entrelaçam as escolhas indi-
viduais em projetos e ações coletivas – os padrões de comunicação e coordenação 
entre as políticas de vida conduzidas individualmente, de um lado, e as ações políti-
cas de coletividades humanas de outro” (BAUMAN, 2001, p. 12).

Para analisarmos as peças é preciso, na perspectiva de Casado Alves (2012), ter 
a capacidade de entender a relação tempo-espaço como construção axiológica de 
um sujeito imerso em interações heterogêneas, complexas e tensionadas. Bakhtin 
(2010a, [1979], p. 225), retomando suas reflexões sobre o cronotopo em Rabelais e 
o tempo e o espaço nas obras de Goethe, assinala:

A capacidade de ver o tempo, de ler o tempo no todo espacial do mundo 
e, por outro lado, de perceber o preenchimento do espaço não como 
um fundo imóvel e um dado acabado de uma vez por todas, mas como 
um todo em formação, como acontecimento; é a capacidade de ler os 
indícios do curso do tempo em tudo, começando pela natureza e termi-
nando pelas regras e ideias humanas (até conceitos abstratos).

Procurar compreender como se configura esse tempo/espaço no qual esse ho-
mem atual está imerso mostra-se de fundamental importância em nossas análises. 
O homem que hoje é delineado nas peças publicitárias se apresenta como reflexo 
das inúmeras mudanças socioestruturais em curso e, a depender da corrente teóri-
ca, é designado como o homem da sociedade de consumo, da modernidade líquida, 
da contemporaneidade, da pós-modernidade, da sociedade de espetáculo. Neste 
estudo, sempre nos referimos à contemporaneidade como modernidade líquida.

Muitos foram os fatores que ao longo dos anos, dos séculos, mais especifica-
mente, do século XIX para nossos dias, dificultaram a preeminência e a conservação 
do ideal masculino, tal como ele se revelava nos primórdios da modernidade. Não 
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nos deteremos em aprofundar esse pano de fundo de onde emerge a sociedade da 
modernidade líquida, tarefa quase impossível e que não constitui nosso objeto de 
trabalho, mas alguns aspectos podem ser assinalados para que compreendamos o 
espaço/tempo desse homem que se nos apresenta nas análises.

Nas nossas peças, observamos as inclinações exibicionistas, a cultura da apa-
rência, em que o espetáculo, o show, a procura constante da visibilidade e do reco-
nhecimento devoram o sujeito, porque a sua construção é para ser vista, apreciada, 
notabilizada. Vemos a constituição desse horizonte espacial na esfera social da qual 
as peças se originam e que nos dão a possibilidade de interpretar, valorar e de-
monstrar acontecimentos, conjunturas que serão parte constituinte do campo so-
cial do anúncio hoje. No momento em que abordamos as condições sócio-históricas 
da origem e do desenvolvimento do jornalismo e, especificamente, o jornalismo de 
revista, assim como suas características e meios de circulação, procuramos compre-
ender “a marca essencial e viva do passado no presente” (BAKHTIN, 2010a, p. 234).

Na atualidade, a dimensão espacial se estabelece na chamada “sociedade de 
consumo”, esse tempo e lugar onde o leitor das revistas tem acesso ao gênero dis-
cursivo. Esse lugar não é necessariamente físico, estático, mas interno ao gênero, 
constituinte de sua forma e de seu conteúdo. Nessa direção, mostra-se relevante 
observar a estrutura dos valores e dos sentidos em que o gênero foi construído e 
se apresenta para o consumidor e compreender a lógica imanente da criação, o 
contexto em que esse consumidor/leitor assimila o gênero pensado e anunciado, na 
modernidade. Assim, cabe ao consumidor/leitor a tarefa individual de ter padrões e 
ações de consumo individualmente obtidos para a manutenção de sua autoestima, 
para a elevação da condição de consumidor à mercadoria vendável.

Quanto ao horizonte temporal, procuramos compreendê-lo, conforme Bakh-
tin, analisando a obra de Goethe, em que este “quer ver os laços necessários desse 
passado com o presente vivo, compreender o lugar necessário desse passado na 
série constitutiva do desenvolvimento histórico” (BAKHTIN, 2010a, p. 235). O passa-
do é visto pelo autor não como um fantasma, mas como possibilidade viva de, atra-
vés de pequenos fragmentos, ser possível criar uma noção integral sobre o caráter 
do objeto, um passado que esclarece e atualiza o olhar para um dado objeto, uma 
dada obra, no presente.
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As peças analisadas se configuram como um gênero que circula na atualidade, 
mensalmente, em revistas de grande rotatividade e que traz a atualidade dos bens 
de consumo, os quais são anunciados e valorados pelas esferas midiáticas como 
sendo os essenciais na formação da identidade masculina. Compreender como se 
deu o desenvolvimento dessas peças ao longo de sua história se torna relevante na 
sua análise, pois “já não há mistura mecânica do passado com o presente: para tudo 
há o seu lugar sólido e necessário no tempo” (BAKHTIN, 2010a, p. 235).

Dessa forma, o quadro temporal das peças publicitárias é a atualidade, com 
peças de uma temporalidade mediana, que permanecem sendo anunciadas até que 
outros bens de consumo surjam para satisfazer o volume e a intensidade de desejos 
sempre crescentes dos consumidores, na busca frenética de mercadorias para se 
realizarem. É o tempo de uma sociedade de consumidores, um tempo fragmentado, 
um homem com uma nova configuração, em que a mídia difundiu a idolatria pela 
moda e deu à exterioridade uma magnitude indispensável na sociedade da contem-
plação e do espetáculo. 
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O DISCURSO DA FELICIDADE COMO ESTRATÉGIA DE 
BIOPODER NA WEB

KAMILA NOGUEIRA (UFPB/PROLING/CIDADI)
CECíLIA NORONHA (UFPB/PROLING/CIDADI)

Considerações iniciais

Este trabalho busca explicar a irrupção de saberes sobre a felicidade a partir da 
análise de discursos que circulam no Facebook e no WhatsApp, a respeito do que é 
ser feliz hoje. Esses discursos aparecem em forma de norma, que é distribuída por 
instâncias de Direito a fim de regular o corpo social. Sobre ela, Foucault postula:

Não quero dizer que a lei se apague ou que as instituições de justiça ten-
dam a desaparecer; mas que a lei funciona cada vez mais como norma, 
e que a instituição judiciária se integra cada vez mais num contínuo de 
aparelhos (médicos, administrativos etc.) cujas funções são sobretudo 
reguladoras. Uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma 
tecnologia de poder centrada na vida (FOUCAULT, 2014, p. 156)

Essa estratégia de recorrer às normas para incutir os propósitos dos apare-
lhos de justiça é utilizada para diminuir o impacto da lei na vida das pessoas. O uso 
de discursos médicos, administrativos, entre outros, são uma forma de ancoragem 
que traz credibilidade e fundamento às imposições que são feitas, a fim de que a 
população não resista, tendo em vista que a maneira pela qual a lei é exposta de-
senvolve o desejo das pessoas à obediência.

Neste trabalho, faremos uma discussão geral de alguns modos de exercício 
do poder, contextualizando-os a partir da noção de poder soberano, que foi enfra-
quecendo rapidamente na segunda metade do século XVIII, dando lugar a novas 
operacionalizações do poder, dentre as quais o biopoder será o nosso foco. Em se-
guida, haverá uma breve reflexão a respeito do modo como as pessoas costumam 
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se mostrar ao Outro nas redes sociais e evidenciar a felicidade como algo exterior 
ao indivíduo para a nossa sociedade contemporânea. Exporemos alguns dados a 
respeito da tristeza, evidenciado-a enquanto um movimento de resistência do sujei-
to em relação ao que está estabelecido na contemporaneidade, mostrando a pro-
porcionalidade dela em contraponto aos discursos que tentam afastá-la a qualquer 
preço do nosso cotidiano. 

Da soberania ao biopoder

Para entendermos melhor a respeito da operacionalização do poder da atua-
lidade, é necessário que haja uma contextualização do modo de exercício de poder 
vigente até meados do século XVIII, poder esse que se exercia de modo autoritário 
e, muitas vezes, cruel. O soberano tinha o poder sobre a vida e a morte de seus sú-
ditos, “fazer morrer e deixar viver” era o lema desse exercício. A punição para quem 
infringisse as leis era chamada de suplício, forma de atingir diretamente o corpo do 
infrator e fazê-lo sofrer lentamente, muitas vezes até a morte. Segundo Foucault 
(2012, p.35-36):

A morte é um suplício na medida em que ela não é simplesmente priva-
ção do direito de viver, mas a ocasião e o termo final de uma graduação 
calculada de sofrimentos: desde a decaptação- que reduz todos os so-
frimentos a um só gesto e num só instante: o grau zero do suplício- até 
o esquartejamento que os leva quase ao infinito, por meio do enforca-
mento, da fogueira e da roda, na qual se agoniza muito tempo: a morte 
suplício é a arte de reter a vida no sofrimento, subdividindo-a em “mil 
mortes”, e obtendo, antes de cessar a existência, the most exquisite ago-
nies1. 

O suplício era uma arte de fazer sofrer sem discrição, pois os condenados eram 
punidos em praça pública, a fim de servir como exemplo às pessoas para que elas 
não desobedecessem, visto que a vergonha e a morte dessa forma exposta causava 

1. A expressão é de OLYFFE. Na Essay to Prevent Capital Crimes, 1731. 
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a certeza de que o seu erro não passaria despercebido pelo soberano. Não haveria 
impunidade. A prática do suplício tinha uma função jurírido-política, Era um ritual 
que, de alguma forma, reestabelecia a soberania que foi quebrada por um instante 
pelo condenado à pena.

Esse modo de exercício de poder começou a mudar a partir de contestações, 
revoluções e rebeliões que foram motivadas, dentre outros motivos, pela intolerân-
cia do povo ao absolutismo monárquico, começando a acontecer certas alterações 
no modo como essas punições eram aplicadas. O Iluminismo foi um dos fatores 
que influenciaram a diferença de olhar em relação às penas, mas não só isso, como 
também o povo não estava mais tolerando o fato de haver diferenças nas penas se-
gundo as classes sociais, e se agitava contra as penas excessivamente pesadas para 
os delitos freqüentes e considerados pouco graves (FOUCAULT, 2012).

No século XVIII, como foi visto, houve uma mudança de perspectiva em relação 
à justiça, isso também em prol da opinião de pessoas esclarecidas como filósofos 
e magistrados, que fizeram intervenções em grandes casos judiciais. Todas essas 
ações, seja de pessoas que tinham credibilidade social, seja do povo simples, contri-
buíram de certa forma e foram muito importantes para que o modelo judicial fosse 
aos poucos se modificando.

Para substituir a prática dos suplícios, surgem as prisões com o objetivo de fazer 
trabalhar o condenado e fazê-lo produzir, livrando o Estado de seu ônus econômico 
(FOUCAULT, 2012). Na segunda metade do século XVIII, surge uma nova tecnologia 
de poder que não é mais só disciplinar e não se limita ao corpo do indivíduo, mas 
à vida dos homens. “O que é reivindicado e serve de objetivo é a vida, entendida 
como as necessidades fundamentais, a essência concreta do homem, a realização 
de suas virtualidades, a plenitude do possível” (FOUCAULT, 2014, p. 156-157). Esse 
poder sobre a vida desenvolveu-se de duas formas principais, começando no século 
XVII: o primeiro centrou-se no corpo enquanto máquina: anátomo-política do corpo 
humano, disciplina. O segundo, 

centrou-se no corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do 
ser vivo e como suporte dos processos biológicos: a proliferação, os nas-
cimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevi-
dade , com todas as condições que podem fazê-los variar; tais processos 
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são assumidos mediante toda uma série de intervenções e controles re-
guladores: uma biopolítica da população (FOUCAULT, 2014, p. 150)

Importante salientar que esses dois pólos de poder não são contrários, ou an-
titéticos, mas formam dois pólos de desenvolvimento interligados por uma rede de 
relações que organizaram o poder sobre a vida. A função desse exercício de poder 
já não é mais matar, mas investir sobre a vida. “A velha potência da morte em que 
se simbolizava o poder soberano é agora, cuidadosamente, recoberta pela adminis-
tração dos corpos e pela gestão calculista da vida” (FOUCAULT, 2014, p. 150).

Abre-se, dessa forma, a era de um “biopoder”, uma tomada de poder que não 
é individualizante, mas massificante. As preocupações sobre os principais temas da 
vida dos homens deixam de ser privadas e o Estado passa a tê-las como escopo, 
com a aspiração de administrar a vida e o corpo da população. O “fazer morrer e 
deixar viver” é substituído por “fazer viver e deixar morrer”, o que significa que o 
poder político foi deslocado e passa a assumir os contornos de um biopoder, um 
poder que se exerce positivamente sobre a vida “que compreende seu gerencia-
mento, sua majoração, sua difusão, o exercício sobre ela, de controles definidos e 
regulações de conjunto” (FOUCAULT, 2014).

Importante salientar que esse modo de exercício de poder não é menos vio-
lento, ou mais leve, pois a técnica, os procedimentos e o objeto de poder mudaram, 
mas a intensidade continuou. Antes, a punição era direcionada ao corpo, hoje, à 
alma. “À expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo que atue, 
profundamente, sobre o coração, o intelecto, a vontade, as disposições” (FOUCAULT, 
2012, p. 21).  Houve uma mudança de objetivo, pois percebeu-se que podia-se apro-
veitar mais e melhor aquele que cometeu algum delito, visto que ele poderia servir 
ao Estado por meio de sua força de trabalho. Segundo Foucault (2014, p. 151- 152):

Esse biopoder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao de-
senvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da in-
serção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de 
um ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômi-
cos.
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Como podemos ver, a questão econômica não foi deixada de lado nessa nova 
operacionalização de poder, pelo contrário, foi-lhe necessário o crescimento do seu 
esforço e utilidade. Para isto, foram necessários métodos de poder capazes de au-
mentar as forças, os recursos, a vida em geral, sem por isso convertê-las em mais 
dificuldade de sujeição. Esta relação nos faz pensar em como as técnicas de poder 
estão presentes em todos os níveis do corpo social e que são utilizadas por institui-
ções diversas. O exercício de poder age no nível dos processos econômicos, do seu 
desenrolar, das forças que estão em ação em tais processos e os sustentam (FOU-
CAULT, 2014).

No que diz respeito ao discurso da felicidade, que é o nosso objeto, como po-
demos dizer que o biopoder utiliza da norma para incitar o desejo e satisfazer às 
necessidades capitalistas? É o que veremos a seguir.

Imagem 01. Disponível em: http://fraseado.xpg.uol.com.br/frases/frases-de-alegria/e-hoje-o-
dia-da-alegria/#anchor <Acesso em 08 de agosto de 2016.

Na imagem acima, podemos identificar, pela materialidade lingüística, o inter-
dicurso com a música “É hoje”, de Caetano Veloso. Sobre o interdiscurso, conceito 
desenvolvido por Pêcheux e Paul Henry, Gregolin (2001, p 18) diz: 

O interdiscurso não está na designação banal dos discursos que exis-
tiram antes, nem na idéia de alguma coisa de comum a todos os dis-
cursos. Em uma linguagem estritamente althusseriana, ele é definido 
como o todo complexo que domina as formações discursivas, intricado 

http://fraseado.xpg.uol.com.br/frases/frases-de-alegria/e-hoje-o-dia-da-alegria/#anchor
http://fraseado.xpg.uol.com.br/frases/frases-de-alegria/e-hoje-o-dia-da-alegria/#anchor
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no complexo das formações ideológicas, e submetido à lei da desigual-
dade-contradição-subordinação.

Em outras palavras, todo discurso necessariamente apresenta “traços de uma 
enunciação anterior” de relações de elementos da língua já empregada em discur-
sos passados e que oferecem as evidências por onde um discurso se constrói. Como 
diz a máxima bakhtiniana: “todo sentido festejará um dia seu renascimento”. Logo 
em seguida do dizer destacado como tendo um diálogo com a música de Caetano 
Veloso, temos os dizeres “Diga espelho meu se há na avenida alguém mais feliz que 
eu”, indicando-nos o auge da felicidade e a impossibilidade de existir no lugar des-
crito, alguém que esteja mais feliz do que o eu lírico da canção.

Há um dizer cristalizado na sociedade que é “não deixe para amanhã o que 
pode ser feito hoje”. No enunciado “é hoje o dia da alegria”, podemos encontrar a 
fuga à procrastinação, que é um dos hábitos da nossa sociedade no que diz respeito 
a deixar para resolver os problemas “de última hora”, por exemplo. Isso nos indica 
que não podemos deixar a felicidade para amanhã, temos que ser felizes hoje. Há 
uma voz de comando. Em relação ao enunciado “e a tristeza nem pode pensar em 
chegar”, há uma personificação2 no que diz respeito à tristeza, pois pensar é uma 
qualidade dos seres humanos, não há condições de um sentimento se envolver em 
qualquer linha de pensamento. O verbo chegar para a tristeza também indica que 
ela está sendo tratada como pessoa, visita, como também podemos ver nos versos 
de Manuel Bandeira, tratando da chegada da morte em “quando a indesejada das 
gentes chegar, talvez eu tenha medo”.

Podemos perceber que a semântica da materialidade da imagem nos prescre-
ve a tristeza como algo interditado no nosso cotidiano: “ela nem pode pensar em 
chegar”. Foucault (1999) nos mostra três tipos de interdição: tabu do objeto, ritual da 
circunstância e direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala.

A palavra proibida ou tabu do objeto: há certas coisas, há determinados assun-
tos dos quais não podemos falar, que não podem entrar em nosso discurso. Dentre 
esses assuntos, os dois principais são a sexualidade e a política. O ritual da circunstân-

2. Personificação é uma figura de estilo que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracio-
nais, sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. 
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cia mostra que há determinados discursos que só podem ser anunciados em deter-
minadas ocasiões, e o direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala nos diz que 
há determinados discursos que só podem ser proferidos por determinados sujeitos.

No caso da imagem acima, esta interdição acaba tolhendo a potencialidade de 
a tristeza se tornar presente. Ela deve, pois, que estar fora das possibilidades dos 
sujeitos. O sujeito triste é excluído da sociedade. Hoje, está na ordem do dia ser feliz, 
ao ponto de se sentir excluído o sujeito que não se encaixa nesse paradigma impos-
to. A tristeza não é admirada e, muito menos, invejada. Como, pois, estar de acordo 
com a ordem discursiva pré-estabelecida na sociedade? Cabe ao sujeito, então, ten-
tar se incluir nessa ordem, seja por meio da realidade, seja por meio de simulacros, 
ou resistindo a esse sistema, se permitindo à tristeza quando esta chegar.

Seja feliz: a imposição ao sorriso enquanto estratégia 
capitalista

Desde a Grécia Antiga os filósofos se preocuparam com a temática da felicida-
de3, e não poderia ter sido diferente, visto que esse tema faz parte de uma rede pela 
qual se procura definir e esclarecer as idéias do ser humano. A mais antiga referên-
cia de filosofia sobre este tema é o fragmento do texto de Tales de Mileto4, este que 
viveu entre 7 a.C. e 6 a. C. Para ele, ser feliz é ter corpo forte e são, boa sorte e alma 
formada. Para Sócrates5, a felicidade seria o bem da alma, através da conduta justa 
e virtuosa. Já para Kant6, a felicidade está no âmbito do prazer e do desejo. Bertrand 
Russel, em seu livro “A conquista da felicidade”, no século XX, postula que ser feliz é 
eliminar o egocentrismo.

3. http://www.afilosofia.com.br/post/o-conceito-felicidade-para-os-filosofos/542 

4. Tales de Mileto foi um filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócios e astrônomo da Grécia 
Antiga. O primeiro filósofo Ocidental de que se tem notícia.

5. Sócrates foi um filósofo ateniense do período Clássico da Grécia Antiga. Creditado como um dos 
fundadores da filosofia ocidental.

6. Immanuel Kant foi um filósofo prussiano. Amplamente considerado como o principal filósofo da era 
moderna.

http://www.afilosofia.com.br/post/o-conceito-felicidade-para-os-filosofos/542
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Hoje, nos deparamos com uma imensidão de redes sociais que nos estampam 
algo que parece tão utópico, mas que, ao mesmo tempo, aparece como uma realiza-
ção concretizada a todo o instante. Basta observar um pouco o Facebook para nos 
depararmos com pessoas lindas, ricas, viajantes e felizes. Bauman (2009) trata da 
temática da felicidade na contemporaneidade observando quais são as referências 
e valores que fundamentam a busca incessante por ela e o que isso traz como con-
seqüência para a identidade dos indivíduos e para o modo como eles se relacionam 
com o meio social.

Os Estóicos7 acreditavam que a felicidade estava dentro de si mesmo, ou seja 
era algo interior ao ser humano. Discordando dos Estóicos, Bauman (2009) conside-
ra que a felicidade é algo exterior ao ser humano e postula que na contemporanei-
dade o indivíduo é prisioneiro do olhar do Outro, ou seja, o sujeito contemporâneo 
só se sentiria feliz quando fosse admirado, reconhecido, cobiçado e invejado pelo 
outro. Dito isto, podemos dizer que o olhar do Outro é algo de suma importância 
para a construção da identidade do sujeito contemporâneo.

Contrapondo à doutrina dos Estóicos, hoje estamos no momento da superva-
lorização do exterior ao ser humano, pois para ser feliz, o sujeito tem que buscar 
incessantemente algo que não lhe pertence, que está alhures, concordando com 
Aristóteles, (1987, p. 17) que afirma: 

Com efeito, alguns identificam a felicidade com a virtude, outros com a 
sabedoria prática, outros com uma espécie de sabedoria filosófica, ou-
tros com estas, ou uma destas, acom panhadas ou não de prazer; outros 
ainda também incluem a prosperidade exterior.

A nossa sociedade transmite um ideal ilusório de completude que leva pessoas 
infelizes a se comportarem como se fossem felizes, por meio da busca de objetos 
transitórios ofertados como promotores de felicidade, escondendo o desprazer. As 
pessoas apresentam uma instabilidade dos desejos e uma insegurança que promo-

7. Estoicismo é um movimento filosófico que surgiu na Grécia Antiga e que preza a fidelidade ao 
conhecimento, desprezando todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão, a luxúria e 
demais emoções.
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ve a busca pelo consumo constante, como forma de sustentação que lhe oferte 
felicidade. É uma busca por algo que está fora, e que o sujeito tem de ir buscar de 
toda a forma possível. Há a necessidade de se incluir na ordem social, pois, como já 
dissemos, o sujeito triste é excluído. O capitalismo trabalha estrategicamente para 
sempre estar oferecendo novas alternativas de bens de consumo que prometem 
o bem-estar ou a felicidade dos sujeitos. O Estado se beneficia com isto, pois se os 
sujeitos estão felizes ou fingem que estão, diminuem os gastos do governo com tra-
tamentos caros contra a depressão.

Na Folha de São Paulo8, de 14 de agosto de 2016, foi anunciado que a depres-
são é a doença mais incapacitante, segundo a OMS9. De acordo com previsões da 
OMS feitas no século passado, em 2030 o mal seria responsável por 9,8% do total de 
anos de vida perdidos para doenças. Esse índice foi atingido em 2010. Segundo Kofi 
Annan10, “a depressão atinge hoje quase 7% da população mundial- cerca de 400 mi-
lhões de pessoas”, apontou ele. “Incapacita os atingidos pela doença, coloca enor-
me peso em suas famílias e rouba da economia a energia e o talento das pessoas”.

Segundo o diretor de estudo do Instituto de Psicologia Clínica e Psicoterapia 
(Hans- Ulrich Wittchen), “os males da mente são os mais prejudiciais e limitantes 
entre todos os grupos de doenças, e a depressão, individualmente, é a mais incapa-
citante das doenças”. Segundo ele, os resultados para a economia são enormes: em 
média, pessoas com depressão perdem cerca de oito dias de trabalho por mês, con-
tra apenas dois da população saudável. Não é vantajoso ter pessoas depressivas na 
sociedade, pois elas têm menos produtividade do que as que não são acometidas 
pela doença. Eis o motivo pelo qual o governo tanto se interessa em afastar esse 
mal da sociedade: evitar prejuízos e alcançar lucro.

8. http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2014/12/1563458-depressao-ja-e-a-doenca-mais-in
capacitante-afirma-a-oms.shtml 

9. Organização Mundial da Saúde.

10. É um diplomata de Gana. Foi, entre 1 de janeiro de 1997 e 1 de janeiro de 2007, o sétimo secretário 
geral da Organização das Nações Unidas, tendo sido laureado com o Nobel da Paz em 2001. 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2014/12/1563458-depressao-ja-e-a-doenca-mais-incapacitante-afirma-a-oms.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2014/12/1563458-depressao-ja-e-a-doenca-mais-incapacitante-afirma-a-oms.shtml
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Secret%C3%A1rio-geral_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Secret%C3%A1rio-geral_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_da_Paz
https://pt.wikipedia.org/wiki/2001
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Imagem 02. Disponível em https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1475560859343335&-
set=a.143393864638890.1073741829.100006683046880&type=3&theater <Acesso em 08 de 

agosto de 2016.

Na imagem acima, podemos observar três passos para alcançar a felicidade: 
perdoar como você gostaria de ser perdoado, amar como você gostaria de ser ama-
do e fazer somente o que você gostaria que fizessem a você. Há na postagem um 
principio de reciprocidade em relação ao Outro. Vê-se nestes passos um diálogo 
com um princípio bíblico, que se evidencia quando os fariseus reuniram-se em con-
selho, e um deles, intérprete da lei, perguntou a Jesus: “Mestre, qual é o grande 
mandamento na lei?” Ao que Jesus lhe respondeu: “Amarás o senhor, teu Deus , de 
todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o gran-
de e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a ele, é: Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas” 
(MATEUS, 22: 35-40). O interdiscurso da imagem está de acordo com o segundo 
grande mandamento.

Podemos ver que os verbos “perdoe, ame e faça” estão destacados com a mes-
ma cor e todos eles fazem parte de um discurso normativo, pois estão no imperati-
vo, ou seja, é uma ordem. Está presente nestes verbos a tipologia textual injuntiva, 
que normalmente aparece em forma de ordem, apelo, pedido ou súplica, ato pró-
prio de textos em que há a presença de conselhos e indicações de como realizar 
ações. Segundo Castro (2009, p. 309): “O conceito de normalização refere-se a esse 
processo de regulação da vida dos indivíduos e das populações. Nesse sentido, nos-
sas sociedades são sociedades de normalização.” Segundo Fonseca (2002, p. 87) 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1475560859343335&set=a.143393864638890.1073741829.100006683046880&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1475560859343335&set=a.143393864638890.1073741829.100006683046880&type=3&theater
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Normalizar não significa, portanto, impor limites e determinadas condu-
tas. A noção de norma que se esboça nesses cursos remete, ao contrá-
rio, à idéia de estados ou situações a partir dos quais, e, por meio dos 
quais, uma tecnologia positiva de poder é possível, de tal forma que, 
normalizar, significaria agenciar a produção de condutas esperadas.

Podemos ver a questão da positividade da norma, pois ela se volta para o bem 
estar do sujeito que se objetiva por meio das imposições sociais. O sujeito, dessa 
forma, é beneficiado e beneficia o Estado quando busca a felicidade, evitando estar 
triste ou depressivo, assim evitando gastos ao governo e dando lucro a ele por meio 
da produtividade.

Imagem 03. Disponível emhttps://web.facebook.com/527747633967340/photos
/a.623456871063082.1073741827.527747633967340/623456881063081/?type=3&theater 

<Acesso em 07 de agosto de 2016.

Na imagem 3, podemos ver que há indicações nos passos que devem ser segui-
dos para se alcançar a felicidade. E isto é mostrado logo na parte superior da ima-
gem, quando é posto: “receita da felicidade”, ou seja, o que tem que ser feito para se 
obter o resultado final “felicidade”? Ela é considerada na receita como uma comida, 
é uma metáfora por excelência. O discurso normativo nesta imagem está nos “in-
gredientes”, ou no que você terá que adicionar para um bom produto final, que pela 
imagem de uma forma, na parte inferior, é um bolo (substituindo a felicidade).

https://web.facebook.com/527747633967340/photos/a.623456871063082.1073741827.527747633967340/623456881063081/?type=3&theater
https://web.facebook.com/527747633967340/photos/a.623456871063082.1073741827.527747633967340/623456881063081/?type=3&theater
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Para ser feliz, segundo a receita, é preciso que o sujeito misture “1 xícara de 
serenidade”, “3 colheres de sopa de paciência”, “2 xícaras de caridade”, “4 colheres 
de compreensão”, “1 dose de respeito”, “2 doses de tolerância”, “½ litros de alegria”, 
“1 kg de fé”, “3 kg de pensamento positivo”, “1 diária de amor”e “1 pitada de inteli-
gência”. E qual é o “modo de preparo”? “Adicione tudo isso todos os dias na sua vida, 
misture um pouco de amigos, família e tudo que te faz bem, junte no seu coração, 
aqueça com mil abraços, palavras de carinho. Sirva sem moderação!” E o “rendi-
mento”? “Tenha uma porção de vida mais feliz.” Temos como discurso normativo, 
além dos ingredientes que devem ser utilizados, ou além das qualidades que temos 
que adicionar na vida para ser feliz, o modo como temos que fazer isso. Segundo 
Foucault (2014, p. 156-157),

outra conseqüência desse desenvolvimento do biopoder é a importân-
cia crescente atribuído ao jogo da norma a expensas do sistema jurídico 
da lei [...] Eu não quero dizer que a lei desapareceu ou que as instituições 
de justiça tendam a desaparecer; mas sim que a lei funciona cada vez 
mais como uma norma e que a instituição judicial se integra mais e mais 
a um continuum de aparatos (médicos, administrativos, etc) cujas fun-
ções são sobretudo reguladoras.

Temos como discurso normativo, além dos ingredientes que devem ser utiliza-
dos, ou além das qualidades que temos que adicionar à vida para ser feliz, o modo 
como temos que fazer isso. “Adicione”, “misture”, “junte”, “aqueça”, “sirva”: tudo isso 
é injuntivo, imperativo, normativo. O sujeito que seguir todos esses passos todos 
os dias, alcançará a tão desejada felicidade. Quem não obedecer esses direciona-
mentos, será punido, não com o suplício, como na época do poder soberano, mas 
com a segregação social, com a exclusão no meio em que é não só esperado, mas 
ordenado que todos sejam felizes. Para Foucault (2012), não é mais ao corpo que se 
dirige a punição, mas à alma. “À expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder 
um castigo que atue, profundamente, sobre o coração, o intelecto, a vontade, as 
disposições” (FOUCAULT, 2012, p. 21).
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Conclusão

Diante do que foi posto neste trabalho, podemos dizer que a mídia estimula 
uma representação em relação aos desejos dos sujeitos, para que, dessa forma, 
eles possam se incluir no meio das discursividades pré-estabelecidas, ou seja, que 
eles sejam consumidores em potencial e cada vez mais se insiram nessa ordem. Se 
a felicidade representada por eles é real ou não, o papel do simulacro por eles re-
presentado acaba superando a realidade, induzindo ainda mais o círculo contínuo 
dessa prática. A necessidade, posta como base de sustentação social, adquire dois 
aspectos: o econômico, que se evidencia por uma demanda de um objeto material 
possível de ser adquirido, e o psicológico, que expressa os desejos, as carências e 
necessidades do sujeito, ou seja, tudo aquilo que lhe falta. Neste sentido, tudo o 
que é oferecido contém os dois aspectos, incluindo por meio de um objeto mate-
rial a suplência de uma necessidade ou de um desejo do sujeito. É uma busca por 
algo que está fora, e que o sujeito tem de ir buscar de toda a forma possível. Há a 
necessidade de se incluir na ordem social, pois, como já dissemos, o sujeito triste 
é excluído. O capitalismo trabalha estrategicamente para sempre estar oferecendo 
novas alternativas de bens de consumo que prometem o bem-estar ou a felicida-
de dos sujeitos. O Estado se beneficia com isto, pois se os sujeitos estão felizes ou 
fingem que estão, diminuem os gastos do governo com tratamentos caros contra a 
depressão. A felicidade mascarada pode ser interpretada como um consenso social, 
característica da sociedade pós-moderna. O consumismo, sendo um meio pelo qual 
o sujeito pode alcançar a felicidade, é altamente valorizado socialmente, mas não 
só essas indicações, pois também são feitas indicações por formas mais sutis que 
perpassam os discursos de como o sujeito deve se vestir, agir e se comportar no 
meio onde vive.
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O ENUNCIADO CONCRETO NO GÊNERO CAPA DE 
REVISTA: UM ESTUDO DIALÓGICO-DISCURSIVO

MANASSÉS MORAIS XAVIER (UFCG)
MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA (UFPB)

A concepção de enunciado concreto

É notório que toda expressão linguística é sempre orientada em direção ao 
outro, em direção ao ouvinte. Assim, para se compreender o enunciado é preci-
so entender a sua orientação social. Voloshinov (1976) menciona que a verdadeira 
essência da linguagem é o evento social da interação verbal que se concretiza em 
um ou em vários enunciados. Desta forma, toda e qualquer situação comunicativa 
possui um auditório que admite uma organização bem definida, uma orientação.

Logo, “a orientação social é precisamente uma das forças vivas e constitutivas 
que, ao mesmo tempo em que organizam o contexto do enunciado – a situação –, 
determinam também a sua forma estilística e sua estrutura estritamente gramati-
cal” (VOLOSHINOV, 1976, p. 08).

A partir dessa percepção, todo enunciado real possui um sentido e as palavras 
assumem inúmeras significações em função do sentido do enunciado que, por sua 
vez, é concreto. É por isto que o sentido da palavra é totalmente determinado por 
seu contexto (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 109).

Na discussão de Bakhtin (2010), verificamos que o enunciado é entendido como 
unidade da comunicação discursiva. Para o autor, é preciso diferenciar a palavra da 
língua do enunciado concreto. A palavra da língua, segundo os escritos de Bakhtin, 
é desprovida de emoção, de juízo de valor. Já o enunciado concreto é dotado de ele-
mento expressivo, isto é, a relação subjetiva emocionalmente valorativa do falante 
com o conteúdo do objeto e do sentido do seu enunciado. Nos diferentes campos 
da comunicação discursiva, o elemento expressivo tem significado vário e grau vá-
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rio de força, mas ele existe em toda parte: um enunciado absolutamente neutro é 
impossível (BAKHTIN, 2010). O enunciado é 

unidade real da comunicação verbal: o enunciado. A fala só existe, na 
realidade, na forma concreta dos enunciados de um indivíduo: do sujeito 
de um discurso-fala. O discurso se molda sempre à forma do enunciado 
que pertence a um sujeito falante e não pode existir fora dessa forma. 
Quaisquer que sejam o volume, o conteúdo, a composição, os enuncia-
dos sempre possuem, como unidades da comunicação verbal, carac-
terísticas estruturais que lhes são comuns e acima de tudo, fronteiras 
claramente delimitadas. (...) As fronteiras do enunciado compreendido 
como uma unidade da comunicação verbal são determinadas pela alter-
nância de sujeitos falantes ou de interlocutores. (BAKHTIN, 2010, p. 293)

As principais características do enunciado, de acordo com o filósofo da lingua-
gem russo, são: tem contato direto com a realidade, assim como relação com outros 
enunciados; propicia uma atitude responsiva por parte do outro e é delimitado pela 
alternância dos sujeitos do discurso. Segundo Bakhtin (2010), o enunciado é pleno 
de tonalidades dialógicas, isto é, todo enunciado está em constante diálogo com ou-
tros enunciados, tanto com os que o antecedem quanto com os que o sucedem, 
numa corrente complexa e organizada de outros enunciados. Na visão bakhtiniana, 
cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais 
está ligado pela identidade do campo de comunicação discursiva. Cada enunciado 
deve ser visto, antes de tudo, como uma resposta aos enunciados precedentes de 
um determinado campo (BAKHTIN, 2010).

Neste contexto, destacamos um dos principais aspectos do enunciado: a pos-
sibilidade de responder a ele, de ocupar em relação a ele uma atitude responsiva. O 
interlocutor, ao compreender determinado enunciado, assume uma posição, uma 
atitude responsiva em relação a ele. Tal compreensão pode ser muda, ativa ou pas-
siva, mas de qualquer forma é resposta, isto é, se o indivíduo toma determinada 
atitude em relação a um enunciado já está respondendo a ele. O próprio locutor 
espera uma compreensão ativa, uma resposta do outro. 
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Os gêneros discursivos numa visão bakhtiniana: a capa de 
revista

Atualmente, a noção de gênero não está mais vinculada apenas à literatura. 
Segundo Swales (1990, p. 33), “hoje, gênero é facilmente usado para referir uma 
categoria distintiva de discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem as-
pirações literárias”, ou seja, a expressão gênero vem sendo usada de maneira cada 
vez mais frequente e em número cada vez maior de áreas de investigação. Trata-se 
de um empreendimento cada vez mais multidisciplinar, pois a análise de gêneros 
engloba tanto a análise do texto e do discurso, quanto uma descrição da língua e vi-
são da sociedade. Para tanto, o trato dos gêneros diz respeito a uma abordagem da 
língua em seu cotidiano nas mais diversas formas. É uma fértil área interdisciplinar e 
sua atenção está voltada, especialmente, para a linguagem em funcionamento, bem 
como para as atividades culturais e sociais.

Os gêneros são constituídos nas esferas comunicativas e se efetivam na forma 
de enunciados. Sendo assim, ao pensarmos na noção de gênero, passamos a perce-
ber sua íntima relação com os inúmeros campos da atividade humana, bem como 
com os usos da língua, uma vez que os gêneros discursivos permitem relações inte-
rativas mediante os processos de produção da linguagem.

Em outras palavras, os gêneros discursivos se constituem como produtos de 
um povo afetado pelos aspectos cultural e sócio-histórico, cuja existência se pro-
cede a partir das práticas de linguagem. Precursor de diversos pressupostos sobre 
a natureza da linguagem utilizados hoje nas pesquisas linguísticas, Bakhtin e seu 
Círculo trouxeram para o centro de interesse dessas pesquisas o caráter social e 
histórico da linguagem, do enunciado, rebatendo os trabalhos de linguística pau-
tados num abstracionismo infértil, baseado, tão somente, nas relações internas de 
um sistema linguístico. 

Os estudos sobre os gêneros do discurso em Bakhtin tiveram grande respaldo 
no que se referem ao processo dialógico comunicativo, pois são processos do uso 
real da linguagem, da comunicação fundada na palavra e na pluralidade de signos 
presentes em cada cultura.

É nesse sentido que, nesta comunicação, reconhecemos a capa de revista 
como um gênero discursivo, visto que são consideradas gêneros secundários, pois 
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exigem um processo complexo de elaboração. No processo de sua construção, há 
a presença de um enunciador que, por sua vez, é representado por uma equipe de 
produção responsável por enunciar as matérias veiculadas em cada edição, como 
informações, reportagens, resenhas, ou seja, matérias de interesse imediato.

Além desse anúncio, há a necessidade de fazer com que os assuntos se tornem 
relevantes e atraentes para o público-leitor, tendo em vista o intuito de provocar 
o seu interesse pela aquisição e leitura desse material anunciado nas capas. Esse 
trabalho exige, pois, a participação de vários profissionais, dentre eles: redator, dia-
gramador, ilustrador, fotógrafo ou artista plástico, dentre outros.

A partir da ótica bakhtiniana, defendemos que as capas de revista são consi-
deradas como enunciados concretos e mantêm relações dialógicas em vários níveis. 
Nesse contexto, no processo de elaboração podemos qualificar o nível imediato; os 
componentes da equipe de produção estão afinados num objetivo comum com a 
editora para a escolha da unidade temática que norteará todo o projeto verbo-vi-
sual: chamadas, distribuição, tipos gráficos, imagens ou fotos, cores, dentre outros 
elementos composicionais.

As capas de revista são concebidas em função dessas redes complexas e, por-
tanto, ideológicas. Partindo desse pressuposto, observamos a importância de ana-
lisá-las de acordo com a teoria de Bakhtin, mais especificamente no que tange à 
noção de enunciado concreto, considerando que as mesmas circulam nos campos 
jornalístico e publicitário, cumprindo duplo papel: informação e persuasão para 
com o leitor.

Assim, compreendemos as capas de revista como um gênero discursivo histo-
ricamente situado, haja vista que elas circulam em nosso meio social com o objetivo 
de promover pessoas/famosos, além de divulgarem tendências em várias áreas do 
meio social, nos deixar informados sobre os acontecimentos do meio político e so-
cial.
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O enunciado concreto no gênero discursivo capa de revista: 
uma conversa analítica 

Seguem as análises empreendidas para o texto desta comunicação1.

Figura 01. “ELES SABIAM DE TUDO”
Fonte: Capa da Edição 2397, ano 47, n° 44, de 29 de Outubro de 2014.

Quando a revista chegou às bancas, três dias depois das eleições de segundo 
turno2, os brasileiros já haviam optado por deixar Dilma Rousseff como Presidenta 
do Brasil, embora a reputação do Partido dos Trabalhadores estivesse em baixa. 
Reeleita com 62,12% dos votos, Dilma (PT) venceu o tucano Aécio Neves (PSDB).

A capa apresenta as imagens de Dilma e Lula, ambos acusados no esquema 
de corrupção da estatal. Podemos perceber que a imagem em si já funciona como 

1. Os dados apresentados nesta comunicação são um recorte de nosso trabalho de orientação do texto 
de Monografia de Graduação em Letras, pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), “Veja X 
PT: um estudo dos enunciados concretos no gênero capa de revista”, de Fábia Rodrigues Porto de Oli-
veira que, por sua vez, autorizou a publicação dos dados.

2. Vale salientar que em muitas localidades do Brasil, a edição da revista pode ter chegado às bancas e 
aos domicílios residenciais, ou não, na véspera do dia ou no dia das Eleições 2014 em segundo turno, 
isto é, sábado ou domingo, apesar dela – a revista – ser datada numa quarta-feira. 
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um discurso dialógico e, portanto, um enunciado concreto, tendo em vista que já 
traz consigo outros dizeres, e estes dizeres são projetados com o intuito de produzir 
sentidos mediante o seu público-alvo.

Diante desse contexto, a Revista Veja criou uma forma de representação da 
“verdade” através da imagem emoldurada dos dois petistas. Dessa forma, utilizou-
se das relações dialógicas para firmar o seu ponto de vista com relação ao tema 
abordado, ou seja, eis aí uma das múltiplas formas de dialogismo, o tom valorativo, 
apreciativo.

Partindo dessa concepção, podemos compreender que dialogismo é a capaci-
dade de dialogar com o já dito e se reportar com o que ainda será dito. Sendo assim, 
a Análise Dialógica do Discurso concebe a linguagem em uma perspectiva histórico-
sócio-cultural. A sua preocupação não está, apenas, no que o texto diz, mas, sobre-
tudo, na interrelação entre o que e o como o texto diz.

Como o objetivo do enunciador é justamente a de produzir sentidos perante os 
seus leitores, lança mão de estratégias discursivas, a saber, imagens, cores, estru-
tura composicional, entre outras, para aguçar esses sentidos. Para tanto, o sujeito 
leitor revela sua formação ideológica e vai se desnudando, traçando caminhos para 
buscar sua forma de assimilar os discursos vários impressos na capa.

Ao analisarmos a edição em pauta, podemos identificar que em meio às ima-
gens dos rostos de Dilma e Lula, há uma cobertura preta dividindo os dois olhares, 
apenas a metade de cada rosto está evidente; a cor preta nos remete ao petróleo e 
significa que algo está oculto, desconhecido, obscuro. Pelo dizer de Veja, é possível 
realizarmos essa leitura porque logo abaixo da logomarca da revista está escrita a 
palavra PETROLÃO na cor vermelha, que nos remete ao PT, por ser a cor represen-
tativa do partido. Ou seja, de acordo com os enunciados materializados na capa em 
análise, as cores e as imagens impressas nos permitem construir esses sentidos.

Ao observarmos os aspectos faciais de Dilma e Lula, podemos verificar que a 
expressão de Dilma é de preocupação com as declarações. Afinal, é ela quem está 
no poder. Seu olhar está fixo, mas um tanto quanto desviado, como se não tivesse 
coragem de encarar o público; há uma ruga no meio da testa, o que evidencia ainda 
mais o tom de preocupação dela. A boca entreaberta revela algo: é como se pudés-
semos ler – “e agora, o que vou fazer?”.
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De acordo com as declarações impressas na revista, o doleiro Alberto Youssef 
faz a revelação não apenas à mídia, mas à Polícia Federal e ao Ministério Público, e 
isso é grave, tendo em vista que o doleiro não pode fazer declarações mentirosas, 
sob pena de perder o benefício da delação premiada e ser punido ainda mais, caso 
minta ou entre em contradição.

Quanto à feição de Lula, verificamos uma expressividade séria, um olhar fixo 
e, diferente de Dilma, olha encarando, para a frente, sem desviar. A boca está fe-
chada, como quem cala diante das afirmações do doleiro, silenciando. É assim que 
Lula se comporta desde que saiu da presidência, como alguém que fica por trás dos 
bastidores apenas observando, como se pensasse: “Não estou mais na presidência, 
portanto, não tenho mais nada a ver com essas declarações”.

A cor branca que envolve o enunciado do subtítulo: O doleiro Alberto youssef, 
caixa do esquema de corrupção na Petrobras, revelou à Polícia Federal e ao 
Ministério Público, na terça-feira passada, que Lula e Dilma Rousseff tinham 
conhecimento das tenebrosas transações na estatal, significa pureza, clareza 
dos fatos, é hora de revelar aos órgãos interessados toda a verdade, o país precisa 
ter provas concretas do que está acontecendo.

Cabe salientar que este enunciado está dentro da cobertura preta (a qual po-
demos associar ao líquido do petróleo) que envolve o meio dos rostos de Dilma e 
Lula, o que nos remete ao fato de os dois estarem envolvidos no escândalo da esta-
tal, segundo informa a Veja. E para evidenciar ainda mais esse sentido, logo abaixo, 
há o destaque para o enunciado do título ELES SABIAM DE TUDO, posto na cor 
vermelha, como já especificamos anteriormente, que representa a cor do PT.

Em caixa alta se destaca na capa o que contrasta com o jargão específico de 
Lula e agora também de Dilma, quando afirmam que NÃO SABIAM DE NADA. Sem-
pre que perguntados sobre o assunto, afirmam desconhecer e informam ser ino-
centes. O pronome pessoal ELES, na terceira pessoa do plural, deixa claro que tanto 
Dilma quanto Lula estavam à par dos acontecimentos.

O verbo SABIAM, no pretérito imperfeito do indicativo, também reforça essa 
conclusão, porém, com a ressalva de que os fatos não foram totalmente concluídos, 
pois são fatos contínuos, não terminados. A preposição DE funciona como um elo 
entre as palavras sabiam e tudo, subordinando-as. A palavra TUDO nos traz a ideia 
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de quantidade, totalidade e, no caso do enunciado em questão, significa dizer que 
todos os esquemas de corrupção com relação ao desvio de dinheiro da Petrobras 
eram de conhecimento dos líderes petistas.

Para tanto, a escolha das palavras, bem como das cores e das imagens para a 
composição da capa não é aleatória. Pelo contrário, cada recurso verbal e não-ver-
bal  utilizado pelo sujeito jornalista funciona como manobras discursivas em busca 
de reproduzir outros dizeres, assim como outras ideologias estabelecidas nas diver-
sas formações sociais.

Passemos para a Figura 02 – “De: Paulo Roberto / Para: Dilma Rousseff”.

Figura 02. “DE: PAULO ROBERTO / PARA: DILMA ROUSSEFF”
Fonte: Capa da Edição 2401, ano 47, n° 48, de 26 de Novembro de 2014.

A lente jornalística da Veja focaliza nesta capa, um mês após as eleições, infor-
mações exclusivas acerca de uma mensagem eletrônica enviada no ano de 2009 por 
Paulo Roberto Costa, na época Diretor de Abastecimento e Refinaria da Petrobras, 
para Dilma Rousseff, quando a mesma era Ministra Chefe da Casa Civil.

De acordo com a composição da capa, podemos verificar que no plano de fun-
do há a imagem do e-mail que Paulo Roberto Costa enviou para Dilma Rousseff. A 
logomarca da revista em um tom de azul transparente contornado pelo branco está 
fixada em cima da mensagem eletrônica, que está funcionando como uma marca 
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d´água; a marca d´água simboliza um efeito de segurança, além da ideia de trans-
parência, e podemos associá-la ao dinheiro, em cujo símbolo representa um selo 
autêntico e seguro, que impossibilita a sua falsificação.

Sendo o e-mail uma espécie de documento comprobatório, pois nesse caso 
ele apresenta conteúdo específico, data, dia, hora, destinatário e assinatura do re-
metente, o mesmo pode ser considerado uma prova do envolvimento do PT no 
escândalo da Petrobras, tendo em vista que o remetente, o Sr Paulo Roberto Costa, 
diretor da estatal entre 2004 e 2012 e um dos principais envolvidos na corrupção, 
foi o autor da mensagem.

Nesse contexto, a Veja, de acordo com a capa proposta, leva o público à pro-
dução de diversos sentidos, haja vista que a idealização das capas não surge à toa 
e o leitor irá identificar nos elementos que as compõem uma série de fatores que 
comprovam tais sentidos.

Mais uma vez temos o PT, representado pelas figuras de Dilma e Lula, sendo 
colocado numa situação negativa perante a sociedade, ou seja, frente à opinião pú-
blica. São escândalos que mexem com a estrutura do partido e põe em “xeque” a 
sua credibilidade.

Instaura-se um efeito de verdade quando a revista denuncia através de prá-
ticas de letramento, esse envolvimento entre o PT e o escândalo da Petrobras. O 
e-mail, como já foi dito, é um meio legítimo, formal, um texto oficial dessa “verdade”, 
e apesar de percebermos a intenção ideológica da revista em depreciar o PT, ele foi 
enviado à sua revelia. Portanto, não foi a Veja quem o criou, não se trata de um “dis-
se me disse”, mas de algo autêntico que a revista traz para a sua capa como maneira 
de informar a população, através de sua voz, que o PT pode não ser tão inocente 
como afirma.

Entretanto, a matéria em si (a qual não vamos nos deter nesse trabalho), in-
forma que não só o PT está envolvido no esquema, mas também dois outros par-
tidos, a saber, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e o Partido 
Progressista (PP). Dessa forma, podemos verificar que há realmente uma guerra 
travada entre o PT e a Veja , caso contrário, os demais partidos seriam mencionados 
igualmente na matéria de capa, o que não ocorre, constatando o processo de de-
preciação de Veja com relação ao PT.
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Para ficarmos a par dessa informação, é necessário ler as páginas da revista, 
que não trazem muitos detalhes sobre o assunto. O sujeito jornalista constrói seu 
dizer a partir de articulações discursivas entre o verbal e o não-verbal, e estes fun-
cionam como  “legitimadores de verdades”.

A presença da imagem nas capas e matérias articula um jogo discursivo cons-
tituindo sua subjetivação. Sendo assim, podemos afirmar que, quando uma foto-
grafia, ou uma imagem, ressurge na matéria jornalística juntamente com um texto 
verbal, age não apenas para elucidar algo que está sendo comunicado, ou mesmo 
para ilustrar a reportagem; acima de tudo, atuam como forma de materialização da 
verdade, como se exercessem domínio e poder e, ao mesmo tempo, regulassem o 
próprio dizer.

De acordo com Bakhtin/Volochínov (2009),

na realidade, o locutor serve-se da língua para as suas necessidades 
enunciativas concretas (para o locutor, a construção da língua está orien-
tada no sentido da enunciação da fala). Trata-se, para ele, de utilizar as 
formas normativas (admitamos, por quanto, a legitimidade destas) num 
dado contexto concreto.  (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p. 95-96)

Como já analisamos, o doleiro Alberto Youssef, em acordo de delação premia-
da, revelou em seu depoimento à Polícia Federal e ao Ministério Público que Dilma e 
Lula (ele se refere ao Planalto) sabiam desde muito tempo o que vinha acontecendo, 
mas não tiveram interesse em esclarecer o caso, pois, segundo o delator, o dinheiro 
desviado foi em grande parte para patrocinar as campanhas eleitorais do PT, inclu-
sive a da Ministra Dilma em 2010 para a presidência da República.

Paulo Roberto Costa, também delator, começou a ser investigado pela Polícia 
Federal por manter contato com o doleiro, e nas investigações, foi descoberto que 
os dois são cúmplices no esquema de corrupção da estatal. Desde então, ambos 
assinaram contrato de delação premiada para desvendar os crimes da lavagem de 
dinheiro na operação Lava-Jato, e nos depoimentos que estão sendo feitos desde 
2014, os dois confirmam a participação de Lula e Dilma no esquema. 

Juntamente com o título “De: Paulo Roberto Costa / Para: Dilma Rousseff”, o 
subtítulo da matéria, “Uma mensagem eletrônica de Paulo Roberto Costa para 
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Dilma Rousseff em 2009 indica que ela e Lula ignoraram alertas sobre irregu-
laridades em obras da Petrobras usadas pelos corruptos do caso lava-jato”, 
dialoga com as imagens propostas na capa. Logo abaixo do subtítulo observamos as 
imagens (uma ao lado da outra) do Palácio do Planalto e da Refinaria Abreu e Lima, 
investigada no esquema da lavagem de dinheiro.

Diante disso, podemos verificar que a mídia impressa em análise manipula as 
imagens e os textos para que haja a configuração dos operadores de sentidos por 
parte do sujeito leitor, ou seja, de certa forma, eles “ditam” o ritmo da matéria. Nes-
sa perspectiva, compreendemos que o efeito da imagem, bem como das cores e da 
forma de distribuição dos textos, exercem uma espécie de “atração” junto aos su-
jeitos sociais, o que confirma o fato de que tudo no gênero midiático, sobretudo na 
revista, é estrategicamente articulado para gerar curiosidade, tal qual um banquete 
para ser degustado pelo sujeito-leitor.

O significado e a importância das cores estão relacionados à situação e à in-
tenção de comunicação, por isso não há um significado rígido para elas, pois uma 
mesma cor pode ser associada a vários outros significados. No caso da Figura 02 
– “De: Paulo Roberto / Para: Dilma Rousseff”, verificamos que a cor azul é predomi-
nante, ocupa a capa por completo, com exceção dos textos que foram escritos na 
cor branca.

A cor azul na publicidade significa lealdade, confiança, profissionalismo, verda-
de. E diante das matérias expostas neste e em outros exemplares, podemos com-
preender que a Veja, enquanto gênero formador de opinião, se propõe a “comunicar 
sua verdade”, o seu tom apreciativo, o seu ponto de vista a partir de dados verídicos, 
primando sempre pela confiança e profissionalismo perante ao seu público-alvo.

A cor branca, que nesta capa casa com a azul, representa a reflexão, a clareza. 
Os fatos estão aí para serem julgados, cabe a sociedade acreditar neles ou não. Para 
tanto, cada sujeito, de acordo com seu posicionamento na sociedade, procura assi-
milar os discursos, e tira suas próprias conclusões acerca do que está sendo dito/
mostrado.

O papel da mídia é informativo, mas para isso usa sua capacidade de persua-
são. Os discursos, conforme a formação dos sujeitos, estão postos em confronto; os 
sujeitos, cada um com sua ideologia e seu ponto de vista, podem, pois, concordar 
ou discordar do que está sendo dito através da mídia impressa.
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Considerações finais

Segundo a teoria dialógica proposta por Bakhtin e o Círculo, a relação entre o 
verbal e o não-verbal, entre o dito e o não-dito ocorre por meio da entonação, do 
gesto, do conhecimento do contexto extraverbal, e do espaço comum entre os fa-
lantes, além da parte percebida e da parte presumida, bem como das relações entre 
locutor e interlocutor. Tais elementos são indissolúveis no que diz respeito ao todo 
do enunciado; e por meio das relações dialógicas entre eles, os sentidos se constro-
em e se (re)atualizam a cada novo contexto do uso da linguagem.

Dentro dessa perspectiva, o gênero discursivo capa de revista se encaixa nos 
parâmetros citados acima, pois nele há a necessidade da articulação da linguagem 
mista, a saber, verbal e não-verbal, com o intuito de construir sentidos, e os elemen-
tos se mostram eficientes nesse sentido. Dessa forma, o nosso objetivo foi tentar 
mostrar através das quatro capas da Revista Veja com tema sobre a Operação Lava-
Jato (escândalo da Petrobras), como ocorre o entrelaçamento desses elementos. En-
tretanto, cabe salientar que fizemos uma análise sucinta, tendo em vista que cabem 
outros olhares e outros aspectos podem perfeitamente ser analisados.
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O MUSEU PAÇO DO FREVO SOB A ÓTICA 
SOCIOINTERACIONISTA DE LINGUAGEM: UMA LEITURA 
DIALÓGICA E POLIFôNICA

RAQUEL SOARES PEDONNI SILVA (UFPE)

Introdução

Os estudos acerca de gêneros não é uma discussão recente e mobiliza estudio-
sos desde séculos passados. Porém, apesar de ser um tema antigo, sabemos que 
até meados do século XX, a literatura era a única que se preocupava com os gêne-
ros como objeto de estudo, o que só começa a mudar com o filósofo da linguagem, 
Mikhail Bakhtin, que efetivou novas abordagens nesse campo. Compreendemos a 
importância considerável que seus questionamentos tiveram para as concepções, 
principalmente de gêneros do discurso, que hoje conhecemos e nos valemos em 
nossas pesquisas.

Bakhtin ([1979]1997) considera que qualquer enunciado existente isoladamen-
te é individual, porém, afirma que as esferas de utilização da língua elaboram tipos 
relativamente estáveis de enunciados, separadamente, denominando então os gê-
neros do discurso. Estes reúnem todo tipo de diálogos cotidianos assim como enun-
ciações da vida pública, artística, filosófica, institucional, entre outros. Isso quer di-
zer que a sociedade é organizada a partir dos gêneros, desenvolvemos habilidades 
comunicativas por meio deles e nos constituímos e agimos enquanto ser social. 
Bakhtin define os gêneros discursivos como primários e secundários. Os primeiros 
representam os gêneros produzidos em comunicação cotidiana, enquanto que os 
segundos constituem os gêneros provenientes de comunicação advinda de “códi-
gos culturais elaborados”, como a escrita. Trata-se apenas de uma distinção que di-
mensiona as esferas de uso da linguagem em processo dialógico-interativo. (BRAIT, 
2013).
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Então, os gêneros são compostos por enunciados e, para Bakhtin ([1979] 1997), 
estes assumem caráter concreto e único, de acordo com a esfera discursiva na qual 
é construído e utilizado, logo, ao proferirmos uma oração, por exemplo, em contex-
tos diferentes, ela constituirá enunciados diferentes. É por isso que entendemos 
que o enunciado é algo irrepetível, mesmo que a oração que o constitua seja a mes-
ma. Assim, os gêneros se estabilizam historicamente por meio de situações novas 
de interação verbal entre relações sociais estabelecidas, internamente, nas esferas 
discursivas e são compostos por enunciados singulares, cujas palavras adquirem 
uma expressividade individual, de acordo com o contexto de uso escolhido pelos 
sujeitos.

Entendemos que os gêneros estão presentes em todas as esferas da socie-
dade e, neste artigo, escolhemos especificamente enunciados de gênero testemu-
nho, construídos por diversos sujeitos que circulam no Museu Paço do Frevo. Por 
testemunho, consideramos as narrativas que expressam experiências positivas ou 
negativas de determinado sujeito, carregados de histórica, cultura e ideologias, ou 
seja, no testemunho, o sujeito narra um acontecimento que foi experienciado por 
ele, cuja composição carrega particularidades, como também ideologias anteriores 
a ele e que estão conectadas a um discurso maior.

Os enunciados analisados são de tipo testemunho e estão na sala Linha do Tem-
po, em Recife, no Museu Paço do Frevo e são construídos pelos sujeitos que visitam 
o museu e optam por compartilhar as suas experiências relacionadas ao Carnaval 
e ao Frevo. Entendendo que os enunciados representam histórias, experiências es-
téticas e culturais, notamos que o intuito da sala é ativar memórias e, a partir dos 
testemunhos de cada sujeito, intercruzar as diferentes vozes acerca de um mesmo 
tema, formando um ato enunciativo ligado à instância maior do carnaval. Assim, 
percebemos que a intervenção social, naquele espaço, além da presença de objetos 
que contam a história do Frevo, faz com que toda a sala seja um grande ato enun-
ciativo polifônico e dialógico.

Portanto, neste trabalho, visamos a analisar as marcas das diversas vozes no 
todo do enunciado e investigar como elas interagem entre si e formam esse ato 
enunciativo ligado à instância maior do Carnaval. Para tanto, nós buscamos res-
ponder a seguinte questão: Como as diferentes vozes presentes nos enunciados 
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do gênero testemunho se apresentam formando uma única voz, que demonstra 
experiências históricas e estéticas em comum? Para este estudo, nos ancoramos em 
teóricos como BAKHTIN ([1929] 2006; [1929] 2008), BEZERRA (2013), BRAIT (2013), 
FARACO (2009), FIORIN (2014) e MARCUSCHI (2008). Vale destacar que os resulta-
dos obtidos revelam que, embora sejam textos construídos por diversos sujeitos, a 
natureza dialógica da língua se revela nas intersecções que atravessam a história, o 
tempo e as experiências estéticas dos visitantes.

Considerações teóricas

Reflexões acerca da enunciação
 
Sabendo que Bakhtin ([1929] 2006) tem como axioma o dialogismo e, como 

operador, a enunciação, compreendemos que esta é a principal unidade real da ca-
deia verbal. Evocaremos, aqui, conceitos como o de tema, significação e acento apre-
ciativo para concretizarmos as compreensões acerca dos enunciados, materialidade 
dos processos enunciativos. Em Marxismo e Filosofia da Linguagem (MFL), por exem-
plo, Bakhtin ([1929] 2006) distingue significação de tema, elementos constitutivos 
do sentido, o primeiro é o aparato técnico, enquanto que o segundo é o elemento 
que expressa uma situação sócio-histórica, os quais, juntos, compõem a enuncia-
ção. Ainda, avançando nas reflexões, Bakhtin inicia o capítulo apontando que

Um sentido definido e único, uma significação unitária, é uma proprie-
dade que pertence a cada enunciação como um todo. Vamos chamar 
o sentido da enunciação completa o seu tema. O tema deve ser único. 
Caso contrário, não teríamos nenhuma base para definir a enunciação. 
O tema da enunciação é na verdade, assim como a própria enunciação, 
individual e não reiterável. Ele se apresenta como a expressão de uma 
situação histórica concreta que deu origem à enunciação. (p.119)

Ou seja, cada vez que proferimos uma oração, em determinado discurso, ela 
assume a forma de enunciação única, destinada a um intuito específico, em uma 
situação discursiva que não se repete, pois assume sentidos diferentes em contex-
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tos diferentes, logo, um novo tema. O tema é o conteúdo ideológico formado por 
material verbal e extraverbal e se constitui durante a interação, no discurso cotidia-
no, em momento de enunciação real, na qual estão envolvidos elementos sociais, 
históricos e culturais.

Assim, podemos compreender que um enunciado, obrigatoriamente, se cons-
titui do aparato técnico (sua significação) e de seu conteúdo ideológico (seu tema). 
De acordo com a teoria bakhtiniana de enunciação, a oração (língua ou fala) isolada 
não é objeto da enunciação, visto que se limita à significação e é uma unidade da 
língua, já quanto ao enunciado, este sim é o objeto da enunciação, por ser dotado 
de sentido e ser unidade da comunicação verbal. Isso fica evidente quando, em MFL 
(2006 [1929]), no capítulo Tema e Significação na Língua, o autor destaca (referente a 
sua época de estudos) que o que a linguística contemporânea esquece é de abordar 
a enunciação em si, que são as unidades reais da cadeia verbal.

É válido levantar que Bakhtin (1997) considera tanto língua quanto discurso 
responsáveis e essenciais na composição das relações dialógicas, ao trazer, por 
exemplo, em Estética da Criação Verbal, o seguinte apontamento: 

A relação dialógica pressupõe uma língua, mas não existe no sistema da 
língua. (...) Essa realidade polimorfa e onipresente não pode ser da com-
petência apenas da linguística e ser apreendida apenas pelos métodos 
linguísticos. (...) (1997, p. 345-349).

Isso nos diz que apesar de postular que a língua só existe em interação verbal, 
Bakhtin nunca descartou a estrutura linguística, mas sim afirma que o sentido só vai 
se concretizar a partir das relações dialógicas que se utilizam do sistema da língua, 
confirmando que esse sentido é reconhecido no ato enunciativo. As relações dialó-
gicas, como diz o próprio autor acontece na interação entre sujeitos que proferem 
enunciados, personificados na linguagem.

Por último, mas não menos importante, existe um aspecto que constitui a 
enunciação, o qual representa a manifestação da relação individual entre o locutor 
e o objeto de seu discurso: o acento apreciativo. Este intercruza as relações de valor 
de acordo com a situação comunicativa a qual está vinculado. Cada enunciação re-
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ceberá um acento apreciativo ou de valor que se manifesta por meio da entoação 
expressiva. E é a partir da entoação expressiva que se determinarão as possibilida-
des de compreensão.

Entendemos, agora, que o sentido dos enunciados é definido por meio dos di-
versos acentos sociais que um mesmo signo linguístico venha a assumir, e os enun-
ciados se concretizam como atividades reais comunicativas, organizados por meio 
de revezamento entre sujeitos que alternam a palavra. Todo enunciado, como sa-
bemos, é dialógico, seja em qualquer tipo de comunicação que envolva uma língua, 
carregam ideologias e são irrepetíveis, porém, mesmo sendo únicos, estão sempre 
ligados a instâncias maiores e a discursos de um ato enunciativo anterior, que se 
repetem, e se constitui das diversas vozes que circulam em determinada sociedade, 
com determinada cultura, influenciando, a todo o momento, os discursos posterio-
res, consciente ou inconscientemente.

Sobre dialogismo e polifonia

De acordo com a perspectiva bakhtiniana, nos construímos na relação com o 
outro, o que é essencial na constituição de um eu vivo, ativo e social. O postulado 
de Bakhtin mais conhecido e utilizado pelas diversas ciências é, sem dúvida, o de 
Dialogismo. Para o autor, nós nos construímos de maneira dialógica, por meio de in-
teração verbal. A concepção dialógica da linguagem pode ser melhor exemplificada 
no trecho abaixo, do capítulo 6, de Marxismo e Filosofia da Linguagem:

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto 
pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige 
para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor 
e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. 
[...]. (Bakhtin, 2006, p.113).

Ou seja, entendemos que na relação dialógica, há um processo de enunciação 
que implica em uma recepção e compreensão ativa, envolvendo interlocutores que 
dialogam por meio de palavras, estas, que proporcionam sentidos a serem formula-
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dos de acordo com os discursos e elementos extradiscursivos. Há uma atitude res-
ponsiva entre interlocutores. Logo, o processo de interação verbal, que exige atitu-
des responsivas na utilização de enunciados, é o que denominamos de enunciação.

Nesse sentido, se considera o movimento interacional que há entre o que real-
mente as palavras significam e o conteúdo ideológico que elas carregam. Logo, para 
Bakhtin ([1929] 2006), a língua existe funcionalmente no interior da interação verbal, 
concretizada por meio das enunciações. Na visão do autor, os discursos que circu-
lam na sociedade, proferidos por sujeitos, se constroem por meio de inter-relações 
dialógicas entre enunciados.  Para ele, a língua é sempre um diálogo e, sobre isso, 
nos diz que “a relação dialógica pressupõe uma língua, mas não existe no sistema 
da língua”. (BAKHTIN, 1997, p.345).

Como a análise girará em torno dos enunciados escritos de tipo testemunho é 
de extrema importância trazer o conceito de diálogo de Bakhtin, que, enfaticamen-
te, ultrapassa a ideia de conversa face a face. Sobre isso, 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma 
das formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. 
Mas pode-se compreender a palavra “diálogo” num sentido amplo, isto 
é, não apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas 
face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. 
(Bakhtin, 2006, p.123).

Para o autor, o diálogo não é entendido unicamente como uma conversação 
entre duas pessoas, mas sim uma interação entre sujeitos que, mutuamente, se 
acrescentam e se influenciam, por meio da linguagem, constituindo-se como sujeito 
social e histórico. Na teoria dialógica desse autor, o dialogismo confirma o caráter 
sociocultural do enunciado. O sujeito que enuncia algo, além de negociar com o re-
ceptor, é influenciado por ele, resultando em um enunciado que sofre interferências 
dos dois presentes no processo interacional de sua constituição.

Beth Brait, em seu livro Bakhtin, dialogismo e construção do sentido, diz que

[...] o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre simé-
trico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que configu-
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ram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade. [...] Por outro lado, 
o dialogismo diz respeito às relações que se estabelecem entre o eu e o 
outro nos processos discursivos instaurados historicamente pelos sujei-
tos, que por sua vez instauram-se e são instaurados por esses discursos. 
(BRAIT, 1997, p. 98).

Ou seja, o dialogismo diz respeito à dimensão sócio-interacional dos discursos 
e nos mostra que qualquer enunciado estará sempre posicionado em resposta aos 
enunciados anteriores, complementando-os, responsivamente, e esperando futu-
ras respostas. Esse trecho, claramente, nos mostrou a função duplamente enuncia-
tiva do dialogismo.

Vale destacar que o dialogismo é peça chave da discursividade, pois como sa-
bemos, os enunciados, enquanto elementos do todo discursivo, estão construídos 
sob influência de inúmeras vozes, que se encontram em convergência e divergência, 
em uma série de relações contrárias e complementares, ao mesmo tempo. É tendo 
consciência de que os enunciados se constroem nos intercruzamentos de vozes e 
nos processos de trocas dialógicas entre os sujeitos que partimos para o conceito 
de polifonia, postulado por Bakhtin.

Segundo Bezerra (2013), 

o que caracteriza a polifonia é a posição do autor como regente do gran-
de coro de vozes que participam do processo dialógico. [...]. (p.194).

Isto é, nesse caso, especificamente, o autor está se referindo à literatura, ao 
romance. Em Problemas da Poética em Dostóievski, Bakhtin (2010) reflete acerca da 
passagem do monólogo ao diálogo, concretizado pela polifonia, que representa-
va a liberdade do indivíduo, quando deixa de ser um personagem mudo, reflexo 
da consciência do autor, e passa a ser sujeito de sua própria consciência. A polifo-
nia, então, em Bakhtin (2010), é a coexistência de vozes em determinada situação, 
o que faz com que no discurso polifônico, analogamente, existam vozes diversas 
provenientes de relações dialógicas. E, para entender como ocorre a constituição e 
instalação dessas vozes, é importante que o discurso inteiro seja observado, e cada 
enunciado, de cada sujeito, seja minunciosamente analisado de acordo com os con-
textos social e histórico.



964

XXVI Jornada do Gelne

Por fim, evocamos o autor, em Estética da Criação Verbal, quando nos diz que 
“em cada palavra há vozes, vozes que podem ser infinitamente longínquas, anôni-
mas, quase despersonalizadas, inapreensíveis e vozes próximas que soam simul-
taneamente” e, todo discurso proferido por um sujeito, apresentará “ressonância 
dialógica que remete aos enunciados anteriores do outro” (BAKHTIN, 1997, p. 353 
e p.326). Portanto, em nossa análise, buscamos refletir acerca das diferentes vozes 
que circulam nos enunciados selecionados, respondendo à questão: como as dife-
rentes vozes presentes nos enunciados do gênero testemunho se apresentam 
formando uma única voz, que demonstra experiências históricas e estéticas 
em comum?

Metodologia

Fundamentados em Bauer e Gaskell (2002), partindo do pressuposto de que 
a diferença entre uma pesquisa qualitativa e uma quantitativa está na estratégia 
de análise e dos resultados obtidos, e não no levantamento de dados, assumimos 
que esta pesquisa é de natureza qualitativa, visto que selecionamos os enunciados, 
observamos as suas características em comum e as que divergem entre eles, refle-
timos acerca disso e analisamos os dados com base na teoria polifônica e dialógica 
de Bakhtin.

O corpus foi selecionado após 3 visitas ao espaço, e o registro dos enunciados 
foi feito por meio de fotografias em celular. Esses instrumentos contribuíram para o 
processo de análise e interpretação das informações. A escolha do corpus se deu a 
partir de alguns critérios, a) serem enunciados que expressassem um tema comum 
b) serem enunciados de um mesmo gênero. 

Reflexões e análise

Contextualização do espaço

O espaço cultural Museu Paço do Frevo funciona como um complexo que en-
volve atividades de difusão, pesquisa, formação, lazer ligadas à dança e à música do 
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frevo, como parte da cultura popular. No que diz respeito à sala Linha do Tempo, é 
um espaço que tem como intuito contar a história do frevo de maneira cronológi-
ca, por meio de livros datados desde o nascimento do Frevo.  Além disso, a fim de 
fomentar a participação das diversas vozes que visitam o espaço e de torna-las ati-
vas na construção da história que ali circula, a sala possui paredes disponíveis para 
registro de histórias de Carnaval do público. Assim, percebemos que a intervenção 
social dos sujeitos envolvidos nesse processo dialógico de escrita de memórias e ex-
periências concretiza a construção de enunciados. O público registra suas histórias 
nas paredes, que serão lidas por futuros visitantes, os quais, também, deixarão seus 
próprios registros.

Figura 01. Sala Linha do Tempo

Análise dos enunciados
 
A fim de corresponder aos objetivos deste artigo, selecionamos alguns enun-

ciados de gênero testemunho. Para uma melhor visualização do leitor, trouxemos as 
imagens e, em seguida, nossa consideração acerca do corpus. É importante lembrar 
que nosso objetivo é analisar, sob uma ótica interacional, dialógica e polifônica os 
enunciados escolhidos. Como objetivos específicos temos o intuito de verificar as 
marcas de diferentes vozes no todo do enunciado e investigar como as vozes intera-
gem entre si e formam um ato enunciativo ligado a uma instância maior. Além disso, 
todos os testemunhos são feitos pelos visitantes do museu, não há uma interven-
ção dos funcionários, o que acaba por deixá-los bem à vontade, criando autonoma-
mente seu testemunho.
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“Lembro das ruas do Recife Antigo, quando criança, dos blocos, das troças 
e uma alegria de uma época que, apesar de se repetir, não volta mais.”.

Nesse testemunho são trazidas para o enunciado concreto experiências vividas 
em épocas passadas de forma explícita. Como vimos na fundamentação teórica, os 
enunciados estão ligados a uma esfera discursiva maior e anterior e, apesar de se-
rem irrepetíveis, carregam influências de inúmeras vozes pertencentes a experiên-
cias passadas. Percebemos que o sujeito acima reconhece que a esfera discursiva 
(o carnaval) acontece sempre, porém, as experiências vivenciadas não se repetem.

Assim como as vivências não são cabíveis de repetição, os enunciados também 
não. Logo, notamos que, ainda que existam influências de vozes trazidas por este 
sujeito, no enunciado, o que foi dito é de autoria individual. Outro aspecto observa-
do é a sutileza ao trazer outras vozes para o enunciado. Isso nos chama a atenção, 
pois, ainda que o enunciado pareça proferido por uma única voz, que passou por 
uma experiência isolada, sem influências passadas, não está desligado de outros 
discursos. Assim, ele não é monológico, é sempre polifônico e dialógico, mesmo 
que, às vezes, se torne quase imperceptível notar as demais vozes presentes. Dei-
xamos claro que, ao dizermos que as vozes no enunciado são quase imperceptíveis, 
queremos dizer que não há marcas linguísticas explícitas da voz do outro, como 
acontece no próximo exemplo:
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“Meu avô dançou frevo na Europa pra sobreviver.”.

Nesta citação, o enunciador, por mais que queira enunciar uma experiência 
da qual tem conhecimento, como sua e única, claramente evoca vivências de outro 
sujeito, que, também, está relacionado a ele. Como nos diz Bakhtin em Estética da 
Criação Verbal, “em cada palavra há vozes, vozes que podem ser infinitamente lon-
gínquas, anônimas, quase despersonalizadas, inapreensíveis e vozes próximas que 
soam simultaneamente” (BAKHTIN, 1997, p. ). Ou seja, a voz evocada no enunciado 
em questão é a do avô do enunciador, mas, ao ser dita por ele, torna-se dele, ma-
terializando um enunciado irrepetível, como quando nos diz Bakhtin ([1929] 2006), 
sobre o caráter único presente na enunciação: “um sentido definido e único, uma 
significação unitária, é uma propriedade que pertence a cada enunciação como um 
todo.” (p.119).

Sabendo assim, que na construção do enunciado há um diálogo existente en-
tre o indivíduo e a sociedade, em que há, portanto, uma enunciação de caráter sócio
-ideológico, percebemos a influência de instâncias maiores da sociedade e da vida 
nos processos de enunciação dos sujeitos e, também, o sujeito enunciador dialoga, 
essencialmente, com autores de enunciados anteriores e de enunciados-resposta 
previstos. No seguinte, o sujeito que enunciou, evocou experiências individuais, mas 
também reproduziu discursos já conhecidos em determinada época, local e cultura: 
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“Quero sentir
A volta
Pra casa (...)
Fede cidade
Fede
Que fedentina
Te dá vida...”.

O autor desse enunciado trouxe a sua voz de forma direta, porém, em um dis-
curso perpassado por diversas outras vozes, como sabemos. Nele, percebemos o 
princípio da polifonia por meio do entrecruzamento dessas várias vozes existentes, 
ao traduzir uma experiência individual do enunciador, porém, ao representar as 
experiências comuns aos moradores do Recife, os quais compartilham de uma me-
mória coletiva de, após todo Carnaval, vivenciarem o caos de poluição que a cidade 
é deixada (lixos).

De uma maneira polifônica, visto que evocou valores muito mais amplos do 
que sua própria consciência, valores de uma memória coletiva, compartilhada, o su-
jeito se posiciona efetivamente. Encontramos no discurso vozes de discursos ante-
riores, principalmente advindos de um consenso popular dos moradores de Recife. 
Como disse Bezerra (2013), “o que caracteriza a polifonia é a posição do autor como 
regente do grande coro de vozes que participam do processo dialógico.”. (p.194), 
logo, esse interlocutor rege um grande coro de vozes existentes por traz de sua 
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própria voz, que emite o enunciado único, mas carregado de influências de outros 
sujeitos, a partir de experiências anteriores.

Assim como os enunciados acima trouxeram vozes imbricadas em seu proces-
so de construção, o seguinte também o faz, como todo enunciado que é polifônico e 
se constitui além do aparato técnico, de caráter ideológico e acento apreciativo, as-
pectos importantíssimos na produção dos sentidos associados a eles. Percebemos, 
abaixo, vozes que representam experiências comuns a quem vivencia as atividades 
relacionadas à esfera social do Carnaval.  A partir desses enunciados, vemos con-
cretizada a reflexão de Bakhtin (1997), que diz que todo discurso proferido por um 
sujeito apresentará “ressonância dialógica que remete aos enunciados anteriores 
do outro” (p.326).

“Brinquei meu Carnaval e segui a troça nas ruas do Antigo.”.

 Sabendo que o dialogismo é a condição que constitui o sentido, em um enun-
ciado, ele é determinado pela interação das vozes, representantes de atitudes so-
ciais e ideológicas na sociedade. Então, o que precisamos compreender, é que o 
dialogismo não se caracteriza somente pela orientação da palavra ao outro, ele está 
no enunciado, no confrontar das vozes ideológicas de grupos sociais, além de em 
um momento e lugar historicamente definidos. Há um procedimento de conflito en-
tre o eu e o tu, e o dialogismo, postulado por Bakhtin, é entendido como a interação 
ocorrida entre locutor e destinatário.
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O enunciado acima “Brinquei meu Carnaval e segui a troça nas ruas do Antigo.” 
mostra a voz do autor aparecendo de forma direta. O sujeito desse enunciado evo-
cou suas experiências de carnaval, narrando uma das ações que realizou durante a 
festividade. Esse enunciado não é monológico, evidentemente, pois traz o reflexo 
de uma consciência ativa, que é influenciada pelas inúmeras experiências ao lon-
go da vida, levando em consideração enunciados anteriores, relacionados ao que 
a esfera discursiva do carnaval previamente motiva. Logo, os enunciados, apesar 
de construídos por enunciadores diferentes, carregam vozes diversas, visto que, 
a natureza dialógica e polifônica da língua se encontra nas intersecções que ultra-
passam história, cultura, tempo, se imbricando e, essas vozes, interagem entre si e 
formam esse ato enunciativo ligado à instância maior do Carnaval.

Para finalizar, abaixo, o sujeito do enunciado buscou evidenciar que participou 
do Carnaval, efetivamente. Ele estava lá, viveu e enunciou a experiência:

  

“Brinquei meu 1º Carnaval.”.

De início, pelo caráter simples e direto do enunciado, as vozes podem passar 
despercebidas, porém, por ser um elo da cadeira de comunicação verbal de dada 
esfera, os enunciados se conhecem, ou seja, um enunciado está sempre ligado a 
outros, visto que ele “está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, 
aos quais está vinculado no interior de uma esfera comum da comunicação verbal.” 
(BAKHTIN, 1997, p.316). Quando o enunciador informa que brincou o carnaval no 
ano de 1982, traz à tona inúmeras vozes existentes na sua consciência, de memórias 
anteriores e relacionadas ao tema, que influenciaram esse enunciado.
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Considerações finais 

Como bem vimos, Bakhtin coloca o sujeito em uma posição central na lingua-
gem, afirmando que o locutor se apropria desta e, em interação com o mundo e 
com o outro, constrói um eu ativo, vivo e social. Para ele, a origem do sentido está no 
outro, e o dialogismo e a alteridade são princípios que constituem a linguagem e as 
relações de sentido. Dessa forma, a análise de dados possibilitou confirmar que os 
enunciados carregam diversas vozes, as quais, em determinada instância comunica-
tiva e social, se imbricam no processo polifônico e dialógico de construção de outros 
enunciados, que sempre apresentarão aspectos compartilhados, provenientes de 
experiências estéticas, culturais, históricas em comum, visto que estão ligados ao 
mesmo tema e a um enunciado maior, anterior aos novos que se constroem.

Assim, sabendo que “O enunciado deve ser considerado acima de tudo como 
uma resposta a enunciados anteriores dentro de uma dada esfera.” (BAKHTIN, 1997, 
p.316), afirmamos que, apesar de construídos por sujeitos diferentes, os enuncia-
dos carregam várias vozes, as quais evocam experiências históricas e estéticas em 
comum, que formam uma única voz, um grande ato enunciativo ligado à esfera car-
navalesca. Percebemos, com a análise, que há várias formas de o enunciador intro-
duzir em seus enunciados as vozes que os constituem. Ainda que, a aparição dessas 
vozes seja camuflada pela voz regente, o enunciado, segundo diz Bakhtin, não será 
monológico nem neutro. Cada sujeito traz um juízo de valor acerca do tema em co-
mum (Carnaval), sendo ele, individual e idiossincrático. É a partir disso que notamos 
a teoria bakhtiniana aplicada na prática sociocultural das situações comunicativas. 
Isto é, pensar nos enunciados formados por diferentes vozes, é defender que a lín-
gua é viva e dinâmica.
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O medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como 
enfrentá-lo, outras – acho que estou entre elas – aprendem a conviver com 

ele e o encaram não como uma coisa negativa, mas como um sentimento 
de autopreservação.

(SENNA, 1991)

Nem tudo é ruim, mas tudo é perigoso, o que não significa exatamente o 
mesmo que ruim. Se tudo é perigoso, então temos sempre algo a fazer (...) 

determinar qual é o perigo.
(FOUCAULT, 1995)

Considerações iniciais

As epígrafes acima discursivizam os sentimentos de medo e sensação de pe-
rigo. Sentimentos tão familiares e tão atuais que atingem qualquer idade, cor, raça, 
classe social, gênero, profissão. Tememos as doenças, catástrofes naturais, aciden-
tes, violência, obesidade, guerras, mas, sobretudo, a morte. Um dos fatores que 
vem contribuindo para intensificar essa sensação de estarmos constantemente cor-
rendo o risco de morrer está intimamente ligado ao aumento da criminalidade, que 
traz em seu escopo as drogas, a violência, o homicídio, o latrocínio etc.

Segundo Foucault (2012a), são as condições (econômicas, políticas, sociais etc.) 
que possibilitam, em certo momento histórico, o aparecimento de um determinado 
enunciado e não de outro em seu lugar, ou seja, essa realidade sócio-histórica possi-
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bilitou a emergência da contínua publicização/discursivização da violência e da inse-
gurança. Às vezes, essas trágicas notícias surgem como “matéria de capa”/“trending 
topics”; às vezes, como um assunto corriqueiro, do cotidiano, sem valor.

O fato é que a violência produz uma sensação de insegurança, a insegurança 
produz um efeito de medo na população e esse medo é alimentado pelos discursos 
sobre a violência que são difundidos pela mídia, em suas variadas formas, desen-
volvendo assim um círculo vicioso. A população aflita, com medo, recua e passa a 
se proteger mais: “entrincheiram-se atrás de muros, multiplicam-se as câmeras nas 
vias de acesso aos apartamentos, contratam guardas armados, compram carros 
blindados” (BAUMAN, 2009, p. 54). E, então, entra em pauta a governamentalidade 
do corpo. Um corpo populacional temeroso é controlado mais facilmente, a história 
está aí para comprovar.

Neste artigo, pretendemos, então, discutir sobre o “carcerário” da sociedade 
moderna, a partir da análise de um outdoor da empresa TKS Segurança Privada Ltda., 
além de apresentar uma reflexão sobre a governamentalidade na normalização do 
corpo social, esse é o objeto de nosso próximo item.

A genealogia do poder em Foucault: do poder soberano ao 
biopoder

Foucault nos mostrou que o poder tem uma historicidade, que ele não foi sem-
pre o mesmo e que ele se transforma com as transformações do governo. Fazendo 
uma pequena retomada dessa historicidade, destacamos que, segundo Foucault 
(2013), no século XVIII, com o aparecimento de um poder que era, ao mesmo tem-
po, disciplinador e normalizador, os sujeitos sociais passaram a ter suas atividades 
constantemente controladas pelas relações de saber/poder, além disso, as vigilân-
cias visíveis e invisíveis classificavam, qualificavam, normalizavam e puniam os há-
bitos e comportamentos de pessoas que tentavam fugir à ordem do discurso, atra-
vés de dispositivos disciplinares, com o objetivo de produzir corpos dóceis e úteis a 
serem submetidos a um regime de poder. Esse era o tempo do poder soberano, do 
“fazer morrer e deixar viver”.

A partir do século XIX, a arte de governar passou a agir diretamente sobre a 
população, por meio de campanhas que objetivam melhorar a saúde da população 



975

XXVI Jornada do Gelne

e, consequentemente, aumentar sua longevidade; ou indiretamente, utilizando-se 
de técnicas que monitoram a vida do corpo populacional, sem fazer-se perceber, 
conduzindo-os para uma determinada atividade ou para uma determinada região, 
por exemplo. Dessa forma, o governo passou a agir como se estivesse a serviço dos 
governados (FOUCAULT, 2012c).

Como o objetivo principal do biopoder é a vida, os perigos devem ser elimina-
dos (FOUCAULT, 1999) e, assim, a população começa a ser bombardeada por enun-
ciados sobre o que deve, ou não, fazer para ter saúde, segurança, felicidade etc. Por 
isso, a mídia possui um papel importante nesse processo de normativização da vida 
cotidiana. A cada passo que damos no nosso dia-a-dia, há uma série de saberes nor-
mativizadores (jurídicos, médicos, religiosos, científicos etc.) que ancoram as nossas 
práticas.

O discurso midiático utiliza diferentes estratégias para controlar/normatizar a 
população, dentre elas, a produção do medo. Esse medo leva a população a se pre-
venir contra os perigos já descobertos pelos saberes – como o cigarro, a obesidade, 
o sexo sem prevenção, a poluição etc. –, garantindo, assim, o funcionamento dos 
dispositivos de segurança. O problema é que essas atividades de prevenção refor-
çam ainda mais a sensação de caos vivida pela sociedade. A cada câmera de segu-
rança, a cada cerca elétrica, a cada fechadura suplementar instaladas, faz surgir um 
mundo mais desconfiado e temeroso, havendo, assim, uma automanutenção do 
medo, ou seja, quanto mais nos precavemos dos perigos, mais alimentamos o nos-
so medo (BAUMAN, 2009).

Foucault (2013) afirma que a rede carcerária da sociedade, com seu funcio-
namento panóptico de vigilância, foi o grande apoio do poder normalizador, que 
fez com que os sujeitos sociais passassem a ter suas atividades constantemente 
controladas pelas relações de saber/poder, como também, a ter vigilâncias visíveis 
e invisíveis, classificando, qualificando, normalizando e punindo os hábitos e com-
portamentos de pessoas que tentam fugir à ordem do discurso, com o objetivo de 
produzir corpos dóceis e úteis a serem submetidos a um regime de poder.

É importante destacar que o modelo panóptico de controle social foi um mo-
delo arquitetônico de vigilância, conhecido como o Panóptico de Jeremy Bentham, 
que tinha por objetivo principal induzir o observado, seja ele prisioneiro, louco, alu-
no, paciente, operário, etc., a acreditar que está sendo vigiado constantemente e, 
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assim, ser controlado mais facilmente. O projeto foi idealizado da seguinte forma 
(ver Figura 01):

[...] uma construção periférica, em forma de anel, e uma torre no cen-
tro do anel. O edifício periférico está dividido em celas, cada uma delas 
possui duas janelas, uma para o exterior, por onde entra luz, e outra que 
dá para a torre central. Esta, por sua vez, possui janelas que permitem 
olhar através das janelas interiores das celas. Basta situar o vigilante na 
torre central para assegurar a vigilância dos que se encontram nas ce-
las. O jogo da luminosidade assegura que esse vigilante possa ver sem 
ser visto. O funcionamento do panóptico repousa essencialmente sobre 
essa distribuição da visibilidade no espaço (CASTRO, 2016, p. 314-315).

Figura 1 – O Panóptico de Jeremy Bentham
Disponível em: < http://obviousmag.org/archives/2007/06/panoptico_a_gen.html>. 

Acesso em: 03 ago. 2016.

Segundo Foucault (2006), o sonho do idealizador dessa importante invenção 
tecnológica, Jeremy Bentham, era que um único indivíduo pudesse vigiar todo mun-
do. O autor, então, conclui que esse sonho tornou-se realidade, tendo em vista que 
vivemos hoje em uma sociedade panóptica, na qual tudo e todos são vigiados e 
controlados diuturnamente. Poderíamos dizer que houve uma verdadeira generali-
zação da vigilância. Porém, conforme Foucault (2006), não sob a forma arquitetural 
que Bentham propunha, mas, sobretudo, como uma forma de governo, como uma 
forma de se exercer o poder sobre a sociedade.
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Ao construirmos uma base teórica de trabalho sob o olhar discursivo, propo-
mos uma análise do discurso sobre a temática em questão. Dessa forma, o objetivo 
do nosso próximo item trata-se se analisar a temática da vigilância ou dos modos e 
técnicas que a colocam como uma urgência histórica em nossa atualidade. 

O olhar vigilante do “carcerário”: do material de análise

Na sociedade de controle, as técnicas utilizadas são mais sutis, mais sofistica-
das e aparentemente inocentes, de tal forma que vem tomando todo o corpo social 
(GREGOLIN, 2003) e a materialização desse controle sobre os corpos pode ser ob-
servada em quatro aspectos: i) no controle do espaço, ou seja, ao serem delimita-
dos os locais por onde os corpos devem transitar, torna-se mais fácil a vigilância, o 
olhar fiscalizador; ii) no controle do tempo, ou seja, o tempo não é próprio, individu-
al, mas coletivo e controlado pelas instituições detentoras de poder; iii) na vigilância, 
de tal forma que o controle ultrapassa todos os limites, assim, ao sermos vigiados 
e controlados em todas as nossas ações ininterruptamente, passamos a não mais 
identificar se essas ações partem de nossas atitudes ou se são impostas pelo poder; 
e iv) no saber, ou seja, a disciplina produz saber e o acúmulo de saber produz poder, 
assim, os saberes racionais e normativos fundamentam as técnicas disciplinares 
(GREGOLIN, 2003). Essas técnicas de controle sobre o espaço, o tempo, a vigilância e 
o saber são a garantia para o adestramento, para a subordinação.

Para Foucault (2013, p. 133), as disciplinas são os “métodos que permitem o 
controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de 
suas forças e lhe impõem uma relação de docilidade-utilidade”, moldando o corpo 
para que ele se torne cada vez mais dócil e útil às relações de poder vigentes, tendo 
em vista que um corpo dócil é aquele “que pode ser submetido, que pode ser utili-
zado, que pode ser transformado e aperfeiçoado”; e útil, aquele que “torna-se hábil 
ou cujas forças se multiplicam” (FOUCAULT, 2013, p. 132).

Partindo da premissa, segundo Foucault (2013), de que, para haver o adestra-
mento, é preciso haver uma observação permanente, ou seja, é necessário vigiar e 
avaliar diuturnamente o comportamento cotidiano da sociedade; analisaremos o 
outdoor da empresa TKS Segurança Privada Ltda. (ver Figura 2), procurando discutir 
sobre o dispositivo de segurança e sobre o carcerário moderno.
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Figura 2 – Outdoor da empresa TKS Segurança Privada LTDA.
Fonte: Foto retirada na Rua João Cyrillo, Altiplano, João Pessoa/PB – Karoline Machado Freire 

Pereira.

A propaganda da empresa de segurança privada mostra a imagem de uma 
família bastante descontraída, brincando em um gramado verde, ou seja, em sua 
vida cotidiana; em primeiro plano, temos a imagem de um segurança da empresa 
supracitada, que observa ininterruptamente a família em seu momento de lazer; 
e, para finalizar, temos o enunciado “A segurança que sua família e seu patrimônio 
merecem”.

A imagem de um segurança observando a família nos inquieta, mas, se, em 
vez da família, tivéssemos um grupo de presidiários conversando em seu momento 
de banho de sol, essa imagem seria bastante comum. Essa superposição de mode-
los diferentes permite determinar a função desse “adestramento”, desse controle e 
normalização do corpo social. Controle esse que controla não só presidiários, mas a 
sociedade como um todo, demarcando os espaços destinados a cada atividade es-
pecífica, para uma melhor cobertura do “olhar vigilante”. Assim, podemos ver que, 
por meio dessa presença do “carcerário”, com seus mecanismos de vigilância e pu-
nição, técnicas da instituição penal são transportadas para o corpo social por inteiro 
(FOUCAULT, 2013).
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Considerações finais

Nossa preocupação nesse artigo foi a de investigar sobre a vigilância como es-
tratégia de controle e normalização do corpo social. No percurso que desenvolvemos 
até aqui, abordamos importantes perspectivas teóricas e, paralelamente, realizamos 
a análise do corpus, a fim de encontrarmos respostas para tal problemática. O que 
constatamos que o discurso presente no outdoor analisado corrobora com a ideia de 
que há uma transposição de técnicas utilizadas no sistema carcerário de instituições 
penais para a vigilância do corpo social.

Segundo Foucault (2013, p. 284), “o ‘carcerário’ com suas formas múltiplas, di-
fusas ou compactas, suas instituições de controle ou de coação, de vigilância discre-
ta e de coerção insistente”, assegura a normalização da sociedade, o controle social 
dentro dos limites impostos pela lei. Por outro lado, precisamos destacar que, nessa 
sociedade panóptica, esse carcerário está mais presente nas inúmeras câmeras de 
segurança espalhadas em toda a amplitude do corpo social. Foucault (2013) analisou 
essa relação entre o espaço e poder a partir do modelo do Panóptico, que, segundo 
Bauman: 

[...] através dos variegados invólucros dos poderes controladores, a sua 
tarefa principal e comum [...] era disciplinar mantendo uma ameaça cons-
tante, real e palpável de punição; e, através dos muitos nomes dados às 
maneiras pelas quais se exercia o poder, a sua estratégia básica e central 
[...] era fazer os súditos acreditarem que em nenhum momento poderiam 
se esconder do olhar onipresente dos seus superiores, de modo que ne-
nhum desvio de comportamento, por mais secreto, poderia ficar sem 
punição. No seu “tipo ideal”, o Panóptico não permitiria qualquer espaço 
privado; pelo menos nenhum espaço privado opaco, nenhum sem super-
visão ou, pior ainda, não passível de supervisão (BAUMAN, 1999, p. 56).

Desse modo, como reconhecer uma sociedade controlada pelos dispositivos 
de segurança? Esse tipo de sociedade seria aquela que tem como alvo a popula-
ção e utiliza a instrumentalização do saber econômico (FOUCAULT, 2012c), ou seja, 
praticamente todas as sociedades da pós-modernidade – utilizando um termo de 
Bauman (1999).
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O PESQUISADOR NA ATIVIDADE DE TRABALHO: 
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Pontos de partida
 
Na atividade de pesquisa, o contraste entre os objetos da natureza e aqueles 

do âmbito social, requer uma heurística relacional que sobreleva a necessidade de 
um encontro entre seres sociais (pesquisadores e pesquisados), no qual se consi-
dera, sobretudo, a vida humana em sua intrínseca complexidade, superando-se o 
paradigma da ciência moderna, em que o distanciamento, a neutralidade e a expe-
rimentação caracterizam a atitude do pesquisador. Nesse sentido, a necessidade 
de ir ao encontro do complexo social, para desvendá-lo, considerando o que lhe é 
próprio, provocou o surgimento de caminhos epistêmicos cujo ponto comum é a 
incontornável necessidade de ter-se em conta a natureza plural, mutante e não-pre-
dizível do ser humano.

Nessa vertente, tecemos reflexões sobre as vias metodológicas que põem pes-
quisadores em contato com as realidades sociais que investigam. Assim, enfatiza-
mos, em outros escritos, principalmente, o que distancia a heurística do social do 
Positivismo comtiano e durkheimiano da via de acesso do pesquisador ao campo 
da atividade de trabalho, conforme a orientação ergológica. (ALVES, 2013). Também 
discutimos a atividade do pesquisador social, analisando o trabalho de dois cientis-
tas em uma obra ficcional - um que se deixa tomar pelo seu objeto e acaba por se 
diluir no campo da investigação, em contraste com outro que, do seu lugar epistê-
mico, lida com a nuançada e enigmática seara social, sem se perder nos seus mean-
dros. (ALVES, 2011).

Com esse olhar, avançamos rumo a um profícuo diálogo com dois filósofos – 
Mikhail Bakhtin e Yves Schwartz (com a consequente e inevitável extensão para 



982

XXVI Jornada do Gelne

os seus colaboradores e interpretadores), os quais, com suas postulações sobre 
a natureza eventícia e enigmática da atividade humana, mostraram-nos uma via 
heurística adequada ao nosso empreendimento investigativo.

Neste artigo, destacamos pontos de convergência no pensamento desses fi-
lósofos, contribuindo para ampliar a compreensão de suas contribuições para as 
investigações sobre sociedade e, especificamente, sobre a atividade de trabalho, a 
qual, em grande parte, define a natureza do humano.

A pesquisa no encontro entre o eu e o outro 

A natureza do objeto de investigação das ciências humanas ensejou a neces-
sidade de métodos adequados às diferentes concepções acerca do que significa 
construir conhecimentos sobre o homem, dando curso a um importante debate 
epistemológico sobre a ciência e suas formas de conhecer. O fulcro dos questiona-
mentos é a possibilidade de se apreender a vida social com os procedimentos e as 
técnicas validados pelas ciências da natureza.

As respostas se concretizaram em duas posições: a que considera a unidade da 
ciência, postulando uma homologia dos métodos, independentemente da natureza 
física ou social dos objetos, e outra, que propugna a peculiaridade do homem em 
suas relações com o mundo, devendo, pois, as ciências sociais e humanas adotarem 
métodos de investigação correlatos a essas diferenças.

De acordo com a primeira linha de pensamento, não se diferenciam, enquanto 
objetos de estudo, sociedade e natureza, devendo, pois, na pesquisa, se manter 
uma separação entre o sujeito cognoscente (que investiga) e o cognoscível, ou seja, 
de acordo com tal visão, assim como os elementos da natureza, os objetos sociais 
têm uma existência independente do observador e do seu interesse, devendo a in-
vestigação ser conduzida com “neutralidade”. Isso significa que o pesquisador trans-
forma-se em observador não comprometido, isentando-se de julgar e calando sua 
subjetividade, considerada um obstáculo à busca da verdade científica. O intuito 
é descobrir as  regularidades (as leis sociais), que estão na base do processo de 
conceitualização sistematizadora, predições e intervenção na sociedade (SANTOS 
FILHO; GAMBOA, 2007).
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Em absoluta divergência dessa visão, o programa de ação do pesquisador, em 
Metodologia das ciências humanas, de Bakhtin (2003, p. 395), destaca que, enquanto 
nas ciências da natureza se estuda a “coisa morta”, e por isso sempre coincidente 
sempre consigo mesma, as ciências humanas se lançam ao homem - sujeito falante 
e expressivo por natureza. Assim sendo, é um ser livre e “não apresenta nenhuma 
garantia”, não podendo, portanto, o conhecimento sobre ele ser imortalizado como 
“fato estabelecido com precisão e dotado de importância prática para nossa vida”.

Nessa perspectiva, crucial relevo se dá ao papel da linguagem e sua intrínseca 
natureza simbólica na qual se instauram os sentidos, sempre plurais, mutantes, úni-
cos em cada enunciação. Assim, conforme Bakhtin (2003, p. 399), “A interpretação 
das estruturas simbólicas tem de entranhar-se na infinitude dos sentidos simbóli-
cos, razão por que não pode vir a ser científica na acepção de índole científica nas 
ciências exatas.”

A incontornável condição de sujeito que se expressa, constituindo discursos 
e, ao mesmo tempo, se constituindo neles descoisifica o homem, descredencian-
do-o de transformar-se em objeto (no sentido mais literal da palavra) da investiga-
ção que busca a exatidão, o previsível, o estável.  Interpondo-se em seus dizeres, o 
contato com o outro/pesquisador só pode ser dialógico: “Aqui o cognoscente não 
faz a pergunta a si mesmo ou a um terceiro em presença da coisa morta, mas ao 
próprio cognoscível” (BAKHTIN, 2003, p. 294). No entretecimento das palavras e 
contra-palavras, se confrontam, na arena do discurso, pesquisador e pesquisado, 
os quais, inelutavelmente, enfrentarão a “contraposição e o confronto” entre o sin-
gular de cada vida narrada, de cada experiência vivida em seus diversos eventos, 
e o discurso teórico que fundamenta a ação de investigar, conceitual, estabilizado, 
tendente à generalização e universalização da diversidade. “Assumir esse caráter 
conflitual e problemático em Ciências Humanas implica renunciar a toda ilusão de 
transparência: tanto do discurso do outro quanto do seu próprio discurso.” (AMO-
RIM, 2002, p. 12).

Destacando as distâncias entre a disciplina epistêmica e a disciplina ergológica, 
Yves Schwartz (2002) ratifica essa visão, ressaltando que, no campo da atividade 
humana, marcada pela instabilidade, são detectáveis os debates entre normas an-
tecedentes (com as quais se tenta antecipar ou prever o comportamento das pes-
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soas) e as renormatizações empreendidas por cada um, nas singularidades de suas 
existências, as quais, dialeticamente, produzem a história. Resulta desses embates 
“um desconforto permanente no uso desses conceitos que deveriam antecipar ou 
conhecer esses processos.” (SCHWARTZ, op. cit., p. 126)

Esses contrastes nos oferecem uma boa referência para a compreensão de 
uma sociohistória da atividade do trabalho, conforme expomos a seguir.

A ciência no trabalho: o postulado da previsão e da 
racionalidade 

A primeira Revolução Industrial provocou profundas modificações na relação 
entre o homem e seu instrumento de trabalho, já que a linha de montagem recla-
mava a busca da maior produtividade, aliada à máxima economia, o que significava, 
fundamentalmente, a tentativa d calibragem e a intensificação do gesto humano. 
Nesse contexto, o trabalhador é instaurado como parte da engrenagem, devendo 
acomodar-se, o melhor possível, ao lugar lhe era destinado, de modo a se obter o 
menor desperdício de movimentos e maior economia na produção.

O engenheiro americano Frederick Winslow Taylor está na origem dessa forma 
racionalizada de conceber e organizar o trabalho, tendo desenvolvido a organiza-
ção científica do trabalho, a partir do estudo da metodização e modernização dos 
processos na indústria, buscando elevar ao máximo a produtividade das fábricas. 
Taylorizar um campo de trabalho, significa, portanto, imprimir-lhe a máxima econo-
mia, com um mínimo de perdas, com vistas a aumentar a produção. (BRÄUTINGAN, 
2003).

Taylor buscava, assim, suprimir o elemento de indeterminação, ou de deriva, 
que comprometeria a economia no trabalho, imprimindo um ajuste máximo entre o 
gesto humano e o movimento maquínico. Numa perspectiva de racionalizar o pro-
cesso, Taylor inovou “ao estender ao gesto do homem as mesmas preocupações de 
precisão e economia que no uso da máquina” (WALLON, 2010, p. 46).

Também é característica dessa visão de trabalho a cisão entre os que pensam 
e prescrevem a tarefa e aqueles que a executam, separando-se o trabalho prescrito 
(regras, normas) do trabalho efetivo, ou atividade. Tal concepção se assenta numa 
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visão de trabalho como uma relação mecânica/instrumental entre o trabalhador e 
o trabalho, sendo que, desse modo, se o trabalho não rende o máximo, o problema 
deve estar na forma de manusear o instrumento ou na inadequação do mesmo. 
“Tem-se, assim, o trabalho como algo maquinal, fora do homem que o executa, po-
dendo ser completamente antevisto, descrito, prescrito e monitorado”. (SOUZA-E-
SILVA, 2002, p. 88).

Também é preciso pensar que, segundo a concepção taylorista, a tecnologiza-
ção, característica do trabalho industrial modifica, incontornavelmente, a ação do 
trabalhador, determinando o que, intrinsecamente, deve constituir o trabalho – a 
atividade objetivada no gesto regulado, repetido, maximizado em sua capacidade 
de produzir. Nessa perspectiva, trabalha bem quem mais produz em menos tempo 
e, para tanto, não se pede aos homens que pensem, mas que trabalhem.

A configuração mecanizada do trabalho, marcada pelo egoísmo dos métodos 
que Taylor impôs aos trabalhadores, paradoxalmente, contribuiu para trazer à tona 
necessidades até então não vislumbradas, isto é, “o taylorismo tirou do silêncio ne-
cessidades que se ignoravam a si mesmas (...) Por fim, ele contribuiu para impor o 
que tendia a não reconhecer ou a suprimir.” (WALLON, 2010, p. 6).

As singularidades da atividade humana

Na visão crítica do taylorismo tem-se o ponto de partida de iniciativas impor-
tantes no sentido de se repensar a forma como o trabalhador participa de sua ati-
vidade e o que investe de si ao desenvolvê-la. A crítica a esse modelo deu, assim, 
relevo à necessidade de se considerar o ser humano que trabalha, com todas as 
exigências da sua natureza: biológicas, psíquicas, sociais e morais, delineando-se 
o campo de estudos do trabalho da Ergonomia da atividade, no seio da qual o tra-
balho é visto “como atividade humana, entendida como um élan de vida, de saúde, 
sem limite pré-definido, que sintetiza, cruza e nutre tudo aquilo que se apresenta 
separadamente (corpo/espírito, individual/coletivo, privado/profissional, imposto/
desejado, etc.)” (SOUZA-E-SILVA, 2002, p. 3).

Destaca-se que foi a partir dos trabalhos de Alain Wisner, em suas enquetes 
junto aos trabalhadores, para diagnóstico sobre situações de trabalho europeias, 
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marcadas pelo governo tayloriano nas grandes organizações industriais, que a cor-
rente ergonômica consolidou-se, tendo, como princípio epistemológico, a distinção 
entre “trabalho “prescrito” – antecipado pelos serviços de méto dos – e o trabalho 
“real” –, “a ser redescoberto de cada vez, ‘à lupa’, em cada posto de trabalho – apesar 
de ter sido pré-definido de forma rígida por essas prescrições”. (SCHWARTZ, 2008, p. 
10)1. A Ergonomia da atividade provoca um acentuado deslocamento conceitual em 
relação ao trabalho, consubstanciado na centralidade de elementos, em princípio, 
invisíveis ao analista, como as heranças, culturas e os patrimônios locais investidos 
em todas as situações de trabalho.

Isso leva também a uma postura de investigação em que o analista, necessa-
riamente, deve ir até os sítios locais onde o vivido do trabalho se concretiza,

porque a actividade industriosa humana não po deria jamais ser correc-
tamente antecipada por nenhum mode lo teórico antecipativo, sabendo 
que é necessário aprender o trabalho com os que o praticam, se qui-
sermos ser um actor respeitoso dos projectos de transformação deste 
trabalho. (SCHWARTZ, 2008, p. 10). (ênfase acrescida).

A coerência com a concepção de trabalho como atividade na qual se cruzam di-
ferentes aspectos da vida humana implica em uma heurística guiada por princípios 
epistemológicos que possibilitem acesso a essas dimensões enigmáticas, que, por 
sua natureza, não se revelam facilmente, nem são completamente passíveis de uma 
sistematização.  Essa perspectiva fez emergir um olhar mais atento para aquilo que 
se buscava esconder ou suprimir – a condição humana do trabalhador, que pensa, 
que sente, que cria e que sofre. Este é um exemplo claro das oposições que culmi-
nam em novas descobertas ou em novas etapas. Desse modo, a atividade é uma 
prova subjetiva na qual cada um enfrenta a si mesmo e aos outros para ter uma 
oportunidade de conseguir realizar aquilo que tem a fazer, concepção que sustenta 
a perspectiva ergológica, segundo a qual o trabalho aqui é um momento de vida, 

1. Souza-e-Silva (2004) faz um apanhado mais detalhado do histórico da formação da Ergonomia na 
Grã-Bretanha e das especificidades que essa ciência do trabalho ganhou no contexto francófono, como 
ergonomia situada ou ergonomia da atividade. O principal diferencial é que, enquanto a primeira busca 
adaptar a máquina ao homem, a segunda busca adaptar o trabalho ao homem.
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composto de uma sucessão de eventos, sendo a atividade “conduzida a partir de 
uma história local, segundo as apostas e as urgências de diferentes protagonistas” 
(DURRIVE, 2011, p. 48). 

No trabalho, o agente efetiva a sua atividade não apenas executando auto-
maticamente funções predefinidas, mas envolvendo-se num complexo processo de 
gestão, que envolve avaliações e tomadas de decisões relativas ao modo de estar 
no ambiente de trabalho e de mantê-lo estável. Desse modo, “Para apreender as di-
versas competências implicadas nessa relação dicotômica – trabalho prescrito e tra-
balho real – faz-se necessário lançar um olhar sobre o sujeito desse trabalho, para 
compreender a forma como ele pensa, planeja, executa e administra suas tarefas” 
(SAMPAIO, 2003, p. 150). 

De sua posição, o pesquisador realiza o movimento exotópico, na origem do 
qual, conforme esclarece Amorim (2003), está a ideia de um dom, de doação. “é 
dando ao sujeito um outro sentido, uma outra configuração, que o pesquisador, 
assim como o artista, dá de seu lugar, isto é, dá aquilo que somente de sua posição, 
e portanto com seus valores é possível enxergar”.

No trabalho, estão implicadas a decisão entre imperativos diferentes, gestão 
de imprevistos, gestão de relações sociais, gestão de crises e também gestão de 
si, o que não ocorre sem um componente conflituoso, razão pela qual, conforme 
Schwartz (2011), isso implica em “dramáticas do uso de si”, já que as escolhas arbi-
tradas pelo trabalhador não são determinadas apenas pela sua própria vontade, 
envolvendo ainda os imperativos do setor econômico – produtividade, eficiência, 
manutenção do próprio emprego –, e aqueles dos valores não econômicos: solida-
riedade, respeito, ética (SOUZA-E-SILVA, 2002).  Buscar conhecer o trabalho, portan-
to, implica em não ignorar que “essa tensão contraditória só pode ser apreendida 
em um dispositivo de pesquisa que articule e requestione os conhecimentos dos 
pesquisadores com a experiência dos trabalhadores.” (SCHWARTZ, 2000, p.36). Nes-
sa direção, a Ergologia demarca sua linha epistemológica, sintetizada na seguinte 
explicação de Schwartz (2004, p. 148):

Pelo fato de ter sabido olhar para a atividade em um nível infinitesimal, 
a ergologia evidenciou – ou simplesmente sugeriu – essas arbitragens 
incessantes que acentuam e manifestam as formas assumidas pelas 
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sequências de operações e de intervenções multiformes: segurança/
produtividade, rapidez/qualidade, cuidado com a economia individual/
cuidado com o bem-estar coletivo, saúde/desempenho.

Nesse quadro referencial, considera-se o trabalhador como um ser múltiplo, 
pluridimensional, o qual, em sua atividade, não se dissocia de seus demais estatu-
tos de vida, mas mobiliza o que é de si e de sua história, na atividade que realiza. 
Em suma, na perspectiva ergológica, encara-se a atividade humana “como um nó 
de debates entre normas antecedentes e tentativas de ‘renormalização’ na relação 
com o meio”. (SCHWARTZ, 2002). Tais normas são constituídas pelas “prescrições, 
procedimentos, constrangimentos, relações de autoridade, de poder, mas também 
os saberes científicos, técnicos, as regras jurídicas, as experiências capitalizadas, 
tudo o que antecipe a atividade futura de trabalho, antes mesmo que a pessoa te-
nha começado a agir” (SCHWARTZ, 2002, p. 116).

Era, pois, necessária, uma forma nova de aproximação e estudo desses am-
bientes onde se desenvolve a atividade humana, a qual não se constitui apenas de 
técnicas, regras, estatutos, mas também de histórias, valores, criatividade e víncu-
los coletivos originais. Como explica o autor,

Compreender como se dá o funcionamento dos processos, como estes 
se tornam in concreto instrumentos de eficácia econômica, compreender 
como as atividades de trabalho transformam continuamente os espaços 
de vida, as maneiras de conceber a vida social, tudo isso somente pode-
ria ser realizado por meio de uma aproximação, ou de uma sintonia com 
esses espaços de trabalho, cujas fronteiras jamais poderemos fixar com 
exatidão. (SCHWARTZ, 2002, p. 113).

No item seguinte, tratamos da intrínseca relação entre trabalho e lingua-
gem e do modo como foi apropriada pela abordagem ergológica. Em seguida, de-
monstramos que a concepção de linguagem subjacente ao trabalho do ergólogo 
(SCHWARTZ, 2000) se situa no âmbito das postulações bakthinianas sobre dialo-
gismo e alteridade.
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O diálogo como via de acesso à atividade

Na perspectiva ergológica, consideram-se indissociáveis a atividade de traba-
lho e a atividade de linguagem, já que, por ser “expediente simbólico do pensamen-
to e da ação, seu uso está vinculado, de modo indissociável, às atividades humanas 
em todos os campos” (FAÏTA, 2002, p. 47).  São, portanto, as práticas linguageiras 
que constituem a via de acesso ao plano em que se situa o objeto de pesquisa, o 
qual se encontra em contínua metamorfose (FAÏTA, 2002). A busca de compreender 
melhor o estatuto das verbalizações quanto àquilo que se deseja saber, “problema 
difícil e central na pesquisa em ciências humanas”, torna então necessária a con-
vocação dos linguistas ao terreno da análise do trabalho, a fim de se intervir mais 
eficazmente nas situações analisadas (CUNHA, 2011, p. 170). Desse modo, recorre-
se aos discursos relativos ao trabalho, analisando-se os ditos em diferentes tipos de 
enunciados, a fim de que se possa compreender a atividade que se estuda.

No que se refere à construção de um objeto de pesquisa e de procedimentos 
metodológicos para uma análise linguística das situações de trabalho, Faïta (2002, p. 
49) adverte que “a análise de situações de trabalho nos exige de modo tal que nela 
se manifesta toda a complexidade das relações estabelecidas entre os componen-
tes da atividade”. Consequentemente, para alcançar uma compreensão não super-
ficial do objeto da pesquisa, torna-se necessário, ao analista, estabelecer a relação 
entre as características observáveis e dedutíveis da atividade verbal e as demais 
dimensões da atividade em geral.  Para isso, 

A dimensão linguageira da atividade fornece o terreno e os meios de 
desdobrar essa realidade bastante densa, para se ter acesso à sobre-
carga de valor manifesta que, segundo Bakhtin, todo locutor aplica às 
formas linguageiras dirigidas a outro em qualquer situação. Postulamos 
que a “consistência” do real e o tratamento que os parceiros da pesqui-
sa lhe dão se encontra em estado latente no modo como os sujeitos 
constroem a relação daquilo que eles dizem com aquilo que eles fazem, 
daquilo que eles fizeram com o que vão fazer.  Se a orientação dos enun-
ciados em direção a seus destinatários predetermina sua forma e natu-
reza, ao contrário, ela pode nos esclarecer sobre as relações em jogo e 
seus determinantes (FAÏTA, 2005, p. 120)
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Nesse sentido, França (2002, p.78) sugere que uma abordagem dos estudos da 
linguagem no trabalho requer a criação de métodos adequados para cada situação 
específica, pois é um domínio no qual manifestações plurissemióticas (gesto, fala, 
escrita) são indissociáveis das práticas sociais não linguageiras. Ainda conforme a 
autora, “[...] a produção de conhecimento nas e sobre as situações de trabalho tem 
de dar lugar e ouvir a voz daqueles que têm a experiência no trabalho. São eles que 
sentem calor, se irritam e têm prazer no trabalho que estão fazendo”. (FRANÇA, 
2002, p.60).

A concepção de linguagem a conduzir o trabalho do analista do trabalho só 
poderá ser, então, aquela cuja primazia esteja na relação entre sujeitos, na dinâmica 
ininterrupta dos discursos situados, os quais engendram formas de vida, na arena 
dialógica em que os seres humanos se encontram. Nesse sentido, como já mencio-
nado, é na teoria dialógica de Mikhail Bakhtin e o Círculo que se fundamentam as 
análises das práticas linguageiras no trabalho.

Nesse autor também se encontra a concepção de ato (postupok), como defini-
do nos primeiros escritos de Bakhtin2:

Postupok é um ato de pensamento, de sentimento, de desejo, de fala, 
de ação, que é intencional e que caracteriza a singularidade, a peculiari-
dade, o monograma de cada um, em sua unicidade, em sua impossibili-
dade de ser substituído, em seu dever responder, responsavelmente, a 
partir do lugar que ocupa, sem álibi e sem exceção (PONZIO, 2010, p. 10).

Nessa visão do ato como uma resposta ativa e responsável dos sujeitos (res-
ponsiva) diante do mundo, ou seja, como manifestação de sua consciência no existir 
concreto, encontra-se uma forte correlação com a definição ergológica de trabalho 
como atividade situada, efetivada pelos componentes da subjetividade do trabalha-
dor (suas singularidades). Bakhtin (2010) concebe o existir em sua eventicidade, ou 
contingência, como um ato histórico, portanto em devir, assim como o trabalho, er-

2. “K filosofii postupka” é o título dado por Sergei Bocahrov ao texto de Bakthin, datado do início dos anos 
vinte do século passado, conforme esclarece Augusto Ponzio, no prefácio da edição em português, com 
tradução de Miotello e Faraco (da qual nos valemos),  lançada em 2010, intitulada “Para uma filosofia do 
ato responsável”. Há traduções em diversas línguas: francês, italiano, inglês, espanhol e alemão. 
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gologicamente concebido como momento de vida, sucessão de eventos, conduzido 
a partir de uma história local dos seus protagonistas. (DURRIVE, 2011).

O filósofo russo, a partir dessa perspectiva de ato enquanto evento único, sin-
gular, vivível por um ser em sua concretude, elaborou uma longa explanação filo-
sófica acerca da impossibilidade de se ter, na abstração teórica, um conhecimento 
completo do ser e de sua existência. Segundo ele, trata-se de dois mundos – o da 
cognição teórica e o da vida –, absolutamente incomunicáveis e mutuamente impe-
netráveis, evidenciando uma das bases epistemológicas do pensamento de Bakhtin 
(2010), contrário à excessiva racionalização do mundo, em detrimento da conside-
rações de elementos da ordem do social, do histórico, do subjetivo – e seus compo-
nentes de incerteza e de inacabamento.

Trata-se de uma atitude recorrente em Bakhtin (2010), uma crítica contunden-
te ao racionalismo, que tende a universalizar o que apreende, sem levar em conta 
o singular, privilegiando a lei geral, e não o evento; o sistema em oposição ao ato 
individual. “Incomoda-lhe um sistema em que não há espaço para o individual, o 
singular, o irrepetível, o eventício”. (FARACO, 2009, p. 20). A crítica de Bakhtin (2010) 
ao teoricismo incide principalmente na pretensão universalista da ciência, a qual 
parte do pressuposto de que um enunciado universal se deduz necessariamente da 
ação individual, ou, ainda, de que asserções universais consigam dar conta de uma 
explicação para cada ato humano.

Para Bakhtin (2010), o mundo da vida, dos acontecimentos não se pode apre-
ender a partir de uma cognição teórica, mas sim de uma “razão que se orienta para 
o evento único do ser e pela unicidade de seus atos efetivamente realizados; ou, 
em outras palavras, que se orienta a partir do vivido, i.e., do interior do mundo da 
vida.”(FARACO, 2009, p. 19).Isso não significa que o discurso não tenha sua valida-
de, “todavia não é conhecimento último, mas apenas um momento técnico auxiliar 
dele” (BAKHTIN, 2010, p. 107).

É perceptível, reiteramos, a convergência entre essa concepção de ato, em 
Bakhtin (2010), e a de atividade, conforme a episteme ergológica, visto que, em am-
bas, o agir humano ocorre em eventos únicos, com as singularidades que lhe são 
inerentes, logo, só podem ser apreendidos no contato do pesquisador com os sujei-
tos em seu existir-evento. Assim é ocaso dos trabalhadores, considerados não como 
objetos de observação, mas, sobremaneira, como seres singulares, que, no seu coti-
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diano de trabalho, mobilizam competências construídas e reconstruídas a partir de 
sua história, emoções, memórias e outros elementos de natureza subjetiva.

Considerações finais 

O meio social é o lugar da grande corrente discursiva na qual emergimos como 
seres humanos, portanto como seres de discurso, no incomensurável diálogo que 
atravessa os tempos. Nesse meio é que realizamos a importante atividade que nos 
distingue das outras espécies: o trabalho, com a qual transformamos o mundo e, 
ao mesmo tempo, nos transformamos, investindo não apenas o gesto físico ou a 
atividade mental, mas, sobretudo, o conjunto do que somos – nossa história, nossos 
valores, nossas emoções e volições.

Desse modo, o conhecimento do trabalho convoca o pesquisador a uma ati-
tude que não desconsideres todas essas dimensões e que, sobretudo, não menos-
preze o discurso como o lugar em que nos situamos como seres sociais, concreti-
zando assim nossa atividade industriosa. A linguagem é, pois, o lugar privilegiado 
da pesquisa, como se verifica na abordagem ergológica, que focaliza o discursivo da 
linguagem.

Assim, o pesquisador do universo do trabalho, ao se apoiar nas concepções de-
senvolvidas por Bakhtin e o Círculo, não se atém a uma análise do linguístico strictu 
sensu, pois o enfrentamento bakhtiniano da linguagem leva em conta as particulari-
dades discursivas que apontam para contextos mais amplos, para um extralinguís-
tico incluído na situação e que, necessariamente, a constitui.

É evidente, assim, que a heurística ergológica, ao se centrar nas dimensões 
sociossubjetivas dos trabalhadores, está em estreita consonância com as postula-
ções de Bakhtin sobre o homem como ser singular, existindo nos diversos eventos 
marcados pelo irrepetível de cada situação vivida.
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simPósio temátiCo

OS DISCURSOS VELADOS NAS POSTAGENS DO TWITTER 
SOBRE O TEMA DA REDAÇÃO DO ENEM 2015

RAMíSIO VIEIRA DE SOUzA (UFPB)
SAMUEL LIRA DE OLIVEIRA (FALUB)

Introdução

Os estudos Bakhtinianos apresentam uma natureza filosófica da linguagem 
que tem contribuído com as pesquisas que são realizadas no ensino de língua em 
sala de aula e em outras áreas. Nas ciências humanas sua metodologia aponta para 
o sujeito falante e expressivo, considerado o objeto dessa ciência. Bakhtin rompe 
com ideias formalistas, que tomava a língua como individual, abstrata, homogênea, 
e propõem uma nova maneira de estudá-la e entendê-la quando apresenta o enun-
ciado como a realidade fundamental dos estudos linguísticos. Dentre as noções de 
língua, presente em suas obras, destaca-se que ela “[...] passa a integrar a vida atra-
vés de enunciados concretos (que a realizam), é igualmente através de enunciados 
concretos que a vida entra na língua” (BAKHTIN, 2011, p.265).

Os enunciados são dialógicos, porque apresentam vozes sociais, históricas e 
ideológicas que vão de um eu para o outro durante as atividades comunicativas. 
A esse fenômeno de alteridade em que o sujeito é constituído a partir do outro, 
Bakhtin denominou de dialogismo. Em outras palavras, a tomada de consciência de 
si mesmo, implica a existência de um interlocutor que deposita um olhar sobre nós. 
A palavra é tomada como arena, isto é, como o lugar de conflito nas relações sociais 
que são permeadas pela linguagem nos diferentes campos1 de atividade humana. 
Além disso, ela é bivocal, pois em uma única realização discursiva é possível ouvir 

1. Em algumas traduções das obras de Bakhtin e o Círculo o termo campo foi traduzido como esfera. 
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várias vozes, conferindo-lhe um caráter de bivocalização2 à linguagem, como o dis-
curso citado que é dialógico.

Esses conceitos motivaram observações acerca de algumas publicações que 
circulam nos sites de notícias, principalmente temas polêmicos mencionado nas re-
des sociais, e que estão permeados pela voz do outro (discurso citado). No ano de 
2015, o tema da redação do ENEM, A persistência da violência contra a mulher na 
sociedade brasileira, foi um dos alvos dos twitteiros o que motivou o site de notícias 
G1 do grupo Globo a postar alguns dos enunciados que circularam no twitter acerca 
dessa temática. Diante disso, resolvemos desenvolver esse trabalho que tem como 
objetivo refletir sobre os discursos velados nas postagens publicadas pelos twittei-
ros sobre a proposta de produção escrita do ENEM.  Na análise dialógica do discur-
so dialógica, doravante ADD3, tomamos o ser expressivo falante, objeto das ciências 
humanas, como produtor de enunciados nos campos de atividade humana que são 
materializados nos “tipos relativamente estáveis de enunciado”, denominados de 
os gêneros do discurso. Nesse sentido, selecionamos três imagens de enunciados 
postadas pelos twitteiros e retomadas pelo G1 do grupo Globo para compor o cor-
pus da pesquisa.

Na natureza metodológica, descrevemos a teoria, estabelecemos como cate-
gorias de análise do discurso, dialogismo, discurso citado e a palavra como lugar de 
conflito nas relações humanas. Confrontamos teoricamente os dados com as cate-
gorias definidas coletamos os resultados, apresentamos as considerações finais e 
as referências.

Portanto, espera-se que essa pesquisa possa contribuir com o ensino de língua 
portuguesa, principalmente com o ensino de língua e leitura, que, muitas vezes, se 
prende a uma compressão superficial e descontextualizada do contexto comunica-
tivo, como também com as pesquisas que tenham como foco os estudos bakhtinia-
nos na perspectiva dialógica da linguagem.

2. Bakhtin entende como um fenômeno do discurso que proporciona uma manifestação de dupla re-
presentação ao enunciado, por meio das várias vozes que estão imbricadas.

3. Expressão usada primeiramente por Beth Brait com a finalidade de diferir os estudos de linha bakh-
tiniana daqueles desenvolvidos pela Análise do Discurso- AD francesa.
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As relações dialógicas da linguagem 

Dialogismo

O Círculo de Bakhtin da ênfase ao aspecto social da linguagem e desenvolve 
interesses relacionados à ação do sujeito falante, discurso interior e suas relações 
assumidas nos diferentes contextos de comunicação. Conforme Sobral (2009), os 
interesses levantados pelos filósofos da linguagem dizem respeito aos três elemen-
tos principais que geram o discurso: O primeiro é referente ao agir do sujeito na 
sociedade, o segundo ao psiquismo do indivíduo e o terceiro a relação social o qual 
está imerso.

Nos estudos de Sobral (2009), a filosofia do ato ético ou ato responsável, de-
nominada por Bakhtin de ato responsivo, é um estudo do agir do humano nas re-
lações concretas de uso da língua que é sócio- histórica, ideológica e está sujeita  a 
mudanças não somente no que diz respeito ao material linguístico, mas também da 
necessidade do agir simbolicamente do sujeito nas relações sociais da linguagem 
nos diferentes contextos de uso. Então, os atos têm em comum “[...] um sujeito que 
age, um lugar em que age e um momento em que age” (SOBRAL, 2009, p.24).

O filósofo russo apresenta o ato por meio de dois planos, um mais geral e o ou-
tro particular, como também ressalta que a generalidade é considerada nos estudos 
relacionado à filosofia do ato, distinguindo o seu conteúdo, isto é, o que é produzido 
durante a realização, processo e as relações interativas usadas pelo sujeito para a 
realização dos atos. Portanto, os atos concebem à vida do sujeito, por serem singu-
lares, irrepetíveis, únicos, pois eles não são iguais, mas apresentam outros elemen-
tos oriundos de outros atos.

[...] Bakhtin considera vital, em todo empreendimento humano, evitar 
a separação entre “o conteúdo ou o sentido de um dado ato/atividade 
e a concretude histórica do ser desse ato/atividade, a experiência atual 
e uni-ocorrente dele” (Bakhtin 1993/1997) [edição russa de 1986], p.1), 
separação que a meu ver atinge tanto o pensamento teórico discursivo 
(as ciências naturais e a filosofia) como a descrição- exposição histórica 
e a intuição estética (SOBRAL, 2009, p.26). 
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Para Sobral (2009), o ato apresenta conteúdo e sentido que é aquilo que é geral 
em uma situação concreta da linguagem, que não muda, mas ocorre uma única vez. 
Desse modo, segundo Bakhtin, o sujeito realiza dois atos diferentes, em que a ação 
física e o ato puro são partes do conteúdo do ato, mas não de sua experiência con-
creta, que é irrepetível. Então, “[...] entender um ato é entender o todo do ato, sua 
dialética produto- processo, seu caráter situado, isto é, de ação humana que ocorre 
num hic etnuc, aqui e agora (SOBRAL, 2009, p.27). Sobre a situação concreta do ato, 
vejamos o que diz Bakhtin:

[...] o conteúdo, ou aspecto abstrato do ato, que todo ato e cada ato com-
partilha com todos os outros atos, é organizado com base no processo 
do ato, no agir do sujeito em sua situação histórica e social, e no pro-
cesso do ato, ou aspecto concreto do ato, que é peculiar de cada ato, só 
pode ser compreendido a partir da estrutura compartilhada por todos 
os atos (SOBRAL, 2009, p.27).

O estudioso fez uma distinção entre o sensível e o inteligível. O primeiro, re-
fere- se ao mundo vivido, as experiências que o sujeito obtém do mundo dado, 
corresponde ao processo do ato. O segundo, refere-se ao sentido ao conteúdo de 
cada ato, a organização em termo formais de cada ato, ou seja, os elementos que 
são comuns a cada ato e que é comum entre eles. Nesse sentido, a concepção de 
ato apresenta elementos que dão forma à concepção dialógica, por já haver nele 
sementes em termos de linguagem e discurso que são da ordem do dialogismo, ou 
seja, das relações assumidas entre os sujeitos nas atividades interativas de uso da 
língua nos diferentes campos comunicativos do homem.

Na concepção dialógica de Bakhtin e o Círculo a linguagem vai além do pura-
mente linguístico, pois seus sentidos são construídos por meio da interação com 
os interlocutores nas situações concretas de produção de enunciados, o que lhe 
confere um caráter subjetivo. Esse que não é somente psicológica, mas também 
sócio-histórica e psíquica, porque nela o sujeito é agente de uma ação verbal que é 
materializada pela linguagem. Desse modo, entende-se a concepção de linguagem 
e de discurso como ativa, sendo o ato verbal responsável pela produção de enun-
ciados concretos e reais que carregam marcas de uma subjetividade e não de um 
sentido literal das palavras. Logo, “[...] merece destaque, naturalmente, a ideia de 
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dialogismo, a ideia-mestra segundo a qual toda “voz” (todo ato) humano envolve a 
relação com várias vozes (atos)” (SOBRAL, 2009, p.33).

Nesse sentido, entende-se que o dialogismo é constituído por vozes que são 
produzidas durante a interação verbal entre os sujeitos que são responsivos ativos 
no processo de construção de sentidos, “[...] porque toda enunciação é uma “res-
posta”, uma réplica, a enunciações passadas e a possíveis enunciados futuros, e ao 
mesmo tempo uma “pergunta”, uma “interpelação” a outros enunciados” (SOBRAL, 
2009, p.33). A linguagem é definhada pelo Círculo como uma cadeia ou corrente de 
enunciados concretos, constituída por material linguístico (frases) que são constitu-
tivas das “formas da língua, mas não são sua “essência”, porque na construção do 
sentido estão envolvidos outros fatores que são da natureza da subjetividade dos 
indivíduos na sociedade.

Portanto, o enunciado é dialógico, porque carrega marcas sócio- histórica, ou 
seja, um coro de vozes que é acionado durante a interação entre os sujeitos do 
discurso. Sobral (2009) ressalta que o conceito de dialogismo é amplo, porque ele 
tem um caráter filosófico, discursivo e textual. Para melhor compreender esse con-
ceito, ele apresenta três planos diferentes que partem do geral para o particular: O 
primeiro diz respeito à condição do próprio ser e agir dos sujeitos, porque eles só 
existem em relação ao outro, ou seja, na troca mútua do agir um em relação ao ou-
tro e nunca fora dela. O segundo está relacionado à possibilidade de produção dos 
enunciados/discursivos, dos sentidos por eles permitidos no contexto de interação.

A linguagem é adquirida nas situações que interagimos com o outro, ou seja, 
surge por meio de diálogos (sentido amplo) entre enunciados que foram produzidos 
no passado e formas futuras de enunciados.  Nesse contexto, há uma preocupação 
do conceito sobre o dialógico no plano do discurso que engloba um dizer que é 
pensado antes, até mesmo, do sujeito produzir uma palavra diante do outro, ques-
tionando- se a si mesmo ou procurando uma maneira de dizer aquilo que deseja. O 
terceiro, o diálogo, isto é, as formas de composição de enunciados/discursos, com-
preendido como dialogismo.  Todavia, ele não é evidenciado no senso comum, mas 
numa amplitude sócio-histórica que vai além do sentido literal das palavras ou de 
uma interação que está na superfície textual.

Com relação às vozes de que tratam os estudiosos da linguagem, ressalta-se 
que elas são compreendidas como única, como também o sujeito apresenta uma 
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posição em relação ao mundo. Portanto, a palavra, no discurso, “é arena, lugar de 
enfrentamento, de presença do outro, não podendo, pois conceber um discurso 
monológico no sentido de discurso que neutralize todas as vozes que não daquele 
que enuncia, mesmo que seja a impressão causada pela materialidade do texto” 
(SOBRAL, 2009, p.37).

Discurso citado

Bakhtin e o Círculo ressaltam em seus estudos que “[...] o discurso de outrem 
constitui mais que o tema do discurso; ele pode entrar no discurso e na sua cons-
trução sintática, por assim dizer, “em pessoa”, como uma unidade integral da cons-
trução” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.150).  E acrescenta que “O discurso citado 
é o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um 
discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação” (BAKHTIN; VOLOCHÍ-
NOV, 2014, p.150).

Nesse sentido, entende- se que o discurso citado conserva sua autonomia es-
trutura e semântica, não alterando a trama linguística do contexto que o integrou, 
como também apresenta existência autônoma. Além disso, é visto como a enuncia-
ção de outra pessoa, independente de origem, completamente construída e fora 
do contexto narrativo.   Então, entende- se que o discurso de outrem no contexto 
narrativo conserva seu conteúdo, integridade linguística e autonomia estrutural pri-
mitiva.

As variantes do discurso indireto, mais especificamente o discurso indireto li-
vre, transfere a enunciação citada do domínio da estrutura linguística ao plano do 
conteúdo, no entanto a palavra citada não se dilui no contexto da narrativa, per-
manecendo instável, palpável, autossuficiente. “Manifesta- se assim, nas formas de 
transmissão do discurso de outrem, uma relação ativa de uma enunciação a outra, e 
isso não no plano temático, mas através de construções estáveis da própria língua” 
(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.151).

Uma das variantes da citação do discurso é o diálogo que requer um estudo 
eficaz, porque ele reflete tendências constantes da recepção ativa do discurso de ou-
trem. Na citação do discurso, um fator importante são as manifestações estáveis da 
forma da língua, como também os mecanismos sociais escolhidos e gramaticaliza, 
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por associar a estrutura linguística os elementos de apreensão ativa, socialmente 
pertinentes e que tem existência numa dada comunidade linguística.

Uma visão dialógica da linguagem nas postagens do twitter 
sobre o tema da redação 2015

No ano de 2015 o tema da redação do ENEM foi “A persistência da violência 
contra a mulher na sociedade brasileira”, o que motivou elogios por parte alguns in-
ternautas, políticos e intelectuais, mas por outro lado gerou também algumas críti-
cas e comentários indecentes por parte de alguns internautas nas redes sociais. No 
dia 25 de outubro de 2015 o site G1 Do grupo Globo publicou uma notícia que apre-
senta alguns dos enunciados que circularam na rede social twitter sobre a temática 
em questão. Dessas postagens, selecionamos três imagens que constitui nosso cor-
pus e será analisado na sequência de nosso estudo, baseando-se na filosofia da lin-
guagem de Bakhtin e o Círculo, principalmente o conceito de dialogismo e discurso 
citado (eu e outro) e a palavra como lugar de conflito nas relações permeadas pela 
linguagem. Vejamos o primeiro enunciado:

Figura 1 (Foto: Reprodução/Twitter).

As marcas discursivas presentes apresentam um sujeito que se apossa do dis-
curso de outro para construir o seu e faz emergir várias vozes que o constitui e 
constitui o outro nas relações dialógicas de uso da língua. O sujeito age de maneira 
responsiva ativa com relação ao tema. O enunciado é uma réplica, pois o sujeito age 
em relação à proposta de produção escrita do ENEM. Então, o leitor precisa conhe-
cer as condições de produção dessa enunciação para compreendê-la e se posicio-
nar axiologicamente a respeito do que foi dito.

Para isso, precisa conhecer a Joelma e o Chimbinha e saber que eles fazem par-
te da Banda Calypso, que eram casados e estavam passando por processo de se-
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paração. O twitieiro, de forma irônica, se posicionou a respeito da temática, utiliza-
do- se da confusão que gerou a separação do casal e que foi veiculado nos sistemas 
de comunicação no ano de 2015. As letras, em caixa alta, revelam um tom eufórico 
e sinaliza o conflito entre os sujeitos (eu e outro) por meio da palavra “SABIAAA-
AAAAA” que enfatiza o desejo de conhecer o tema da redação antes do processo 
ocorrer. Além dessa mensagem, outra que chamou a atenção durante a análise foi 
a seguinte:

Figura 2 (Foto: Reprodução/Twitter).

A figura 2 apresente um posicionamento axiológico do sujeito em relação ao 
tema da redação, como também resgatam da memória discursiva outras vozes. 
“Cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros enun-
ciados” (BAKHTIN, 2011, p.272). Nesse sentido, o twitteiro apresenta um tom ma-
chista que fica evidente no trecho: “se a mulher não falasse e fizesse a comida direi-
to ela não apanhava”. Esse posicionamento é marcado discursivamente e as vozes 
resgatam dizeres que perduram ao longo da história e podem ser compreendidos 
da seguinte maneira: Mulher foi feita para cuidar da casa e do marido; Nem todas as 
mulheres se realizam no fogão. Muitas só encontram a felicidade no tanque; O melhor 
movimento feminista continua sendo o dos quadris e outros.

O locutor da mensagem ainda instiga o seu interlocutor a apresentar um tom 
valorativo com relação à postagem. Nesse sentido, o leitor avaliara o seu dizer e 
apresentará uma compressão responsiva de imediato ou mais tardiamente a res-
peito do conteúdo discursivo do enunciado. “Porque o discurso só pode existir de 
fato na forma de enunciações concretas de determinados falantes, sujeitos do dis-
curso” (BAKHTIN, 2011, p.272). 
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Figura 3 (Foto: Reprodução/Twitter).

Nesse enunciado, o sujeito também age dialogicamente e retoma a palavra 
alheia, reproduzindo novamente um discurso machista, marcado socialmente ao 
longo da história e que deixa transparecer um conservadorismo forte que ainda 
persiste, infelizmente, na nossa sociedade. O interlocutor ressalta que a maneira de 
acabar com a violência contra a mulher é a roupa estar lavada e a comida na mesa, 
reproduz um discurso machista que é predominante na nossa sociedade, apesar 
das conquistas adquiridas pelas mulheres ao longo da história.

Portanto, nas relações dialógicas as vozes entrecruzam, dialogam, constituindo 
o eu e o outro. Sendo assim, a palavra é arena, lugar de conflito de vozes que são 
acionadas pelos sujeitos nas atividades interativas de uso da língua e estão sujeitas 
a uma apreciação axiológica. Nos três enunciados analisados, percebem-se dife-
rentes sujeitos que constroem seus anunciados por meio de outros que, muitas 
vezes, assemelham-se por fazerem parte da memoria discursiva sócio- histórica da 
linguagem.

Considerações finais

Nos estudos dialógicos da linguagem, o enunciado é concreto e surge do agir 
do sujeito nas relações sociais, históricas e ideológicas nas situações reais de uso 
da língua, tornando-a viva e dinâmica. No dialogismo, o diálogo constitui a base de 
composição dos discursos e que os sujeitos agem na sociedade por meio de enun-
ciados que são relativamente estáveis e são formados em diferentes contextos e 
estão ligados às atividades humanas realizadas em sociedade.

As nossas Análises Dialógicas da Linguagem mostram que os enunciados cons-
tituem os sujeitos nas relações dialógicas nos diferentes contextos comunicativos. 
Além disso, que os sujeitos se apossam de outros discursos para construírem os 
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seus nas atividades interativas de uso da língua. Os enunciados são correntes de 
transmissão da história e da vida e através deles os sujeitos interagem e participam 
ativamente das atividades comunicativas na qual estão inseridos.

Nas mensagens dos twitteiros o posicionamento axiológico revela um sujeito 
marcado discursivamente e que se apossa de uma voz que não é dele, mas da his-
tória, para responder ativamente o conteúdo temático da redação. Percebe-se tam-
bém a importância da discussão da proposta de redação pela sociedade e o quanto 
temos que lutar para descontruirmos discursos que inferiorizam as mulheres na 
sociedade. Além disso, como ela precisa rever valores e atitudes, principalmente no 
que se refere às minorias que ainda sofrem com a marginalização, com a exclusão e 
com o conservadorismo ainda predominante na atualidade.

Os estudos bakhtinianos contribuem com o ensino da língua materna, por 
entendê-la como uma atividade enunciativa em que os sujeitos interagem e cons-
troem sentidos, compreendendo, respondendo, avaliando e se posicionando axio-
logicamente por meio da linguagem. Sendo assim, esperamos contribuir com as 
pesquisas que tenham como foco o dialogismo bakhtiniano, como também com o 
ensino de língua na sala de aula. 
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POR UMA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA

LUIz CARLOS CARVALHO DE CASTRO (UFPE)

Introdução

A abordagem fenomenológica parece ser um projeto possível, tendo em vista 
que não estou diante de um objeto de estudo, mas de um sujeito, um fenômeno 
dado a partir de um Ser-Idoso que se mostra recorrete na contemporaneidade, o 
qual emerge com o crescimento da perspectiva de vida do idoso, uma espécie de 
“old boom” um crescimento populacional do idoso indicado estatisticamente por 
diversos órgãos que lidam diretamente com o desenvolvimento populacional como 
o IBGE1 e o PNAD2.

O marco inicial desse ensaio se deu quando ainda discutíamos o primeiro tex-
to da disciplina “Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental 
- de Edmund Husserl”, surgiram inúmeras inquietações sobre como abordar um 
fenômeno na perspectiva fenomenológica. Quais métodos a fenomenologia coloca 
a seu serviço? Como abordar o problema de pesquisa, Como fugir das hipóteses? 
Mas, foi a partir da leitura da obra, Ontologia (Hermenêutica da facticidade), que os 
questionamentos iniciais foram passo a passo respondidos.  A crise na descoberta 
de uma possível abordagem fenomenológica que dê conta da interpretação e des-
crição da vida fática, não é de agora, por isso, neste ensaio discorreremos sobre a 
obra de: Husserl (2012), “Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcen-
dental”, para quem a Crise das Ciências Europeias não é somente uma questão epis-

1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/apps/popula-
cao/projecao/ Acessado em 10 jan. 2016.

2. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/
ultimas-noticias/2013/09/27/pnad-populacao-idosa-no-brasil-cresce-vive-mais-e-comeca-a-usar-a-in-
ternet.htm Acessado em: 10 jan. 2016.
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temológica, mas também uma crise existencial e espiritual, diante da qual o autor 
lança propostas teóricas inovadoras com inserção de novos conceitos tais como: “O 
mundo da vida” que disputa com o ego transcendental o lugar de fonte originária de 
sentido e “A intencionalidade” do ego transcendental como estrutura do mundo da 
vida, do qual passam a fazer parte outras estruturas fundamentais do sentido como 
a do corpo somático, a da linguagem e também da comunidade de cientistas como 
constitutivos de uma racionalidade não mais unilateralmente encurtada como obje-
tivismo fisicalista ou substrução idealizada (p. XV).  Discorreremos, também, neste 
ensaio sobre a obra de Heidegger (2013), Ontologia (Hermenêutica da facticidade), 
para quem “somente com a fenomenologia surge um conceito adequado para in-
vestigação” (p. 8), tendo em vista que a fenomenologia em seu sentido amplo com-
porta a ontologia, de modo a possibilitar o acesso ao ente, ou seja, ao ser-aí que 
é elemento crucial para a problemática filosófica, a partir do qual e para o qual a 
filosofia “é” (p. 9).

Neste ensaio, objetiva-se verificar as possibilidades de uma pesquisa de abor-
dagem fenomenológica para se investigar o discurso do Ser-idoso, a partir de algu-
mas contribuições filosóficas de Husserl e Heidegger indicando pontos de conver-
gências e divergências no pensamento desses filósofos.

Fenomenologia, o que é?

Por uma definição desesperada poderíamos arriscar que “a femenologia é isto e 
aquilo, ou seja, está entre suas tarefas fazer isto ou aquilo” (HEIDEGGER, 2012, p. 9).

Não pense caro leitor, que conquistar uma definição para a femenologia seja 
uma tarefa fácil, embora pareça simplória. “O conceito de fenomenologia deve ser 
antes de mais nada conquistado” (Idem). A fenomenologia como uma abordagem 
de pesquisa, naturalmente, apresenta variadas definições e procedimentos. Ainda 
assim, obtendo-se um conceito a partir da práxis fenomenológica, não haveríamos 
de chegar a um consenso quanto a sua definição, devido à amplitude do seu campo 
de investigação.

A fenomenologia, rebento da virada filosófica, surge em meio à crise da ciência 
moderna, em meados do século XX, como fonte de sentido para toda ciência e filo-
sofia, da qual emana a intencionalidade do ego transcendental que se desponta, em 
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sua retomada, como estrutura do mundo da vida, pois o mundo não é uma hipó-
tese, mas uma estrutura transcendental a priori imprescindível tanto para a ciência 
quanto para a filosofia moderna.

Edmund Husserl, filósofo alemão, é o mentor dessa Fenomenologia, corrente 
filosófica que exerceu muita influencia em meados do século XX, que tinha como 
proposta o resgate da racionalidade que desse conta da história, do corpo, da in-
tersubjetividade, da linguagem e da comunidade de investigação, apresentando, a 
partir dessas inovações, o conhecimento integral da intencionalidade mais ampla 
de todas: a do homem concreto, histórico e social nas suas evidencias específicas.

Dessa feita, apreendemos a importância do pensamento filosófico de Husserl 
ao propor, em plena crise da ciência moderna, a fenomenologia como método de 
investigação sistemático-descritivo rigoroso para a filosofia e todas as ciências.

Apesar das importantes inovações propostas por Husserl, muitas são as crí-
ticas feitas ao método filosófico husserliano, É comum, criticar a fenomenologia 
transcendental considerando-a como um “cartesianismo” como se o “ego cogito” 
fosse uma premissa absoluta da qual se deduz todo conhecimento.

Heiddegger, em sua obra Ontologia - Hermenêutica da facticidade (2013), apre-
senta varias críticas ao projeto fenomenológico desenvolvido por Husserl, entre elas 
podemos citar, “o caminho de imitação autêntica” pelo qual a psicologia e da própria 
filosofia extraíram das ciências naturais seus métodos de investigação (2013, p. 77).

Para além das críticas, o filósofo citado tece algumas considerações sobre a 
história da fenomenologia, que como não poderia ser diferente sua etimologia vem 
do grego, phainomenon que significa aparecer. O fenômeno é por sua vez aquilo que 
se mostra, ou seja, a coisa mesmo se mostra como tal e, portanto cabe a fenome-
nologia descrever o mostrar-se dos fenômenos tal e qual como eles se mostram.

Esse modo de conceber o fenômeno corrobora com o pensamento de Husserl 
para quem o fenômeno se mostra na sua essência, em si mesmo, por meio de uma 
reflexão filosófica e não meramente natural; ao mesmo tempo refuta o pensamen-
to de Kant para quem os fenômenos são unicamente representações de coisas que 
eles não são em si mesmos.

Desse modo, acredita Heidegger que antes do fenômeno se mostrar nada 
pode ser deduzido sobre sua concretude, nenhuma representação deve ser feita, 
nem mesmo considerações precipitadas e indiretas, ou seja, nem mesmo se estabe-
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lecer hipóteses. Portanto, nada pode ser apreendido antes mesmo do fenômeno si 
mostrar, não existem evidencias a prioi; e sim a posteriori a partir das quais se pode 
estabelecer objetivamente um conhecimento possível e geral a cerca do fenômeno 
do qual se ocupa ou cuida o pesquisador.

Ainda, na obra “Ontologia” Heidegger apresenta características marcantes que 
definem o fenômeno e a fenomenologia por aquilo que o fenômeno é, e pelo o que 
fenomenologia é, e pode fazer.

O fenômeno não é uma categoria, mas um estado privilegiado de ser ou estar 
objetualizado, que ao se mostrar, torna-se acessível, verificável e aberto à inter-
pretação, por isso, a fenomenologia é um modo de investigar, ou seja, falar de algo 
(interpretá-lo), na medida em que ele se mostra. (HEIDEGGER, 2012).

Husserl e a fenomenologia

Edmund Husserl foi um matemático, astrônomo e filósofo alemão; reconheci-
do como o fundador da fenomenologia. Oriundo de uma família judaica, nasceu na 
Morávia, região pertencente até então ao Império Austríaco, doutorou-se em mate-
mática e depois se dedicou a filosofia.

A sua preocupação filosófica inicial era “como alcançar a certeza indubitável?”. 
Essa questão não era original. Muito pelo contrário: atormentava os filósofos desde 
Sócrates, na Grécia Antiga. No entanto, este questionamento suscitado pelo filóso-
fo alemão assumia uma nova roupagem na virada do século XIX para o XX. Estava 
em voga a controvérsia acerca da objetividade requerida pela Ciência Moderna, em 
especial pelas ciências naturais, e seu respectivo método, que contrapunha o idea-
lismo ao positivismo.

Esta polêmica advém do criticismo kantiano. Antes de Immanuel Kant, a filo-
sofia epistemológica estava dividida entre o ceticismo empirista de David Hume, 
para o qual o conhecimento está atrelado exclusivamente à experiência sensível, e 
o dogmatismo racionalista que dispensava as experiências sensíveis como fonte de 
conhecimento, fiando-se unicamente na capacidade da razão. Para Kant, entretan-
to, só conhecemos das coisas o que nelas colocamos. Ou seja, o conhecimento não 
reside no sujeito ou no objeto, mas na relação intelectiva entre ambos. (REIS, 2008).
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Após Kant, Hegel - conjuntamente com Johann Fichte e Friedrich Schelling  - 
inaugura o idealismo alemão. Para os idealistas o mundo objetivo (a coisa em si) 
nasce do mundo subjetivo (dentro do eu). Para Hegel a relação de conhecimento 
entre o mundo e o ser será sempre dialética e historicamente construída (BUCKIN-
GHAM; BURNHAM; HILL, 2011). Atribui-se a Hegel a fundação do historicismo, corren-
te filosófica que enfoca estudo do homem no tempo, defendendo que a tarefa da 
ciência é a contemplação do processo histórico (MALTEZ, ????). Do outro lado encon-
travam-se os positivistas, cujo principal representante é o filósofo francês Auguste 
Comte. Ao contrário do idealismo, o positivismo privilegia a exatidão e a técnica na 
análise do objeto (objetivismo) e o afastamento metódico entre o objeto e o sujeito. 
A realidade dos fatos seria exterior ao homem. Ao historicismo contrapõe-se a so-
ciologia. Enquanto no idealismo a consciência coletiva (espiritual) da sociedade de-
termina a vida material, no positivismo tem-se que as ideias sociais seriam reflexos 
do desenvolvimento material da sociedade (ARANHA, 1993).

É nesse contexto, de debates epistemológicos, que o filósofo alemão Franz 
Brentano fornece uma importante contribuição para a Filosofia e para a Psicologia: 
a intencionalidade. Intenção vem intentio, que significa estender-se para algo, ampliar 
(in-existência). Quando alguém observa um objeto, o fato de observar é como se o 
objeto pudesse entrar, adentrar o sujeito. Desta forma não existe consciência pura 
(como afirmava os racionalistas), mas sempre consciência de algo. Mas também não 
existe a realidade em si (como afirmava os empiristas), mas a realidade enquanto 
representação para o sujeito.

Dito isto, a intencionalidade de Brentano parece assemelhar-se com o posicio-
namento kantiano, de que o colocamos algo no objeto ao tomarmos dele conheci-
mento. De fato, há influência de Kant na filosofia do pensador alemão, todavia Bren-
tano dá um passo além, para ele a intencionalidade não é somente uma relação 
intelectiva entre o sujeito e objeto, mas a própria forma com o que sujeito se rela-
ciona com o mundo, pois a consciência envolve também experiências de mundo. Ele 
considerava a consciência um substrato sintético de representações (BORIS, 2011). 
Esta relação, entre ser e mundo, seria bastante explorada por Martin Heidegger 
(2012), como se verá a frente.

Em Viena Brentano foi professor de Husserl, influenciando-o decisivamente. 
Neste sentido, Husserl realizou uma crítica ao cientificismo europeu, às ciências ti-
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das como “exatas”. Partindo de Brentano, Husserl observou que a ciência, como 
entendida até então, não era sequer objetiva, porque não conseguia explicar a es-
sência das coisas sem a utilização de hipóteses pré-estabelecidas.

Percebe-se que a crítica de Husserl não é à ciência em si, mas ao método posi-
tivista. Ao focar na objetividade os positivistas erraram pelo menos em três aspec-
tos: (1) na ingenuidade de acreditar que experiência pode ser objetiva, porquanto a 
experiência é sujeita a suposições e predisposições; (2) em ter afastado a ciência de 
um sentido para vida das pessoas; (3) e de ter alçado as ciências naturais ao modelo 
de certeza, uma vez que as ciências naturais representam perfeitamente a crise da 
ciência europeia.

A crítica husserliana estava em consonância com outras vozes da segunda me-
tade do Século XIX, como a de Friedrich Nietzsche. Para Nietzsche o intelecto huma-
no não é algo superior e separado do homem, mas instrumento de sobrevivência, 
comunicação e sociabilidade (MONTEIRO, ????).

Destarte, a solução dada por Husserl para os três problemas elencados acima 
era a Fenomenologia Transcendental. A Fenomenologia Transcendental seria uma feno-
menologia pura, em contraposição a ciência moderna, que investigava meramente 
os “fatos”. A Fenomenologia persegue a essência.

Contudo, para a concretização da Fenomenologia seria necessário pôr de lado 
uma ciência baseada exclusivamente na dedução, e ir à procura de um método in-
teressado na consciência. A consciência, ao contrário do que o nome pode indicar a 
princípio, não é um pensamento abstrato para Husserl, mas o próprio processo de 
interação do homem com o mundo, processo subjetivo, porém não alienante.

Quando eu vejo um objeto, por exemplo, sei que não sou o objeto que estou 
vendo: tenho consciência dele, a respeito dele, mas ele é um não-eu, e eu sou um 
não-ele, mesmo assim ele faz parte do meu mundo, sendo algo para a minha cons-
ciência.

Esta ciência do subjetivismo (num sentido de oposição ao objetivismo), só po-
deria ser feita pela Filosofia. Neste momento, Husserl realiza uma mudança signi-
ficativa: a Filosofia, que estava perdendo espaço para as ciências naturais e sendo 
desacreditada como forma de conhecimento seguro, passa a ser a condutora das 
ciências no caminho de um conhecimento asséptico e fiável, como a matemática, 
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que não precisa de evidência empírica (de provas exteriores a si) para existir, mas 
mesmo assim fornece sentido para o mundo.

No entanto, Husserl nunca conseguiu fornecer um método claro, que pudesse 
conferir bases sólidas para a uma ciência que gerasse uma “certeza indubitável” 
(BUCKINGHAM; BURNHAM; HILL, 2011). Heidegger, que foi aluno de Husserl, acusou 
a filosofia do seu mestre de intelectualista e cartesiana (MOREIRA, 2010). Husserl 
acabou sendo suspeito de ter realizado uma volta ao idealismo por outra porta, 
propondo uma nova metafísica espiritualista.

A abordagem fenomenológica de Husserl

A partir da leitura da obra a “Crise das Ciências Europeias e a Fenomenolo-
gia Transcendental - de Edmund Husserl” A fenomenologia husserliana pode ser 
compreendida como a ciência da subjetividade, se considerarmos, a exemplo desse 
autor, que a ciência é constitutiva da origem e do destino da humanidade, (2012, p. 
XIII). Desse modo, ratificamos que a crise das ciências europeias vai além de uma 
crise epistemológica, trata-se de uma crise espiritual e existencial da sociedade eu-
ropeia, que com a crescente europeização de outros povos, somada ao rigor das 
ciências positivistas e da modernização de outras culturas, estende-se a outros po-
vos, constituindo-se como uma crise de toda a humanidade. A ciência, na primeira 
metade do século vinte, colocou em “xeque” a sociedade europeia, pois em tempos 
de crise, a própria sociedade europeia especulava se fracassaria perante o ideal de 
ciência, o de ser definida como humanidade de matriz grega, distinguindo-se de ou-
tras culturas historicamente situadas ou se, ao contrário, a humanidade encontraria 
meios de viver pragmaticamente o ideal da ciência.

A Crise das Ciências Europeias é somente a ponta do iceberg, de um lado, ainda 
que exitosas, as ciências positivas, com seus métodos rigorosos e suas técnicas ce-
gas, tal como as define Husserl, não conseguem dar conta do sentido da humanida-
de europeia; por outro lado, não se sabe se a razão filosófica é capaz de estabelecer 
um valor de verdade comum a toda humanidade, ou se é, apenas, um fenômeno 
histórico localizado.

Nessa dialética, emerge a problemática da crise das ciências europeias, ela 
desvela-se quando a humanidade europeia reclama o seu sentido. Sentido que se 
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perdera, ou melhor, fora pulverizado pela maquinaria das ciências positivas com 
suas técnicas cegas, insensível a qualquer forma de significação vital. E agora! Onde 
e como se pode resgatar o sentindo da humanidade europeia? Em que solo se per-
dera e poderá ser encontrado?

Eis a questão! A problemática, uma vez, desvelada, resta saber em que solo a 
humanidade europeia optará por guiar-se, na tentativa de resgatar o seu sentido, 
se pelo solo das ciências positivas, isto é, pelas verdades obtidas por técnicas cegas 
com as suas virtudes, deficiências e consequentes riscos; ou se pelo solo da razão 
filosófica como pretendia Husserl, para quem “o verdadeiro solo da humanidade 
está presente no ideal do entendimento na razão e pela razão” (2012, p. XIII). Por 
meio dessa dialética, Husserl estabelece uma nova racionalidade filosófica, esboça-
da pela Fenomenologia Transcendental. Sua opção pela fenomenologia “que parte 
do dinamismo intencional de uma consciência sempre aberta para o mundo”, (MA-
SIP, 2001, p. 314), registra sua recusa por todo sistema acabado, que nada se tem 
mais a observar, pois sua verdade é absoluta.

A fenomenologia proposta por Husserl resgata a intencionalidade do ego 
transcendental que se realiza como estrutura do mundo da vida, agora concebido 
como horizonte pré-científico de sentido prévio a toda pesquisa científica. E assim, 
Husserl define a filosofia como a ciência rigorosa capaz de fornecer o fundamento 
para a lógica, a matemática e a física. No desdobrar-se da obra, Husserl esclarece 
e enfatiza a verdadeira intenção da Fenomenologia Transcendental, a de fornecer 
os meios para se refletir e responsabilizar-se pelo significado requerido pela huma-
nidade que domina e usa a técnica. Sem dúvidas, para Husserl, a Filosofia, em sua 
essência, é um caminho possível para se promover essa reflexão sobre os desígnios 
da ciência e sobre o mundo da vida. Husserl não está mais preocupado com os 
pilares (fundamentos) e os métodos rigorosos das ciências, mas como caminha a 
humanidade a partir das interpretações que ela mesma faz dos resultados obtidos 
por meio das técnicas cegas.

A proposta de Husserl, na Crise das Ciências Europeias, para devolver a huma-
nidade o sentido que fora perdido é uma “ontologia do mundo da vida”. Uma nova 
fenomenologia transcendental cujo objetivo é investigar como o fenômeno apre-
senta-se à consciência, já que a consciência é a consciência de alguma coisa, isto é, o 
que dá sentido as coisas (objetos), pois os objetos em si não têm sentido, mas é so-
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mente em uma consciência que os objetos fazem sentido, isto é, o objeto é sempre 
um objeto para uma consciência (sujeito). (SILVA, 2009 p. 47).  Desse modo, pode-se 
afirmar que a partir dessa correlação entre a consciência e o objeto é que surge uma 
descrição geral dos objetos particulares, uma descrição procedente da experiência 
vivida pelo sujeito com o objeto. Até então, fica claro que na fenomenologia husser-
liana é crucial a relação sujeito x objeto, pois é nessa relação que o objeto se mostra 
e é interpretado, produzindo assim uma evidência fenomenológica, não como uma 
verdade absoluta, mas como um método de compreensão, capaz de esboçar a “on-
tologia do mundo da vida”, de modo compreensível, como estrutura transcendental 
que se torna explicita por meio do homem concreto, histórico e social.

A crítica de Heidegger e o método fenomenológico

Como mencionado, Martin Heidegger foi aluno de Husserl na Universidade de 
Friburgo. Nasceu em Messkirch, uma pequena cidade católica, no interior da Ale-
manha, em 1889. Heidegger utilizou-se dos pressupostos da Fenomenologia Trans-
cendental de Husserl, mas a criticou e estabeleceu os fundamentos para uma nova 
abordagem fenomenológica, que iria desembocar no existencialismo, que teve 
como seu principal pensador Jean-Paul Sartre.

Heidegger entendeu que, embora correto, o posicionamento de Husserl não 
produziu o resultado pretendido, pois estava preso ainda ao enquadramento filosó-
fico tradicional. A suposição era a de se criar uma teoria que pudesse elevar a Filo-
sofia a um padrão de confiabilidade superior as das ciências naturais: uma verdade 
pura e incontestável. Mas o resultado não foi satisfatório.

Não foi satisfatório porque se baseava num “sistema acabado”, num método 
interno e inerente ao próprio sistema. Assim a verdade do consciente não é oponí-
vel a um terceiro. Mas isso não era um defeito para Husserl, que como foi dito, era 
cioso por um método que independesse da comprovação realizada por algo exte-
rior (prova empírica). Mas este pensamento, que formava um tipo de lógica formal, 
produzia, segundo Heidegger, uma metafisica transvestida.

Heidegger contestava fortemente à metafísica e, desta forma, se contrapunha 
a toda uma tradição filosófica em que o Ocidente foi erigido. Contudo, não foi o pri-
meiro a desenvolver esse tipo de crítica às “convicções metafisicas”.  Kierkegaard foi 
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opositor ferrenho do racionalismo, anteriormente já havia dito que a maior verdade 
para um existente é a incerteza, “somente a subjetividade é a verdade” (ARANHA, 
1993).

A Filosofia Tradicional fez com que a análise partisse do ponto de vista episte-
mológico: Kant falou em termos de sujeito e objeto. Para Heidegger a questão esta-
va mal colocada, porque a Filosofia deveria resgatar não uma dualidade entre seres 
(objeto e sujeito), mas o sentido ontológico da existência. A professora Sônia Barreto 
(UFS) descreve bem esta diferença ao dizer:

Para Heidegger a repetição da questão do sentido do ser não requer 
mais uma Analítica Transcendental, mas uma Analítica da Existência, a 
qual se inscreve na perspectiva da transcendentalidade do Dasein e não 
mais do sujeito. A estrutura formal dos existenciais, aberta pelas modali-
zações da temporalidade (Zeitlichkeit), marca a diferença da modalidade 
no sistema categorial kantiano, enquanto modalidade lógica dos juízos, 
em face da modalização ontológica, ou modalidades da temporalidade. 
(HEIDEGGER, apud BARRETO, 2012, P.18;19).

Nessa proposta de Heidegger, ele rechaça qualquer forma de pensamento 
analítico que redunde numa decomposição, enumeração e categorização do conhe-
cimento, fragmentando-o (ARANHA, 1993).

Obviamente a Filosofia não quer saber do concreto nem do temporal, disto 
preocupam-se outras ciências mais apropriadas, a filosofia parte de uma “curiosida-
de absoluta e autônoma”. Mas nem por isso deve abrir mão do concreto e do tempo-
ral como ponto de partida se quiser construir um pensamento dotado de sentido. 
E aí se põe de lado quaisquer pressupostos cartesianos ou idealistas, porque a Filo-
sofia não pode centrar-se num âmbito de objetualidades predeterminadas – através 
das quais permaneceria estática, presa a si -, uma vez que procura possibilidades 
próprias, na medida em que caracteriza um processo de ordenação especifico (HEI-
DEGGER, 2012).

A Filosofia, portanto coloca-se contra o relativismo. Não é um tipo de pensa-
mento abstrato que joga o ser à solidão e ao desespero. Por isso não deve se com-
portar como o balão de gás hélio, que uma vez solto se perde no ar em busca de 
conjecturas, “verdades puras” e elucubrações vazias. Mas deve responder ao anseio 
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da existência. Deve ser “a verdadeira fortaleza que põe a salvo o ser do relativismo 
sem fundo” (HEIDEGGER, 2012, p. 69).

Desta forma o conhecimento filosófico deve gerar segurança, pois gera um 
verdadeiro “panorama de realidade”. Este novo panorama advém de uma mudança 
de concepção a respeito da Filosofia. Ela não se presta ao sustentáculo retórico de 
pensamentos particulares, nem a produzir a “técnica adequada” para a autoajuda, 
mas assume a responsabilidade ética de pensar o “nós”. Afasta-se de uma filosofia 
apática, de um ceticismo de braços cruzados, para ser o apoio possível ao homem 
no mundo. (HEIDEGGER, 2012).

Talvez a maior contribuição da Fenomenologia Existencial de Heidegger tenha 
sido aproximar a Filosofia da vida. O conhecimento filosófico não pode ser maté-
ria de “eruditos”, não pode estar além da física (metafísica), nem pode descartar a 
existência humana como objetivo final. A Filosofia é a única ciência que sofre desta 
sedução transcendente, mas mesmo quando esta sedução existe deve-se ter em 
mente que a essência do homem é a sua própria existência (SANSEVERO, 2010).

O método fenomenológico de Heidegger, portanto, pretende trazer um novo 
tipo de apreciação filosófica analítica, que como mencionado acima, evite uma de-
sintegração do fenômeno. Procura, antes, o caráter originário do fenômeno: sua 
unidade ontológica originária (MOREIRA, 2010). Assim, a investigação fenomenoló-
gica alicerça-se na existência: temporalidade, corporeidade, espacialidade, angústia, 
medo, preocupação, alegria. Aquilo que fora antes desprezado é o fundamento de 
uma nova Filosofia.

A abordagem fenomenológica de Heidegger

A fenomenologia parece ser um terreno fértil para Heidegger, pois com ela, 
a ontologia mantém uma relação estreita. “Somente com a fenomenologia surge 
um conceito adequado para a investigação” (HEIDEGGER, 2012, p.8), isto é, para a 
investigação ontológica, tendo em vista que a fenomenologia heideggeriana funda-
menta-se na hermenêutica da faticidade, já que a hermenêutica tem como tarefa 
tornar acessível o ser-aí (ser no mundo), em cada momento de sua vida, esclarecer 
a alienação que atinge o ser-aí, configurar o ser-aí como uma possibilidade de com-
preender a si mesmo e de ser compreendido (p. 21).
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É a partir dessas tarefas da hermenêutica que Heidegger, desenvolve seu pro-
jeto de investigação, denominado: Fenomenologia-hermenêutica da faticidade, que 
tem como fenômeno o ser-ái na vida fática.  

A hermenêutica da faticidade tem acesso a fenômeno na medida em que ele se 
mostra, descartando tudo que não está aparentemente visível, ou seja, o que não 
é mostrado pelo ser, portanto, não cabe conferir ao fenômeno do qual se ocupa 
nenhuma categoria a priori.

As objetualidades são provenientes das proposições ou enunciados que se 
apresentam como escritos, lidos ou ouvidos, pois são acompanhados de vivencias 
de pensamento ou de conhecimento que por sua vez são acompanhados de signi-
ficação. Desse modo, Heidegger vai revelando a metodologia da hermenêutica da 
faticidade como uma possibilidade de investigação que busca falar de algo, tal qual 
esse algo se mostra e somente na medida em que ele se mostra, não existe um 
método pronto e acabado que dê conta da existência do ser na vida fática, a feno-
menologia é antes de tudo uma possibilidade e como tal não está sujeita a métodos 
rígidos e nem possui uma um caráter temático. Nesse sentido, a fenomenologia é 
o como da pesquisa, que vai sendo delineada na medida em que o fenômeno se 
mostra, as objetualidades surgem e são determinadas do modo como elas mesmas 
se dão.

Segundo Sampaio (2012) “Heidegger considerava seu método fenomenológico 
e hermenêutico, conceitos que evidenciam uma analítica existencial que permite 
desvelar aquilo que se oculta naquilo que se mostra, mas que é precisamente o que 
se manifesta naquilo que mostra”.

Nessa trajetória segue a hermenêutica da faticidade, como uma fenomenologia 
da interpretação, cuja posição previa pode ser acessada na rede de objetualidades.

Considerações finais

A fenomenologia iniciada por Husserl e aperfeiçoada por Heidegger a partir de 
suas criticas ao projeto fenomenológico de Husserl, mostrou-se uma possibilidade 
de pesquisa para se investigar do Ser-idoso, acessível por meio de seus enunciados 
(narrativas) quer sejam eles escritos, lidos, ditos ou narrados.
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É notório no ensaio que Husserl, apesar de ter sido criticado, até mesmo pelo 
seu discípulo Heidegger, contribuiu significativamente para o desenvolvimento de 
uma metodologia  de abordagem fenomenológica ao definir uma nova racionalida-
de filosófica cuja dinâmica intencional é de uma consciência sempre aberta para o 
mundo da vida, como fonte originária de sentido, horizonte pré-científico de sentido 
prévio de qualquer prática científica. Outra grande contribuição é o deslocamen-
to que faz do conceito de intencionalidade, superando seu mestre. O conceito de 
intencionalidade, definido por Husserl, explicita a relação dual entre consciência e 
objeto, a qual somente é percebida via retorno às intuições originárias, isto é, o re-
torno às coisas mesmas, percebendo o fenômeno tal qual ele é, na medida em que 
ele se mostra. A intencionalidade concebida desse modo manifesta-se como estru-
tura do mundo da vida, de onde emanam outras estruturas de sentido, como a do 
corpo somático, a da intersubjetividade, a da intersubjetividade e da linguagem ou 
da comunidade de cientistas constitutivos de racionalidade, e, portanto, de interes-
se da fenomenologia.

Heidegger viu que a fenomenologia como método de investigação, iniciada por 
Husserl, era solo fértil para o desenvolvimento de seu método conhecido como her-
menêutica da faticidade, o caminho que o filosofo traçou para fundamentar seu 
projeto fenomenológico divergiu em muito da proposta de Husserl, seu professor.

De fato, as contribuições de Heidegger para definir uma abordagem fenomeno-
lógica têm inicio com a mudança de enfoque que ele efetua na análise do fenômeno, 
isto é, em vez de analisar a natureza do ser ele procura analisar o sentido do ser.  Ele 
rompe com relação dual sujeito x objeto proposta por Husserl. A abordagem centra-
se do Dasein (ser-no-mundo), para tanto realiza um corte epistemológico no projeto 
inicial de Husserl e introduz a hermenêutica para interpretar Dasein como um ser-
no-mundo. E então, a abordagem fenomenológica de Heidegger, a hermenêutica 
da faticidade investiga o ser no mundo, ser que se mostra, na medida em que ele 
se mostra, nesse sentido, a fenomenologia é concebida como uma possibilidade e 
como tal, não está sujeita a métodos rígidos. Em síntese, a fenomenologia heidegge-
riana em um novo fundamento filosófico, que alicerçado na existência, resgata tudo 
que fora desprezado: temporalidade, corporeidade, espacialidade, angústia, medo, 
preocupação, alegria, elementos constitutivos de uma nova Filosofia.
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Durante a produção deste ensaio, percebemos distanciamento existente entre 
as propostas de Husserl e Heidegger, cada um conferiu um tratamento diferenciado 
a fenomenologia, portanto, há varias fenomenologias, cada uma, a seu modo, per-
cebe o fenômeno, tal como ele é, na medida em que ele se mostra. Por isso, ratifico 
que é possível uma abordagem fenomenológica para investigar o Ser-Idoso na vida 
fática.
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PRÁTICAS DISCURSIVAS EM LIMA BARRETO: VOzES 
DISSONANTES NO PAíS DAS BRUzUNDANGAS

AURISTELA RAFAEL LOPES (UFRN)

Introdução

O universo literário de Afonso Henriques de Lima Barreto ainda causa reações 
várias a leitores leigos e críticos, de crítica a sua linguagem despojada de floreios, 
do riso espontâneo, do reconhecimento de si mesmo, da alegria e da dor mistura-
dos ao reconhecimento de sua República dos Bruzundangas. Das reações listadas 
expõe-se sua literatura como um corpus discursivo que traz à tona as vozes sociais 
silenciadas por uma ideia de Brasil moderno homogênea.

O obra de Lima Barreto traz em seu bojo aspectos que o filiam ao riso bonachão 
de Rabelais, em que contra o academicismo inócuo de seu tempo, busca em sua es-
tética de verve satírica que, muitas vezes, provoca o riso, confrontar a realidade que 
expõe relações desiguais entre a República instaurada e a gente pobre da cidade.

Pouco compreendido em suas intenções, a obra de Lima Barreto muitas vezes 
recebeu a alcunha de autobiografia caricatural, no entanto as cores de sua litera-
tura propositadamente fortes realizam a construção imaginária inversa dos meios 
acadêmicos em voga: a invenção do homem comum no imaginário brasileiro e sua 
relação esdrúxula com a modernidade, trata-se de uma cenografia inusitada às Le-
tras brasileiras naquele momento de exaltação à Europa.

Neste trabalho, tenho como objetivo o estudo das práticas discursivas que nos 
permitam um debruçar sobre uma heterogeneidade de vozes sociais que insistem 
em desestabilizar os modos de ser e de existir dos discursos hegemônicos. Tais 
vozes sociais trazem à tona uma história construída à margem do projeto de mo-
dernidade implantado no início do século XX, o fio discursivo barretiano evidencia 
a relação do ser ordinário suas astúcias e táticas (CERTEAU, 1994) com a República 
instaurada.
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Busco estudar tais vozes sociais na obra Os Bruzundangas, aproximando-o 
dos estudos de Bakhtin sobre a escritura carnavalesca de Rabelais. O riso enquan-
to um discurso transgressor traz à tona outras vozes sociais cerceadas pela moral 
e a razão. A fala barretiana  incita ao leitor uma resposta, um riso crítico e uma 
releitura/reescrita da sociedade. “A segunda  vida, o segundo mundo da cultura po-
pular constrói-se de certa forma como paródia da vida ordinária, como um mundo ao 
revés...”(BAKHTIN, 1999, p.11), mas como nos alerta Bakhtin a escritura carnavalesca 
não é vista de forma positiva no século da razão.(1999). 

Pois, numa sociedade do controle não se diz o que quer, não se pode dizer tudo 
sem que as vontades de verdades cerceiem aquilo que não é apropriado à socie-
dade. Os recortes selecionados de Os Bruzundangas, desnudam outras histórias, 
outros lugares sociais e outros sujeitos sociais da modernidade brasileira em pos-
sibilidades de jogos de verdades. Compreende-se esse outro como aquele a quem 
os discursos hegemônicos cercearam seus modos de ser e existir (FOUCAULT, 2015) 
e que à luz dos estudos da linguagem estão a merecer uma melhor compreensão, 
para que as Ciências Humanas e Sociais sejam locus de compreensão de outros que 
não sejam a representação do sujeito ocidental. (MOITA LOPES, 2006)

Desse modo, a obra de Lima Barreto ainda carece de estudos que superem as 
comparações de estilo tentando situá-lo em uma escola literária e o vejam como um 
discurso do outro que por ser visionário justamente inscreve-se como um discurso 
incompreendido e que confunde-se com o discurso do louco. Um outro que por 
vezes também é o louco por sua visão satírica e extemporânea da República dos 
Bruzundangas.

Seus personagens, sua obra como um todo, advém de uma escolha estética 
que o aproxima do método sociológico de Bakhtin, onde arte é social e só se realiza 
a partir de elementos exteriores à obra que determinam determinadas escolhas do 
autor, “A arte, também, é imanentemente social; o meio social extra-artístico afetando de 
fora a arte, encontra resposta direta e intrínseca dentro dele.” (VOLOSHINOV, 1976, p.3)

Seguindo a método sociológico de Bakhtin para analisar a arte, este trabalho 
também analisa a obra de Lima Barreto e sua própria concepção estética de lite-
ratura como uma literatura pensada a dar visibilidade a vidas sociais que não se 
adequaram ao processo de modernidade implementado no início do século XX, vai 
pensar a literatura como uma de suas manifestações históricas, em que a obra não 
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pode ser estudada isolada de seu contexto e tampouco isolada do conjunto de toda 
a obra do autor. (1976).

Para Lima Barreto, a literatura é um fenômeno social e não poderia ser inscrita 
na ideia de arte pela arte, como pensavam seus contemporâneos, mas numa es-
colha consciente de dialogar com os sujeitos sociais preteridos pela sociedade em 
que vivia. Sua visão de literatura o aproxima do que propõe Voloshinov, “vendo a 
literatura como um fenômeno social, nós inevitavelmente chegaremos à questão de seu 
condicionamento casual” (1976, p.2). A literatura não poderia ser apenas ornamento 
da sociedade, a linguagem que reflete e refrata a realidade, teria a função de dia-
logar com as vozes sociais das múltiplas culturas e ‘Brasis’, excluídos do projeto de 
modernidade brasileira.

A fundamentação teórico-metodológica dos estudos bakhtinianos sobre o dia-
logismo e a carnavalização literária, amparam este trabalho, no sentido de compre-
ender a linguagem como uma prática discursiva, em que atravessam vários interlo-
cutores, as vozes sociais que Lima Barreto trouxe à tona a partir de sua literatura, 
vozes que carecem de ser ouvidas.

É preciso produzir o conhecimento que se volte para a voz do outro, o conheci-
mento científico tido como verdadeiro, deixou à margem, uma profusão de sujeitos 
sociais, Moita Lopes faz a crítica a uma episteme ocidentalizada que só reconhece o 
sujeito europeizado, homem e branco: Aqueles que foram postos à margem em uma 
ciência que criou outridades com base em  um olhar ocidentalista têm passado a lutar 
para emitir suas vozes como formas igualmente válidas de construir conhecimento e 
de organizar a vida social (2006, p.87). O grande desafio nos estudos da linguagem 
é que possamos produzir conhecimento que possam renarrar essas vozes sociais 
historicamente silenciadas.

Do riso à revolta

As escolhas estéticas de Lima Barreto o levam a uma literatura do “populacho”, 
assim como Rabelais escolheu o “vocabulário da praça pública”, Lima Barreto opta 
pela carnavalização literária como expressão da arte literária. 
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Os costumes daquele longínquo país são assim interessantes e dignos 
de acurado estudo. Eles têm uma curiosa mistura de ingenuidade infan-
til e idiotice senil. Certas vezes, como que merecem invectivas de profe-
ta judeu, mas quase sempre, o riso bonachão de Rabelais.” (BARRETO: 
2001, pp.47-48) 

O autor se insere num contexto de processo civilizatório e urbanista nos mol-
des europeus, fase da Belle Èpoque, processo esse que se chocava com a realidade 
heterogênea e contraditória do Brasil. E sua escolha é de que o riso poderia ser a 
melhor forma de dialogar com as vozes silenciadas por uma literatura com “medo 
do Castilho”.1

No Brasil, a criação do Estado republicano brasileiro não se deu nos ditames 
de uma revolução, foi antes um golpe dos militares, o primeiro de muitos de nossa 
história brasileira. Segundo José Murilo de Carvalho, nossa república foi fruto do 
descontentamento dos barões do café e dos militares com o Império, ela não teve a 
participação popular, foi antes uma tolice como nos fala Lima Barreto, Uma remata-
da tolice que foi a tal república. No fundo, o que se deu em 15 de novembro, foi a subida 
do conservador, sobretudo da parte mais retrógrada dele, os escravocratas de quatro 
costados. (BARRETO, 1956, p.110) 

Lima Barreto, homem de seu tempo a quem literatura não poderia ser o “sorri-
so da sociedade”, mas deveria ser um elo de ligação entre os homens, Sempre achei 
a condição para obra superior a mais cega e mais absoluta sinceridade. O jato interior 
que a determina é irresistível e o poder de comunicação que transmite à palavra morta 
é de vivificar (BARRETO,1993, p.81.), viveu como nenhum outro literato o processo de 
pós-abolição, transitando por entre espaços públicos: das avenidas, das confeita-
rias, dos botecos, da administração pública, da periferia.

Ou seja, contrapondo-se ao sentimento geral de europeização, escreve a partir 
de uma compreensão das diferenças, dos confrontos no mundo social e da realida-
de desigual que se apresentava entre os vários espaços urbanos do Rio de Janeiro.

1. De acordo com Francisco de Assis Barbosa(1993) seria um famoso gramático contemporâneo de 
Lima Barreto. 
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Lima Barreto envereda por um dialogar com os sujeitos sociais da sociedade 
em que vivia. Tanto os sujeitos sociais que representavam o status quo quanto àque-
les vilipendiados em vida e em arte. Embora, todos os tipos sociais fossem objeto de 
sua literatura, à gente pobre da periferia, nutria um carinho especial. Aos comuns 
foram dedicadas suas melhores páginas.

Enquanto que aos mandarins, os doutores, aos políticos, ao alto escalão da 
burocracia estatal, sua verve irônica e satírica dedicou-se ao escracho, ao risível, 
ao grotesco, como estratégia de trazer à tona o absurdo das negociatas do país da 
patuscada. Qualquer semelhança com o momento atual não é mera coincidência.

Ao viver o período denominado Belle Èpoque, onde ocorre todo um processo 
de modernização da capital federal. Enquanto os jornais e vários intelectuais da 
época louvavam a ação de higienização e urbanização do espaço público, com a 
construção de largas avenidas, da beira-mar, Projetavam-se avenidas; abriam-se nas 
plantas squares, delineavam-se palácios, e como complemento queriam também uma 
população catita, limpinha, elegante e branca...(BARRETO, 1998, p. 120).

Ele observa o outro processo paralelo, o Bota-abaixo, vivencia o processo de 
expulsão e derrubada dos antigos casarões que abrigavam várias famílias de baixa 
renda. Fato é que o Rio de Janeiro antes do projeto executado por Pereira Passos, 
1902 a 1906, era foco de doenças, conhecido como o “Porto Sujo” ou “Cidade da 
morte”, mas o que Lima Barreto observa é que o projeto nunca foi um projeto de 
inclusão da população carioca, antes seria uma divisão entre um Rio para estrangei-
ros e o Rio das favelas.

O Rio de Janeiro, da avenida, dos squares, dos freios elétrico, não pode 
estar à mercê das chuvaradas, mais ou menos violentas, para viver sua 
vida integral.
Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos exter-
nos, com as fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas 
da nossa vida urbana, econômica, financeira e social. ( TRAVANCAS, 
2004, P.19)

Levando-se em conta de que a República Brasileira se fez por poucos e esta 
minoria foi a grande responsável pela construção de um imaginário republicano 
e consequentemente, de uma ação do Estado sobre a sociedade civil. Muitas vo-
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zes perderam-se no interior dos discursos hegemônicos, A verdade é deste mundo, 
ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados 
de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade.
(FOUCAULT, p.52, 2015) Assim, Lima Barreto não pretende ser o resgate da voz ver-
dadeira e transparente, mas trata-se muito mais de abrir espaços para uma leitura 
crítica de nossos mitos, de perceber que lugares foram reservados no processo de 
modernidade para a fala popular do que o desvelar de uma história verdadeira.

Todorov observa, em Prefácio à obra de Bakhtin, que a verdade existe e transita 
na palavra, mas não somos seus detentores o que apreendemos são sentidos desta 
verdade. Portanto, é o caso de se observar que Lima Barreto mesmo optando por 
retratar a realidade não se exime das trocas entre vida e arte, ciente, talvez, desta 
situação o mesmo preferiu a ironia como forma de quebrar as barreiras entre o real 
e o possível real na inscrição de um discurso polifônico. (BAKHTIN,1999, pp.17-19)

Há de se compreender que o ataque de Lima Barreto à República Brasileira não 
é um ataque à república, mas de que modo república e modernidade foram articu-
lados em terras tupiniquins. Para o vislumbre desse Brasil esquecido pela missão 
civilizatória, a linguagem se desnuda de artifícios e floreios para desmascarar essa 
civilização à custa dos marginais da cidade carioca, pois a linguagem é um modo de 
ação e de reação da realidade e que remete para a necessidade de se considerar em seus 
processos investigativos, a noção de sujeito, de história, de acontecimento, das relações 
de poder.(OLIVEIRA, 2015, p.1). Seu ataque antes é um projeto de resistência à opres-
são, em que a linguagem não é apenas reflexo, mas refração da realidade.

Assim podemos dizer que somos todos leitores, assimilando, fabricando e re-
fabricando a memória coletiva. Ou seja, sirva-se, está Lima Barreto a nos incitar a 
degustar de um outro discurso que não seja o de voz passiva e silenciada por uma 
episteme ocidental que oprima outras vozes que não seja o escrevente privilegiado. 
Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, procedimentos de exclusão. O 
mais evidente, familiar também , é a interdição. (2003, p.9). Lima Barreto não ficou im-
pune as interdições do poder, seu ataque aos mandarins, aos literatos de confeita-
rias, aos políticos, rendeu-lhe um silenciamento sobre sua obra, que não se falasse 
nada, nem de forma negativa nem positiva, seria uma literatura dos não-ditos.

As influências das ideias no passado se fazem constantes e circulam entre nós 
como discursos válidos e legitimados pelo status quo, um debruçar sobre as práticas 
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discursivas de nossa história se faz necessário para a produção de pesquisas de 
relevância social, ainda há muito a se pesquisar sobre esta relação entre os ditos 
oficiais e os silenciados da história. Portando, a presente pesquisa se filia aos pres-
supostos teóricos da Linguística Aplicada de gerar narrativas com posicionamen-
tos não mais no centro no ocidente, mas no que tal postura, deixou de fora, uma 
episteme mestiça, associada a uma uma virada cultural e linguística que permita a 
compreensão dos outros sociais colocados à margem do conhecimento ocidental.

Outras vozes no país dos bruzundangas

A criação de tipos sociais a que se ocupou Lima Barreto, da observação acurada 
da periferia, da criação de um espaço romanesco ainda inexistente na literatura bra-
sileira de seus contemporâneos, inaugura e até se coloca a frente dos Modernistas 
de 22. A fala barretiana incita ao leitor uma resposta, um riso crítico e uma releitu-
ra/reescrita da sociedade. A palavra, nesse contexto, se configura como libertação, 
como destronamento dos doutores, do rebaixamento, da quebra de hierarquias 
como artifício discursivo para sua literatura militante. (MUNIZ, 2013)

– O doutor sicrano já escreveu alguma coisa?
– Por que perguntas?
– Não dizem que ele vai ser eleito para a Academia de Letras?
– Não é preciso coisa alguma meu caro; entretanto quando esteve na 
Europa, enviou lindas cartas aos amigos e...
– Quem as leu?
– Os amigos, certamente; e, demais, é um médico da grande clínica. Não 
é bastante?
(BARRETO: 2001, p.150)

A  linguagem é o espaço de desmascarar os confrontos ideológicos e sociais 
do projeto de modernidade brasileiro, É, portanto claro que a palavra será sempre o 
indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas 
despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram caminho para siste-
mas ideológicos estruturados e bem formados (1981, p.40).
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A partir da paródia, o autor cria um espaço de crítica e transgressão dos dis-
cursos dominantes do período, ambiente do positivismo e do darwinismo social. 
Na construção de causos e tipos sociais dos Bruzundangas, cria-se também uma 
resposta a tais discursos, cria um ato único de união entre o mundo da cultura e o 
mundo da vida, de natureza dialógica e responsiva. (BAKHTIN, 1993)

Os bruzundangas, uma reunião de crônicas de um país fictício, traz em seu fio 
discursivo a ideia carnavalesca de contestação e desagregação da ordem pelo riso, 
do riso de zombaria que desestabiliza. (PROPP, 1992) Lima Barreto trocaria o belo 
pelo real, mas para a ficção ser ficção; só podia ser ficção da ficção, alegorias de uma 
República das Letras alegórica. Representações justapostas causando o caos repa-
rador das dissonâncias discursivas.

Na Bruzundanga, como no Brasil, todos os representantes do povo, des-
de o vereador até o presidente da república eram eleitos por sufrágio 
universal, e, lá, como aqui, da há muito que os políticos práticos tinham 
conseguido quase totalmente eliminar do aparelho eleitoral este ele-
mento pertubador - “o voto”. (BARRETO, 2001: P.100)

A escritura barretiana tematiza e constrói o riso cotidiano das festas populares, 
dos entrudos, das tradições populares de um povo multicultural. Lima Barreto nos 
ensina a rirmos de nós mesmos, de nossas instituições, da verborragia existente 
nos meios acadêmicos, da negociatas do poder público. E inaugura a partir da lin-
guagem, um outro Brasil na literatura e na história do imaginário brasileiro.

O riso que Lima Barreto deseja produzir em seus leitores está diretamente 
ligado à compreensão de vozes silenciadas pelo projeto de modernidade que en-
contram na literatura barretiana a possibilidade de se inscreverem na história da 
humanidade, o romancista consciente do poder da linguagem e das relações de po-
der que permeiam todas as práticas sociais dialoga com o devir a partir de sua obra.

A obra do romancista, está ligada ao que Oliveira chama o estado de ser outro 
diferente do eu, (2015, p. 2) a quem a voz tem sido negada a partir de mecanismos 
de poder.  Sua literatura causa estranhamentos porque não representa os discursos 
dominantes, Lima Barreto incita ao leitor uma resposta: eu sei de que mundo às 
avessas você fala! É esta a frase que Lima Barreto nos provoca a dizer. É que a vida 
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econômica da Bruzundanga é toda artificial e falsa nas suas bases, vivendo o país de 
expedientes. (BARRETO, 2001, p.50)  Ou seja, por mais risível e absurdos que sejam 
as crônicas das Bruzundangas, elas nos trazem um reconhecimento do outro no 
mundo do eu privilegiado.

Numa orientação a um amável leitor que pergunta onde poderá se inteirar a 
respeito deste curioso país(A República dos Bruzundangas)Lima Barreto responde: 
é nas lojas dos merceeiros, nos açougues, nas quitandas, assim mesmo em fragmentos, 
pois todos as pedem nas repartições públicas para vendê-las a peso aos retalhistas de 
carne verde, aos vendeiros e aos vendedores de couves. (BARRETO, 2001, p. 38)

Mérito seu, essa inauguração discursiva do “populacho” no mundo formal das 
Letras, dos discursos, cabe a nós, deste século, dialogar com seus personagens.
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PRÁTICAS DISCURSIVAS EM UM PROGRAMA TELEVISIVO 
DE INFORMAÇÃO DE MODA: A INSTAURAÇÃO DOS 
SENTIDOS NO ESQUADRÃO DA MODA

RANIERE MARQUES DE MELO (UFPB)

Introdução

Este artigo tem como pressuposto basilar as contribuições da Análise do Dis-
curso, de linha francesa, mais precisamente, em congruência com os postulados te-
óricos de Michel Foucault, além da interface com os Estudos Culturais. Essas con-
tribuições concebem o discurso como prática social, uma vez que ele é imbuído de 
filiações históricas constitutivas, além de ser prenhe de efeitos de sentido, mas não 
de quaisquer, que dialogam e se intercruzam no plano da materialidade linguística.

Sendo assim, não podemos entender como naturais os discursos que circulam 
na/pela televisão, pois eles são constituídos de diversas formações ideológicas. Em 
um mundo capitalista e globalizado, a televisão funciona como um jogo de verdade 
que dissemina valores, influencia comportamentos, estabelece costumes e modifi-
ca práticas sociais, alcançando quase toda a população. Esses jogos de verdades, por 
exemplo, esteiam as diversas vontades de verdade presentes, também, no discurso 
de informação de moda, veiculado no programa televisivo Esquadrão da Moda1. As-
sim, são os jogos de verdade geradores de discursos que deslocam e ressignificam, a 
partir da diferença social, a identidade do sujeito-mulher.

1. O Esquadrão da Moda é um programa televisivo brasileiro, mas de origem europeia. É  transmitido 
pelo SBT, porém tem como gênese o reality show What Not to Wear, produzido no Reino Unido em 
2001, e exibido pelos canais Discovery Home & Health e BBC. O objetivo desse programa é, segundo 
os seus produtores, reatualizar, renovar, repaginar o visual de seus participantes, que são, exclusiva-
mente, mulheres. O programa, atualmente exibido aos sábados, já perdura sete anos e está em sua 8ª 
temporada.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/What_Not_to_Wear
https://pt.wikipedia.org/wiki/Discovery_Home_%26_Health
https://pt.wikipedia.org/wiki/BBC
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À luz dessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo: 1) analisar as práti-
cas discursivas que envolvem o saber sobre a moda, o poder e os sujeitos, a par-
tir dos recursos linguístico-discursivos presentes nos episódios do programa e 2) 
discutir as vontades de verdade presentes nos discursos produzidos pelo programa 
Esquadrão da Moda. Na esteira desses objetivos, afigura-se como imprescindível si-
nalizar a seguinte questão-problema que gerencia este trabalho: como, no referido 
programa televisivo, as práticas discursivas, gestadas por vontades de verdade, são 
geradoras de preconceito e de exclusão àquelas que estão fora da ordem da moda?

 
Descrição e considerações sobre o corpus

Adotamos, para a realização deste trabalho, a pesquisa qualitativa do tipo des-
critivo-interpretativo, pois a análise dos dados coletados não estará reduzida à des-
crição, contudo buscamos o lugar da interpretação.

O corpus deste trabalho é formado por dois episódios do programa Esqua-
drão da Moda, mais especificamente, uma amostragem. Esse programa possui dois 
apresentadores, que são pessoas renomadas e especialistas em moda: Isabella Fio-
rentino e Arlindo Grund. A top Model e consultora e o stylist formam um casal, com 
corpos magros, brancos e sempre ultrajados com roupas de grife; eles,  além de 
ditarem às participantes as regras do vestir-se bem e com informação de moda, 
arremeçam destas as “roupas antigas” e  as que estão “fora de moda” em um cesto 
de lixo.

Além desse cesto, faz parte também do cenário um espelho com giro de 360º, 
como uma espécie de cabine, um lugar de aprovação ou de desaprovação. A par-
ticipante, neste momento, veste a roupa “velha” e diz a que lugar e/ou evento iria 
com tal vestuário. Em seguida, as apreciações são quase sempre grosseiras, de con-
fronto e de ordem, reduzindo o sujeito ao lugar de nulidade, como veremos adiante. 
Mas, por outro lado, as roupas compradas com o cartão de crédito de 12 mil reais, 
quando vestidas, são, quase sempre, adjetivadas como sendo elegantes, discretas 
e com tendência de moda.

Ao que nos parece, ninguém decide inscrever-se para participar do programa. 
Essa é uma das regras. Desse modo, a participante, de forma sigilosa, é sempre 
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inscrita por algum amigo ou familiar, que a julga como desajeitada e não sabe se 
vestir. Essa participação não se dá de forma aleatória, há um conjunto de critérios 
para seleção. A exemplo, no site oficial do programa Esquadrão da Moda, na aba de 
inscrições, lê-se:

Esquadrão da Moda

Você conhece alguma mulher que não sabe se vestir? 
Uma mulher que não tem bom gosto, que não sabe comprar roupas? 
Daquelas que só usa roupas velhas e sem estilo nenhum? 
Que guarda velharias no guarda-roupa? Que vive repetindo uma mesma 
peça de roupa? Que usa roupas “espalhafatosas” em lugares inapropria-
dos? Se você conhece alguém assim, essa mulher tem tudo para participar 
do Esquadrão da Moda e receber as dicas dos nossos especialistas! Indi-
que ela para a produção do programa.
Mas sem ela saber. TEM QUE SER SEGREDO! 
Fonte:<(http://www.sbt.com.br/inscricoes/esquadraodamoda/partici-
pe/)> (grifos nossos).

Está, portanto, delineado um perfil para a participante, como sendo aquela 
que foge às regras da moda, que não tem o “bom gosto”, que “não sabe comprar 
roupas” e “nem se vestir”. Para além disso, é preciso ainda atentar para um traço 
discursivo persistente, encontrado no plano dessa materialidade linguística, a repe-
tição da negação, através dos vocábulos não e sem, o que ressalta ainda mais, de 
maneira pejorativa, as descrições identitária da mulher participante do referido pro-
grama. Mas ainda parece cedo para levantar essas questões. Partimos, então, dessa 
hipótese que a identidade é constituída pela linguagem, pelo discurso, enquanto 
saber e poder.

http://www.sbt.com.br/inscricoes/esquadraodamoda/participe/)
http://www.sbt.com.br/inscricoes/esquadraodamoda/participe/)
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Discussão teórica

A identidade, como produção cultural, não é produzida apenas a partir da 
concepção que o Outro possui sobre o sujeito. Não restrito a essa concepção, os 
Estudos Culturais conceituam a produção da identidade a partir da memória, da 
alteridade e do discurso. Quanto a este, filiamo-nos mais marcadamente porque 
também consideramos que não há identidade fora da linguagem. A esse respeito, 
entendemos que os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a 
partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar 
(WOODWARD, 2013, p. 18).

Nessa esteira de entendimento teórico, comungamos com Hall, quando afirma 
que as identidades são construídas dentro e não fora do discurso que nós precisamos 
compreendê-las como produzidas em lugares históricos e institucionais específicos, no 
interior de formações e práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas es-
pecíficas (HALL, 2013, p.109). Ora, essas concepções teóricas definem a formação de 
identidades para além de um processo histórico, mas como algo que se forma no/
pelo discurso.

Diante disso, é necessário afirmar que somos também condicionados por aqui-
lo que tomamos como verdade acerca de nós mesmos. Isso quer dizer que os sujei-
tos têm suas identidades formuladas, a partir da interação por meio da linguagem, 
da memória e da alteridade. Nós nos significamos por meio da linguagem. Nesse 
sentido, trata-se de uma atividade que está sempre se modificando, uma vez que 
a sociedade está em constante mudança; consequentemente, mudamos a nossa 
forma de pensar e de agir. A esse respeito, Stuart Hall elucida:

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através dos 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
momento do nascimento (...). Ela permanece sempre incompleta, está 
sempre “em processo” sempre sendo formada. Assim, em vez de falar 
da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de identifica-
ção, e vê-la como um processo em andamento. A identidade surge não 
da plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, 
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mas de uma falta de inteireza que é preenchida a partir de nosso mundo 
exterior, pelas formas através dos quais nós imaginamos ser vistos pelos 
outros (...) (HALL, 2005, p.38-39).

Nesse sentido, a identidade é, portanto, uma produção do discurso e das rela-
ções de poder, as quais são formas de objetivação do sujeito. Assim sendo, convém 
ressaltar que as formas diversas e particulares de “governabilidade” dos indivíduos fo-
ram determinantes nos diferentes modos de objetivação do sujeito (DAVIDSON & GROS, 
2004, p. 48). Em outros termos, as relações de poder são constituidoras do sujeito, 
tornam os indivíduos em sujeitos; entretanto, essa relação de poder precisa dos 
sujeitos para ser exercida. Os modos de objetivação, por sua vez, fazem referência 
à forma como o sujeito pode se tornar um objeto para o conhecimento, ou seja, 
um sujeito produtivo. Dessa forma, a objetivação é um processo que leva em con-
sideração os jogos de verdade, uma vez que as práticas divisoras atuam sobre esses 
sujeitos, colocando-os sempre em relação aos outros. 

Relações de poder: jogos/ vontades de verdade na constituição do sujeito

Para Foucault (2015), não há “o” poder, e sim uma relação de forças, uma prática 
social; assim sendo, aciona relações entre os sujeitos sociais, sendo uma delas, as 
relações de comunicação. Vejamos que essas relações de comunicação “transmitem 
informação através da língua, de um sistema de signos ou de qualquer meio simbó-
lico” (FOUCAULT, 1995, p.240), além de ser um meio de circulação de saber e poder 
no seio da nossa sociedade. Em outras palavras, essas relações de comunicação 
são amalgamadas de relações de poder, já que, quando há uma comunicação, há, 
consequentemente, uma ação sobre o outro ou os outros.

Dando sequência a esse raciocínio, quando analisamos essa questão do poder, 
percebemos que este é inerente às relações sociais e de comunicação, pois a ação 
de comunicar, em geral, requer alguém que execute, siga, obedeça e até rejeite o que 
está sendo transmitido. Essa última relação pode ser bem exemplificada, quando 
nos referimos à televisão, meio de comunicação de massa, que a todo tempo pro-
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mulga determinadas vontades de verdade. Contudo, não nos esqueçamos: o poder é 
quem faz um discurso circular como verdadeiro, como um discurso de autoridade.

Em A Ordem do Discurso (2006), Foucault elenca alguns mecanismos de exclu-
são externos ao discurso, a saber: a interdição, a segregação pela loucura e a von-
tade de verdade. A vontade de verdade funciona também para representar como o 
saber é aplicado em uma sociedade. Foucault propõe uma vontade de verdade, a 
qual, “se nos situarmos no nível de uma proposição, no interior de um discurso, a 
separação entre o verdadeiro e o falso não é nem arbitrário, nem modificável, nem 
institucional, nem violento” (FOUCAULT, 2009, p.14). Mas, por outro lado, é “[...], essa 
que se impõe a nós há bastante tempo, é tal que a verdade que ela quer não pode 
deixar de mascará-la” (FOUCAULT, 2009, p. 20).

Vê-se, nesse campo conceitual, que as vontades de verdade são estabelecidas 
através de uma relação com o Social e com a História; para além disso, são trans-
missoras das relações de poder. Ora, há um ponto de ligadura entre estas e aquelas, 
pois a vontade de verdade não existe fora do poder. Não há como tratar sobre os 
mecanismos de controle do discurso sem associá-los às relações de poder.

A questão do poder, vista em Foucault, difere da ideia de poderio, de assujei-
tamento total, de acorrentamento, já que prevê a resistência. O poder não deve 
ser visto como repressão, como aquele que castra a vontade ou só produz apenas 
males, antes ele é benéfico. Em a Microfísica do Poder, o filósofo francês afirma que 
o poder é produtivo, não traz somente o castigo. Nesse sentido, o poder é dotado 
de positividade, vejamos:

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simples-
mente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas de fato ele 
permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. 
Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo cor-
po social muito mais do que uma instância negativa que tem por função 
reprimir (FOUCAULT, 2015, p.8).

Essa afirmação teórica nos faz perceber que o poder deve ser analisado como 
algo que permeia, circula e que funciona em cadeia. Habita nos recônditos mais 
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secretos da sociedade, onde há relação entre sujeitos. Nunca está localizado em 
lugares estáticos, nem só nas instituições, nem tampouco se concentra nas mãos 
de alguns. Segundo esse filósofo, o poder funciona e se exerce em rede, daí os 
micropoderes. Cada sujeito, em suas malhas sociais, exerce o poder e sofre sua 
ação. O poder percorre todo corpo social, proporcionando saber, um saber materia-
lizado no discurso.

É importante, ainda, entender que as relações de poder constituem as vonta-
des de verdade e estas, por sua vez, servem de base para os jogos de verdade. Para 
Foucault (2004, p.182), “os jogos de verdade compreendem um conjunto de regras 
de produção de verdade de alguns temas fabricados em um momento particular da 
história”, ou seja, não consiste na busca do que é a verdade, mas em descobrir as 
regras, segundo as quais, os sujeitos tomam algo como verdadeiro ou falso.

E quanto ao sujeito? Ele sempre foi o cerne dos trabalhos desenvolvidos por 
Foucault. Ora, são essas relações, anteriormente descritas, somadas a esses meca-
nismos que vão lhe objetivando e subjetivando. Se o poder é ação sobre ação, o su-
jeito nem sempre aceita passivamente uma disciplinarização, mas é, quase sempre, 
enquadrado, classificado por um jogo de verdade. O sujeito, segundo essa concep-
ção teórica, é aquele das práticas do cotidiano, circunscrito em várias conjunturas 
que, supostamente, não o deixam desamarrado, porém que não o dominam.

Nesse contexto, ao que nos parece, a televisão funciona como um de jogo de 
verdade na nossa sociedade atual, como uma prática do cotidiano que controla/se-
duz esse sujeito. Toda produção discursiva que nela circula coloca em funcionamen-
to dada formação social, constituída das relações de poder que prevalecem sobre 
os mais variados sujeitos. Temos, nesse espaço de comunicação, a materialização 
das relações de poder e os jogos de verdade; estes, por exemplo, permitem a formu-
lação de uma crítica excessiva aos que estão, de algum modo, fora do padrão social.

Em uma sociedade como a nossa, a televisão brasileira promulga vontades de 
verdade acerca do sujeito social e suas respectivas identidades e estereótipos. É 
preciso estar inserido no padrão social pré-estabelecido pela TV, para não ser colo-
cado fora da ordem do discurso. Essa mídia parece ser uma máquina de formas e de 
representação, o que nos leva a coadunar com Gregolin: 
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Como o próprio nome parece indicar, as mídias desempenham o papel 
de mediação entre seus leitores e a realidade. O que os textos da mídia 
oferecem não é a realidade, mas uma construção que permite ao leitor 
produzir forma simbólicas de representação da sua relação com a reali-
dade concreta. (GREGOLIN, 2003, p. 97)

Discussão analítica

Iniciarei essa discussão trazendo trechos dos episódios do programa Esqua-
drão da Moda, cujos recortes são discursos dos apresentadores e das participantes:

Arlindo: Eu tô bem pertinho da bela...porque realmente...olha isso...olha 
a inspiração para você...
Isabella: Eu vim inspirada... não em você...porque a gente não viu roupas 
assim...que não passe naquela vulgaridade, mas pra você se espelhar 
em mim...um vestido justo, mas que tem uma manga, tem um decote, 
mas não é vulgar...
Participante: mas...eu me visto sem ser vulgar!
[....]
Arlindo: por que você não usou mais essa peça?
Isabella: porque ela foi internada por falta de ar...(risos). Você não ficou 
roxa? Você gastou dinheiro à toa...Essa bota parece sapato de boneco...
Esse vestido vai para a maternidade. A roupinha da primeira noite da 
maternidade...O bebê chegou no colo e pluft...(risos) (grifos meus).

Para melhor contextualização, esse primeiro recorte é referente à exibição fei-
ta no dia 04/06/16. A participante era Holtess de balada, com 41 anos; mas de acor-
do com o programa, apesar de a Alexandra ter um corpo sarado, o seu problema 
era com o visual excessivamente sensual. Assim, foi ressaltado como proposta para 
resolução do problema: apresentar um visual mais formal para o dia e um mais come-
dido para trabalhar à noite.

Iniciaremos, então, elegendo o discurso que naturaliza a vulgaridade como 
sendo algo associado à utilização de certas roupas. Parece, então, ressoar uma 
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condição de que a mulher não deve apenas se vestir bem, mas estar trajada sem 
vulgaridade, como vemos em: “que não passe naquela vulgaridade”, “não é vulgar” 
e “sem ser vulgar”. Essa mesma prática discursiva estar imbricada naquela que 
justifica a violência sexual advinda de um modo vulgar de vestir-se, já que ambas 
partem do mesmo conceito sobre o que é ser vulgar e defendem o visual mais 
comedido para resolver tais problemas.

Nessa direção, o ponto nefrálgico da questão afigura-se ao corpo. Assim sen-
do, dialogamos com Foucault (2015, p. 126), quando defende: [...] em qualquer so-
ciedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem 
limitações, proibições ou obrigações. Deve-se, assim, considerar que a produção de 
sentido operada por essa prática discursiva, objeto desta análise, é sempre plural, 
reguladas por uma vontade de verdade e asseguradas pelas relações de poder, de 
modo linguisticamente apresentado. É nessa perspectiva que os jogos de verdade 
vão permitindo que esse sujeito-mulher ocupe posições e, consequentemente, 
seja subjetivada. A mídia, por sua vez, por meio da imagem e da linguagem, cons-
trói essa identidade e transmite aos telespectadores, vigorizando ainda mais os 
pré-conceitos sobre esse sujeito.

Quanto à formação de identidades na impressa televisiva, só podemos, pois, fa-
lar de identidade como tendo sua existência no imaginário do sujeito que se constrói no 
e pelos discursos imbricados que o vão constituindo, dentre os quais discursos da ciência 
e da mídia (CORACINI, 2007, p.61). Ressalte-se, então, que uma prática discursiva faz 
surgir uma identidade, mas está não está ancorada no nada. Há sempre um já-dito, 
uma memória discursiva, que permite a formação dessa identidade.

Mas, voltando à análise, apesar de P1 ser uma recepcionista de balada, alguém 
que trabalha nas casas de festas noturnas, o que, socialmente, justificaria sua for-
ma de vestir; mesmo assim, AP1 e AP2, movidos por uma dada formação social e 
ideológica, tentam convencer P1, através do exemplo – “olha a inspiração para você” 
e “pra você se inspirar em mim”. Perpetua-se, assim, que a informação de moda é 
transmitida pelas práticas discursivas, como modelo de reprodução, como imitação 
do bom e, finalmente, como prática homogeneizante dos sujeitos.
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Observemos, ainda, que o humor é usado como estratégia do dizer, explicita-
mente representado em “porque ela foi internada por falta de ar...(risos)”, “você não fi-
cou roxa?” e “essa bota parece sapato de boneco”; contudo, esse não é o humor risível, 
o progressista, conforme (POSSENTI, 1998). Ele preza pelo lugar da valoração social, 
de forma depreciativa, além de promover o deboche, através do riso camuflado.

Como se pode concluir do que foi dito até o momento, vejamos que a moda 
condena a vulgaridade, mas essa sentença não se formulou do nada. Por isso, a 
luxúria, como um dos pecados capitais, associada à sexualidade extrema, à lascí-
via e à sensualidade, está amalgamada nesta prática discursiva da informação de 
moda. Vemos que isso está materializado em “Esse vestido vai para a maternidade”, 
“A roupinha da primeira noite da maternidade...” e em “O bebê chegou no colo e pluft...
(risos)”, como estratégia de dizer que os seios estão à mostra, tão facilmente, o que, 
segundo esse jogo de verdade, não é elegante, não está na ordem da moda. Contu-
do, cabe-nos, então, perceber que o discurso da moda que condena a vulgaridade 
existe, enquanto prática social, porque há condições de produção sócio-históricas, 
na formação social, para que dada ideologia se perpetue e circule socialmente. Há 
condições de possibilidade para a insurgência desses discursos.

Nosso olhar de análise, a partir de agora, inclina-se sobre outro recorte e, con-
sequentemente, sobre outras questões vistas em: 

Participante: todas as minhas peças de roupas...eu tenho apego por 
elas...pois fazem parte da minha personalidade...
Arlindo: aproveita que você está nas alturas...vamos aproveitar e ele-
var o nível do seu guarda-roupa...a gente tem medo de altura, mas tem 
mais medo de inadequação...que não sabe se vestir direito...
Já que você é um publicitária e está desempregada...e precisa realmen-
te mudar o seu estilo para dar uma guinada na sua vida. 
[...]Você tem que tomar cuidado com peças que dão volume...você viu 
ontem, né? Essa vai pra o lixo, tá? 
Isabela: Essa peça é um crime para quem tem o corpo como o seu...to-
das essas calças são texturizadas, as que não é ruim...o único problema 
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é que as texturizadas e metalizadas não são boas para o seu bum-bum.
Arlindo: vai lá pro espelho...talvez seja a roupa que ela disse que foi de-
mitida, o motivo da demissão (risos) (grifos meus).

Esse segundo recorte, por sua vez, foi extraído do programa exibido no dia 
25/06/16. Para melhor entendermos, a participante envolvida é uma publicitária, 
com 35 anos. Segundo as informações do programa, ela tem um corpo triângulo, 
por isso, seu problema é um visual equivocado e confuso. Para resolver, portanto, 
esse problema, ressalta-se: apresentar um estilo moderno e cheio de informação de 
moda.

As cenas-texto, aqui transcritas, representam uma vontade de verdade mani-
festa nos discursos dos apresentadores que justificam o insucesso profissional da 
referida participante, ocasionado pela maneira de se vestir. Embora o discurso des-
sa participante, inicialmente, seja o de resistência, de alguém que faz sua própria 
tendência de moda – “todas as minhas peças de roupas...eu tenho apego por elas...pois 
fazem parte da minha personalidade...”, parece-nos ser estilhaçado com esses ar-
gumentos que justificam o insucesso profissional da participante. Observemos que 
esse discurso que representa a singularidade da participante é silenciado, ou seja, 
não é respeitado. Em suma, afigura-se que a prática discursiva da moda amordaça 
os gostos e preferências pessoais, ou seja, o sujeito tende a ser homogeneizado 
pelo padrão da moda.

Ademais, outros enunciados que nos chamam atenção estão marcados linguis-
ticamente em “precisa realmente mudar o seu estilo”, “dar uma guinada” e “tomar 
cuidado”, já que eles têm, em sua essência, o traço da injunção, ditam regras. Essa 
escolha linguística na fala do apresentador evoca o sentido de uma prática “manu-
alística” (como fazer, como proceder, etc) no programa, o que ratifica ainda mais a 
ideia de “esquadrão” como uma ditadura sobre o modo de vestir-se das mulheres.

 Ainda nesse episódio, na fala de Arlindo, fica manifesta a ideia de que as ves-
timentas, como produção de uma sociedade capitalista, são descartáveis, podem 
ir para o lixo, a exemplo de “Essa vai pra o lixo, tá?”. Essa prática discursiva revela, 
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ainda que de forma angustiante para alguns, uma insatisfação com o que é velho e, 
automaticamente, não se enquadra nas regras do agora. A esse respeito, Bauman 
elucida:

Os mercados de consumo se concentram na desvalorização imediata 
de suas antigas ofertas, a fim de limpar a área da demanda pública para 
que novas ofertas a preencham. Engendram a insatisfação com a iden-
tidade adquirida e o conjunto de necessidades pelo qual se define essa 
identidade. Mudar de identidade, descartar o passado e procurar novos 
começos, lutando para renascer – tudo isso é estimulado por essa cultu-
ra como um dever disfarçado de privilégio (BAUMAN, 2008, p. 128).

Além disso, com esses enunciados analisados no programa, que a lei da boa 
vestimenta, seguindo as regras e convenções do mundo da moda parecem ser sufi-
cientes para que o sujeito tenha êxito no âmbito do trabalho e, sobretudo, consiga 
seu emprego. Em “talvez seja a roupa que ela disse que foi demitida, o motivo da 
demissão”, a apresentadora filia a moda como uma prática social excludente. As 
exigências do mundo da moda parecem ser sobrepor à qualificação profissional. 
Inquieta-nos, portanto, que essa vontade de verdade se perpetue como naturalizada 
e excludente daqueles que não estão na ordem desse discurso.  

Considerações finais

À guisa dessas reflexões, podemos afirmar que o discurso de informação de 
moda, produzido pela mídia, é imbuído de sentidos, os quais, quase sempre, são 
compreendidos como “verdade”, já que esse discurso é uma poderosa arma de re-
produção de vontades de verdade, e não dita, apenas, o padrão da moda aos te-
lespectadores/consumidores. Nesse sentido, concordamos com Gonzáles (2003, p. 
30), quando afirma que a televisão exerce fascínio sobre as pessoas e dispõe de recursos 
como som, imagem, cores e movimentos. Assim, entendemos que o Esquadrão da 
Moda, funciona como um jogo de verdade que produz sentidos de persuasão, além 
de ditar regras e comportamentos sociais.
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Diante da cenas-texto dos dois episódios do Esquadrão da Moda, procuramos 
investigar os sentidos que se instauram no discurso sobre a moda, no que diz res-
peito à depreciação da identidade da mulher. Concluímos que tal discurso é perpe-
tuador de preconceitos e de intolerância em relação àqueles que por serem dife-
rentes de um dado padrão social são colocados à margem da “ordem do discurso”, 
tornando-se “vítimas” de um discurso que promove o deboche. A partir dessa inves-
tigação, colocamo-nos diante dessas relações de comunicação presente no referido 
programa, a fim de questionar as vontades de verdade nelas presentes.

À guisa de nossos objetivos e de nossas análises, concluímos que toda lingua-
gem utilizada na elaboração desses enunciados analisados é provocadora de criar e 
recriar sentidos entre sujeitos sociais. A materialização dessa atividade enunciativa, 
por sua vez, estabelece a formação da identidade do sujeito que não segue a moda, 
através de discursos que incluem, excluem e que realçam as diferenças sociais.
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simPósio temátiCo

REPRESENTAÇÕES DIALÓGICAS DA IDENTIDADE DA 
PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF NO GÊNERO DISCURSIVO 
CHARGE

ANA KARLA ALVES MENEzES (UFPB)
MANASSÉS MORAIS XAVIER (UFPB)

Introdução

A política tem um papel fundamental no dia-a-dia em nossas vidas, pois quei-
ramos ou não, ela é um - elemento que está intrínseco em nosso meio social. Para 
Charaudeau (2006), a palavra política funciona entre uma verdade do dizer e uma 
verdade do fazer: uma verdade da ação que se manifesta através de uma palavra de 
decisão, e outra que se desponta através de uma palavra de persuasão (razão) ou 
sedução (paixão). Uma característica do discurso jornalístico é a aptidão de incorpo-
rar e mediar os discursos de vários sujeitos sociais. Isso faz da mídia um cenário de 
interesses em competição daqueles que querem ver divulgados os seus discursos.

A noção de dialogismo - escrita em que se lê o outro, o discurso do outro no eu 
- pode ser encarado como filosofia de vida, fundamentação da política, concepção 
de mundo, entre outras perspectivas. Por isso, tomamos como aporte, o pensa-
mento do intelectual soviético Bakhtin (2011), para quem

cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados 
com os quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação dis-
cursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta 
aos enunciados precedentes de um determinado campo: ela os rejeita, 
confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, 
de certo modo os leva em conta. (BAKHTIN, 2011, p. 297)
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Na perspectiva bakhtiniana, o princípio dialógico é a característica essencial 
da linguagem e, por isso, a linguagem e as línguas têm uma natureza intrinseca-
mente política, porque sujeitam os falantes a sua ordem. Tendo em vista as dife-
rentes esferas de atividade humana, os gêneros discursivos, utilizados nos mais 
diversos ambientes linguísticos, retratam/refratam de forma dinâmica, histórica e 
situada, essa transformação da/na linguagem.

Os gêneros discursivos da esfera jornalística cumprem relevante função para 
a sociedade, seja como divulgação da informação, seja através do anúncio de pro-
dutos e oferta de serviços, ou contribuindo para a formação de opinião, por meio 
de artigos, crônicas, charges e demais gêneros da esfera do jornalismo opinativo.

Então, em meio a variedade de gêneros existentes nas diferentes esferas so-
ciais da atividade humana, recorreu-se, para o desenvolvimento deste trabalho, à 
esfera jornalística e, mais especificamente, ao gênero discursivo charge, na pers-
pectiva de refletir sobre a construção dialógica da identidade da Presidente Dilma 
Rousseff no gênero supracitado, convocando sentidos sobre como, a partir dos 
gêneros discursivos, a temática política e as relações dialógicas da linguagem se 
estabelecem, isto é, como a política gerencia a produção de gêneros discursivos 
dialógicos por natureza, dentre eles a charge.

A pesquisa se dá em função da relevância de termos a primeira mulher presi-
dente do Brasil, pela disputa do poder, bem como as críticas que são referendadas 
ao Partido dos Trabalhadores (PT), ao qual a atual presidente é filiada. Pensando 
nisso, partimos da seguinte questão-problema: Quais as representações dialógi-
cas da presidente Dilma Rousseff são convocadas em charges políticas?

Orientados por esse questionamento, a pesquisa, em foco, objetiva, de forma 
geral, analisar as relações dialógicas no gênero discursivo charge que tem como 
tema a identidade da presidente Dilma Rousseff. Quanto aos objetivos específi-
cos, destacamos: a) estabelecer as relações dialógicas entre as vozes presentes 
nos discursos proferidos pelas charges e b) compreender as diferentes formas de 
representação da presidente Dilma nos pontos de vista dos sujeitos enunciadores 
das charges.

Este estudo configura-se como uma pesquisa em ADD, especificamente so-
bre leituras dialógicas de charges. Trata-se de uma pesquisa descritiva - explicati-
va, de cunho qualitativo, cujo corpus é constituído da seleção de 02 charges políti-
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cas colhidas na internet, em sites, e de diferentes enunciados, especificamente no 
período da eleição presidencial. A abordagem teórica metodológica utilizada no 
estudo foi a dialógica, comparando os textos no tempo e nas respostas que uns 
dão aos outros e apresentando como os enunciados se concretizam, ocupam o 
lugar na interação social e suscitam respostas, uma vez que os textos não podem 
ser analisados sem considerar que são enunciados respostas.

Um olhar teórico sobre os gêneros do discurso

Os gêneros do discurso surgem nas esferas da atividade humana e incluem 
diálogos cotidianos diversos, assim como enunciações da vida pública, institucional, 
artística, científica, entre outras. Sobre a diversidade dos gêneros discursivos, Bakh-
tin (2011) diz que

a riqueza e variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a va-
riedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa 
atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai dife-
renciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desen-
volve e fica mais complexa. (BAKHTIN, 2011, p. 280)

É por meio dos gêneros que a comunicação verbal se efetua, uma vez que ela só 
é possível mediante o uso de determinado gênero. Estes, por sua vez, são constituí-
dos nas esferas comunicativas e se realizam na forma de enunciados. Nesse sentido, 
pensar na noção de gênero nos leva a perceber sua íntima relação com as várias 
esferas de atividades humanas e usos da língua, uma vez que os gêneros discursivos 
permitem relações interativas mediante os processos de produção da linguagem.

Na visão de Bakhtin (2011), o gênero se manifesta no uso concreto da lingua-
gem, nascendo sempre a partir de uma função social. Para o autor, os gêneros dis-
cursivos são ―tipos relativamente estáveis de enunciados, ―formas relativamen-
te estáveis e normativas do enunciado. A diversidade de gênero é infinita, uma 
vez que não se esgotam as possibilidades da ―multiforme atividade humana. E a 
estabilidade se dá na medida em que o gênero conserva traços que o identificam 
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como tal. No entanto, ele também é mutável porque está em constante transfor-
mação, podendo se alterar a cada evento enunciativo e podendo até se transfor-
mar em outro gênero.

O gênero discursivo charge

Atualmente, entre os mais diversos ambientes de propagação de informações 
estão presentes o protesto e a crítica que são feitos ao sistema de modo geral, 
mas especificamente à política e aos governantes que regem esse sistema. Uma 
das formas de se criticar é utilizando argumentos persuasivos e lógicos que possam 
convencer o leitor, podendo ser através da sátira e da ironia, maneira de chamar a 
atenção do leitor explorando o riso e sarcasmo, usados como meio para criar cone-
xão com o leitor e convencê-lo a aderir às ideias do discurso.

Diante disso, é necessário expormos como a charge surgiu na história e, tam-
bém, qual a sua função social. O gênero charge, segundo Silva (2011), surgiu na Fran-
ça do século XIX, com a função político-social de protesto contra a não liberdade 
de expressão da imprensa. Esse termo charge é ―proveniente do francês “charger” 
(carregar, exagerar). Sendo fundamentalmente uma espécie de crônica humorística, 
a charge tem o caráter de crítica, provocando o hilário, cujo efeito é conseguido por 
meio do exagero (MACÊDO; SOUSA, 2011).

A charge apropria-se de discursos que povoam a sociedade e os atualiza atra-
vés da linguagem do humor, esse é um gênero diretamente ligado ao cotidiano so-
cial, pois aborda, de forma humorística, valores, política, problemas sociais etc. e, 
com isso, propaga ideologias, tendo, assim, uma grande aceitação popular. 

Romualdo (2000) salienta que

a charge é um tipo de texto que atrai o leitor, pois, enquanto imagem é 
de rápida leitura, transmitindo múltiplas informações de forma conden-
sada. Além da facilidade de leitura, o texto chárgico diferencia-se dos 
demais gêneros opinativos por fazer sua crítica usando constantemente 
o humor. (ROMUALDO, 2000, p. 05)



1047

XXVI Jornada do Gelne

Para que se compreenda a charge, é necessário possuir um conhecimento de 
mundo acerca do tema abordado, ou seja, que se recupere o seu contexto de pro-
dução, considerando suas circunstâncias históricas, políticas, ideológicas e sociais, 
bem como as informações que estavam sendo veiculadas no período em que esse 
gênero foi publicado. Só assim é que o leitor compreenderá o teor da crítica que 
está sendo feita, bem como o humor presente.

Deve-se considerar que a charge é um gênero em que as relações dialógicas 
estão muito presentes, um espaço por onde perpassam muitas vozes de origens 
diversas, e, sendo assim, o produtor do discurso às apreende para comunicar sua 
opinião. Assim, resta aos leitores identificar os pontos de vista abordados no gênero 
para que tomem uma posição responsiva, concordando ou discordando com o que 
está sendo posto.

Um olhar sobre a análise dialógica do discurso

Bakhtin e o Círculo formulam o conceito de dialogismo considerado como 
o princípio constitutivo da linguagem. Segundo eles, a linguagem, sendo em sua 
natureza concreta, viva, em seu uso real, tem a característica de ser dialógica. 
Nessa perspectiva, ao tratar da linguagem como natureza real/viva considera-se 
que a língua não é um sistema abstrato de formas linguísticas, mas entende-se 
a língua a partir desses elementos linguísticos ―num contexto concreto preciso, 
compreender sua significação numa enunciação particular (BAKHTIN; VOLOCHI-
NOV, 2009, p. 93).

Em outras palavras, valoriza o aspecto social da fala que está intimamente 
ligada à enunciação, sendo assim, instaura a interação. O que é importante para 
o locutor é que a forma linguística se torne um signo que seja adequado para se 
concretizar num dado contexto. Trata-se de compreender a língua, pois o sentido 
da palavra é determinado por sua situação contextual e ideologicamente situada.

Os membros do Círculo exploram a ideia de que a linguagem não é falada no 
vazio e, sim, em uma situação histórica e social concreta. Para Bakhtin (1998), a 
linguagem é, por constituição, dialógica e a língua não é ideologicamente neutra 
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e sim complexa, pois, a partir do uso e dos traços dos discursos que nela se im-
primem, instalam-se choques e contradições. Isso significa que desconsiderar a 
natureza dialógica, é ignorar a ligação que existe entre a linguagem e a vida, isso 
porque a construção da linguagem é realizada sócio-histórica e ideologicamente.

A identidade em foco

O homem no decorrer de sua existência procura estar no mundo de maneira 
segura, ao mesmo tempo em que busca se adaptar às suas contínuas transfor-
mações societárias. Isto se torna possível pelo fato de que o homem constrói sua 
experiência a partir de referências do mundo simbólico — ambiente físico e social 
— e de si mesmo — crenças, conceitos e ideias (FERREIRA, 2004a). Este mecanis-
mo leva o indivíduo a se reconhecer, a reconhecer o outro e a preparar suas ações 
contextualizadas ao tempo/espaço em que vivem, prezando pela sua segurança 
em âmbito coletivo e individual.

A teoria bakhtiniana compreende que a consciência individual do sujeito 
constrói-se por meio do diálogo social, esta se encontra impregnada de discurso 
ideológico. As modificações ocorridas na infraestrutura — realidade socioeconô-
mica — transformam as superestruturas e suas ideologias. Estas, por seu turno, 
alteram as identidades sociais. Bauman (2001) define identidade como autodeter-
minação, ou seja, o eu postulado. Para ele, as identidades comumente referem-se 
às comunidades como sendo as entidades que as definem. Existem dois tipos de 
comunidades: as de vida e destino, nas quais os membros vivem juntos em uma 
ligação absoluta, e as comunidades de ideias, formadas por uma variedade de 
princípios. A questão da identidade só se põe nas comunidades do segundo tipo, 
onde há a presença de diferentes ideias e, por isso, também a crença na necessi-
dade de escolhas contínuas.

Identidade se revela como invenção e não descoberta; é um esforço, um ob-
jetivo, uma construção. É algo inconcluso – assim como a vida verbal! –, precário, 
e essa verdade sobre a identidade está cada vez mais nítida, pois os mecanismos 
que a ocultavam perderam o interesse em fazê-lo, visto que, atualmente, interes-
sa construir identidades individuais e não coletivas. Este fato, contudo, é recente. 
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O pensar sobre se ter uma identidade não ocorre enquanto se acredita em um 
pertencimento, mas quando se pensa em uma atividade a ser continuamente rea-
lizada. Essa ideia surge da crise do pertencimento (BAUMAN, 2001).

A produção da identidade e o investimento pessoal estão envolvidos com a 
subjetividade que permite uma exploração dos sentimentos por estarem presen-
tes nesse processo de produção. A subjetividade nos permite explicar as razões 
pelas quais nós nos apegamos às identidades particulares.

Dilma Rousseff em charges: análise dialógica do verbo-visual 

Analisando as diversas vozes sociais que tratam da política brasileira, percebe-
mos que em muitas a política em nosso país é caracterizada por demonstrar uma 
falta de seriedade, um descaso com as questões mais essenciais como saúde, edu-
cação e segurança. Cabe ressaltar, do mesmo modo, que entre os inúmeros adjeti-
vos negativos está o de corrupta.

Cada gênero possui função definida, sendo utilizado em diferentes campos dis-
cursivos, isto é, usado ―em cada campo existem e são empregados gêneros que 
correspondem às condições específicas de dado campo. Uma determinada função e 
determinadas condições de comunicação discursiva, específicas de cada campo, ge-
ram determinados tipos de enunciados (BAKHTIN, 2011, p. 266). Assim, percebe-se, 
em gêneros como a charge, características que agregam dois discursos simultanea-
mente: o político e o humorístico. As representações postadas nas charges trazem 
consigo uma gama de informações, pois, a partir das ilustrações, o leitor infere, logo 
de imediato, qual o assunto abordado pela charge.

Vejamos a Figura 01.
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Figura 01.
FONTE: http://www.jornaldebrasilia.com.br/noticias/politica-e-poder/528658/eleicoes-e-copa-

do-mundo-sao-tema-da-charge-do-dia/. Acesso em 24/09/2014.

Nef é o chargista que publicou a Figura 01 no Jornal de Brasília, um produ-
to jornalístico ainda bastante acessado pela população, o que demonstra a qual 
público-alvo o autor pretende alcançar: público este que encontra nos jornais o 
fácil acesso para atualizarem-se a respeito dos fatos cotidianos e são através das 
charges que a sociedade encontra uma forma simples e prática de entender clara-
mente as críticas políticas. O chargista utilizou uma linguagem simples e objetivou 
o levantamento de reflexões críticas, através do humor, em dois momentos im-
portantes para o Brasil: A Copa do Mundo e, posteriormente, as eleições de 2014.

O chargista, por meio de um texto bastante estimulante, na Figura 01, deixa 
entrever o diálogo com essas valorações sociais, utilizando elementos que enqua-
dram o político brasileiro nesse contexto ―comum de ser enganado pela corrup-
ção. Trata-se de uma crítica, que articula muito bem entre a linguagem verbal e 
não-verbal, uma vez que o gênero discursivo charge articula muito bem as duas 
linguagens citadas, sendo, portanto, o sentido construído nas oscilações entre o 
dito e o não-dito. No elemento verbal, conhecemos os protagonistas, o brasileiro e 
a presidente Dilma, com pensamentos divergentes – ele, pensando na Copa, e ela, 
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na reeleição. Mas é apenas na relação do verbal com o contexto extraverbal que 
esses elementos ganham sentidos.

A charge foi publicada no mês de Fevereiro de 2014, ou seja, quatro meses an-
tes do primeiro evento ser realizado (Copa do Mundo), com base em informações 
que estavam sendo publicadas no Jornal, na divulgação do evento. Percebemos na 
relação dialógica a ilusão do brasileiro quanto à luta incessante da presidente Dil-
ma para a realização do evento mundial no Brasil, bem como ironizou através dos 
personagens e seus aspectos, uma vez que o brasileiro encontra-se feliz por seu 
país sediar o evento de grande porte e, para além desse momento, o do brasileiro 
ganhar a Copa, sem levar em consideração as consequências, enquanto a figura 
de Dilma transparece conforto, apostando que enquanto os brasileiros pensam na 
Copa do Mundo, ela está preparando sua reeleição.

A ironia presente na Figura 01 encontra-se no momento em que a presidente 
premia os brasileiros com o evento da Copa do Mundo ser sediado no país, visando 
à reeleição nas eleições de 2014. E o humor está presente na ilusão do brasileiro, 
em função da empolgação pelo evento, bem como de possivelmente alcançar o 
prêmio com a taça de campeão da Copa do Mundo 2014. Percebemos nessa charge 
a entonação de concordância com as vozes que vinculam o futebol a uma grande 
importância social, do ponto de vista do brasileiro. Assim, entendemos que a fim de 
enfatizar a atenção do povo aos escândalos do atual governo, a mídia (representada 
pela figura do jornal) traz a figura da presidente Dilma e seus interesses políticos 
como principal pauta de assuntos a serem noticiados.

Ainda, a figura da presidente Dilma encontra-se com aspecto sorridente e des-
pojada em uma poltrona, o que demonstra tranquilidade em relação aos seus ob-
jetivos com a Copa do Mundo, que foi sediada no Brasil, isto é, a Copa do Mundo 
representou para a presidente apenas um passo para a sua reeleição, bem como 
um possível argumento contra as cobranças do povo brasileiro, desconsiderando os 
momentos precários pelos quais o país passa. Já o brasileiro, embora com o mesmo 
aspecto de felicidade e de tranquilidade que Dilma, encontra-se com o pensamen-
to voltado para o grande momento que ocorreu no Brasil (Copa do Mundo 2014), 
visando apenas demonstrar a sua satisfação e seu orgulho de ser brasileiro em um 
evento mundial.
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Não há falas nessa charge, há pensamentos, mas a relação entre a parte dita 
e a não dita fornece as pistas necessárias para o interlocutor construir os sentidos 
de que é importante elucidar sobre a eleição/corrupção que acontece no país. Em 
outras palavras, o chargista expõe, através da ironia e do humor, os reais feitos que 
a presidente apresenta ao povo quando da realização da Copa no Brasil como obras 
superfaturadas e atraso nas entregas dos aeroportos e dos estádios em constru-
ção/reforma, bem como a certeza da impunidade.

No diálogo da charge encontramos construções de sentidos que levam a ne-
cessidade de criticarmos a presença da Copa do Mundo no Brasil como uma função, 
unicamente, eleitoreira, revelando seu eco de comunicação, como forma de apre-
sentar uma visão crítica dos acontecimentos vigentes, mostrando em seus enuncia-
dos certas posições ideológicas.

A seguir, apresentamos a Figura 2 em que o chargista projeta em seu discurso 
as vozes que representam o atual governo, pautado na corrupção e na acentuação 
de programas sociais que visam, ironicamente falando, a ―compra do povo brasi-
leiro em relação à presidente.

Figura 02.
FONTE: https://amarildocharge.wordpress.com/page/35/?archives-list&archives-type=tags. 

Acesso em 26/09/2014.
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A abertura da Copa do Mundo no Brasil, em 12 de junho de 2014, foi marcada 
pela manifestação por parte de alguns torcedores. A manifestação se deu em rela-
ção à presença da Presidente Dilma Rousseff e foi materializada, linguisticamente, 
pela produção do seguinte enunciado “Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!! Ei, Dilma, 
vai tomar no cu!”.

Amarildo Lima, 48 anos, é Capixaba e trabalha há 25 anos no Jornal A Gazeta do 
Espírito Santo como chargista e editor de ilustração. Ele é o autor da Figura 2 e divul-
ga essa charge com o propósito de atingir a grande população, visto que a mesma é 
publicada em um meio de comunicação social.

Charge publicada no mês de Junho, logo após a cerimônia de abertura da Copa 
do Mundo e que evidencia um fato marcante para o brasileiro: as vaias e xingamen-
tos dirigidos a figura da presidente Dilma Rousseff, em seu discurso de abertura no 
evento mundial. Fato marcante na história do Brasil, em um momento de festivida-
de e que o governo acreditava está agradando a população brasileira ao sediar uma 
Copa Mundial, mas para a grande surpresa, a presidente é recebida com vaias e xin-
gamentos, o que demonstra uma total insatisfação do brasileiro com o seu governo, 
embora ela acreditasse que com esse momento de alegria estaria favorecendo a 
sua possível reeleição.

Existe uma relação dialógica presente contra a figura da presidente, porque 
Dilma se apresenta triste e arrasada, e ainda mais, expõe um discurso que propõe o 
engano ao povo brasileiro, na busca de permitir a entrada, nos eventos brasileiros, 
apenas da população que recebe o auxílio do programa Bolsa Família, criado no 
atual governo. Com isso, demonstra mais uma vez a denúncia da corrupção latente 
na política brasileira.

Em relação dialógica temos ainda marcas entonativas como o ponto de ex-
clamação “Na próxima, vamos planejar um evento onde entrem somente pessoas que 
recebem o Bolsa-Família!”, que faz surgir a ideia de que a classe subalterna que ―ne-
cessita do auxílio é aquela que vai dar estabilidade e concordará com os discursos 
proferidos pela presidente, de forma que apenas essa população, intrinsicamente 
denominada de alienados, esteja presente nos próximos eventos promovidos pelo 
governo. Essa situação enunciativa se torna, de fato, enunciado concreto por, dialo-
gicamente, situar compreensões que vão ao encontro de processos de constrangi-
mento social para com a presidente.
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Porém, vale destacar que, percebemos que as pessoas presentes naquele es-
tádio de futebol diz respeito, no tocante a classe econômica, a elite branca, uma vez 
que quem esteve presente na abertura da Copa do Mundo é quem pode comprar 
um ingresso que não custou um valor de qualquer jogo realizado cotidianamente. E 
afirma a ideia de que a classe subalterna do Brasil não estava presente nesse mo-
mento, ou seja, aquela significativa parcela da população que recebe o auxílio e, por 
isso, é defensora da presidente Dilma.

Assim, a função dos programas, explicitada na Figura 02, parece ser a de enga-
nar a população, isto é, doando poucos centavos com o intuito de comprá-la, visan-
do fins eleitoreiros. O próprio discurso da charge, dialogicamente, traz esse sentido 
negativo dos programas sociais, visto que para a presidente Dilma as pessoas que 
são beneficiadas pelo programa ―Bolsa Família não são aptas para criticar e, con-
sequentemente, irão se submeter ao governo.

O efeito de sentido se dá na crítica destrutiva ao governo do Partido dos Tra-
balhadores a partir da concepção de que Dilma aliena e ―compra a população de 
baixa renda com os programas de bolsas, como é o caso do ―Bolsa Família.

O autor da charge se apropria da situação enunciativa/enunciação proferida no 
evento da abertura da Copa do Mundo para propagar a ideia de corrupção na políti-
ca, o que, pela linguagem não verbal, verificamos que provocou uma dor de cabeça 
para a presidente que precisa, sobretudo, nesse período de campanha eleitoral, se 
afastar de escândalos.

Portanto, dentro da relação de leitura de como a condição imagética da presi-
dente Dilma é representada podemos observar que na Figura 01 o aspecto de Dilma 
é de acordo e felicidade, e já na Figura 02 é no sentido de reprovação, de tristeza e 
decepção, de quem já não tem mais a certeza de ser reeleita com tanta facilidade, 
como demonstra a sua expressão na Figura 01. Ainda, as vaias e xingamentos de-
nunciam a insatisfação do povo brasileiro para com a administração da presidente 
Dilma Rousseff, bem como com a própria realização da Copa do Mundo no Brasil, 
devido aos grandes desvios e gastos de verbas públicas.
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Considerações finais

De acordo com a teoria dialógica do Círculo de Bakhtin, a relação entre o ver-
bal e não-verbal, entre o dito e o não-dito se dá por meio da entoação, do gesto, 
do conhecimento do contexto extraverbal e do espaço comum dos falantes, bem 
como da parte percebida e parte presumida – e ainda das relações entre locutor e 
interlocutor. 

As relações dialógicas que ocorrem entre os enunciados que circulam pela so-
ciedade dialogam para a constituição do discurso humorístico e, dessa maneira, 
criar novas significações, ou melhor, atribuir novos sentidos ao já dito, como acon-
tece com o gênero charge, que se apropria de diferentes discursos dispersos para 
formar o discurso humorístico, objetivando satirizar uma situação social. Dessa 
forma, percebemos, por meio das análises, que cada charge fez emergir diversos 
outros discursos que circulam socialmente sobre a situação da política brasileira. 
Neste sentido, como forma de responder ao questionamento assumido no início da 
pesquisa, evidenciamos que as representações dialógicas denunciam ou faz surgir 
compreensões que demonstram nas charges aspectos, sobretudo, de reprovação à 
figura da Dilma Rousseff.

Ressaltamos que o estudo realizado não é conclusivo, por isso, outras compre-
ensões das charges selecionadas por nós podem surgir. Porém, mesmo que isso 
ocorra, já não será mais esta enunciação que irá vir à tona e sim outra, pois sabe-
mos que a enunciação não se repete: é impossível remontar todos os elementos 
que possibilitaram que tal enunciado surgisse.
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Introdução

O percurso teórico da Análise do Discurso de linha francesa mostra como essa 
teoria tem passado por diversas transformações nas últimas décadas. Se inicial-
mente se propunha a análise do discurso político, posteriormente, vários caminhos 
se mostram em seu percurso teórico-metodológico.

Assim, algumas possibilidades de estudos que surgiram nos últimos anos estão 
em plena efervescência, uma delas é a mídia, que produz distintos discursos e que 
estão imersos na vida cotidiana da grande parte da nossa sociedade. Dessa forma, 
novos objetos ganham destaque na análise do discurso, devido à proliferação de 
diferentes materialidades no campo midiático, das quais se destacam os memes, um 
termo grego que significa imitação. O termo tem ganhada notoriedade nos últimos 
anos diante a evolução dos meios tecnológicos. O fenômeno é entendido como “vi-
ralização” de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem ideia que se espalhe 
entre os usuários e rapidamente alcança uma enorme popularidade.

Nos últimos anos houve uma emergência no que se refere às redes sociais no 
Brasil, um dos suportes que mais ganharam destaque foi o Whatsapp, aplicativo 
usado para conversas rápidas, seja escrita ou falada. Com essa nova tecnologia, os 
discursos passaram a ser produzidos com mais rapidez, o que permite uma enxur-
rada de enunciados em tempo recorde.

Esse entrelaçamento discursivo permitiu que surgissem diferentes enunciados 
sobre o mesmo acontecimento. Segundo Foucault (2013), acontecimento é um en-
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trecruzamento discursivo em um dado momento histórico. Nesse caso partimos do 
acontecimento que discursiviza sobre a possibilidade de empeachment da presiden-
te Dilma Rousseff. Assim, a proposta para este trabalho é analisar memes midiáticos 
que ganharam notoriedade por ocasião desse acontecimento.

Para constituição do corpus, foram selecionados os seguintes enunciados: 
“Tchau querida” que ganhou grande notoriedade nos discursos de alguns políticos, 
como também da grande parte da sociedade brasileira. O segundo enunciado apre-
senta supostamente a imagem da presidenta Dilma pedalando de bicicleta em Bra-
sília, com enunciado em um caminhão que estava passando e estava escrito “ven-
cedora” na parte reservada as famosas frases de caminhões. O outro enunciado, 
produzido por uma usuária do whatsapp, que diante do discurso sobre a suposta 
imagem de Dilma pedalando escreveu “pedala, querida! Pedala com a serenidade de 
quem não cometeu delito algum!!! Suas pedaladas jamais se configurarão crime!!!”.

Para esta investigação nos firmamos em algumas categorias analíticas que se-
rão base para tal discussão, que são: Memória discursiva, interdiscurso, sujeito, con-
dições de produção e formação discursiva. Para tanto nos apoiamos principalmente 
em Foucault,  Pêcheux e em pesquisadores brasileiros que estudam o discurso, tais 
como: Gregolin (2001), Nascimento (2010), Santos (2012).

A construção do sentido nesses enunciados está relacionada com a memória 
discursiva e o interdiscurso, sendo necessária a discussão teórica sobre a Análise do 
Discurso, para em seguida, realizar a leitura discursiva dos enunciados.

Discurso e sentido: Michel Pêcheux e as bases epistemológicas 
da AD

Ao pensar uma teoria cujas bases epistemológicas se articulem a partir de 
campos de estudos heterogêneos que envolvem a língua, a história e o incons-
ciente, Michel Pêcheux propõe uma teoria que faz articulação com a linguística, o 
materialismo histórico e a psicanálise. Para tanto, parte de releituras das obras de 
Saussure, feita por Pêcheux, de Marx, por meio de Althusser e de Freud, através de 
Lacan. Cada teoria contribuindo para se pensar o lugar do sujeito e do sentido na 
produção discursiva.
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Desse modo, surge nos anos de 1960, a Análise de Discurso de linha francesa 
(doravante AD), por meio da publicação da obra Análise Automática do Discurso, de 
M. Pêcheux, cujo objeto de estudo era o discurso, percebido na relação da língua 
com a história. Nesse momento inicial, a AD se direcionou para a análise do mani-
festo do partido comunista, compreendendo-o como um bloco homogêneo, fecha-
do em si. O discurso era visto como “efeito de sentido entre locutores” (PÊCHEUX, 
1997, p. 94).

O sentido era sempre um efeito da língua inscrita na formação discursiva, que 
por sua vez era perpassada por uma formação ideológica. A relação do discurso 
com a ideologia justificava-se pela filiação e aproximação de Pêcheux com as ideias 
de Althusser. Nesta concepçao, o discurso não pode ser confundido com dado em-
pírico ou texto, pois busca a Análise do Discurso a articulação da Linguística, com a 
História e, entender o discurso como processo, determinado pelo tecido histórico-
social que o constitui. Maldidier (2003) afirma que o discurso em Pêcheux parece 
um verdadeiro nó. Não é jamais um objeto primeiro ou empírico. É o lugar teórico 
em que se intrincam literalmente todas suas grandes questões sobre a língua, a 
história, o sujeito. Isso mostra que o sentido não está na palavra, mas que sempre 
deriva, sempre pode ser outro, favorecendo as movências do sentido.

Na continuidade desse percurso teórico, a AD atravessa momentos de diálogos 
com pensadores como Michel Foucault e Mikhail Bakhtin. Esses diálogos tornaram-
se produtivo para as atualizações ocorridas no interior da teoria. Assim, há maior 
abertura para categorias como interdiscurso e memória discursiva, como forma en-
fatizar a presença do outro na sociedade e pensar nas relações dialógicas, nas redes 
de sentidos que constituem os enunciados. Estes por sua vez, estão dispersos. É 
interessante descrevê-los não a partir da intenção de um sujeito, mas segundo sua 
exterioridade, ressaltando a incompletude e opacidade da linguagem.

É por meio desses deslocamentos que em Discurso: Estrutura ou acontecimento 
(2006), Pêcheux se indaga sobre suas próprias convicções voltando-se para ques-
tionamentos acerca do estruturalismo, uma das bases da AD francesa. O uso da 
partícula “ou”, logo no início deste trabalho, marca esse momento de incertezas e de 
propensão a mudanças por que passa a teoria. Assim o discurso, enquanto objeto 
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de estudo, passa a ser atrelado à uma estrutura e a um acontecimento, haja vista que 
representa a linguagem em movimento, a história na língua,

Assim, no escopo da proposta pecheutiana, o discurso se constitui, pois, na 
articulação do linguístico com o social e com o histórico, pela continuidade de uma 
prática que se estabelece através das lutas de classes “envolvendo relações de força 
e de sentido, uma vez que se inscreve nos conflitos e contradições ideológicas e, ao 
mesmo tempo, nas remissões a outros dizeres” (PIOVEZANI, 2014, p. 178).

A proposição de discurso, como espaço de entreleçamentos de dizeres e da his-
tória, permite discutirmos a questão da memória discursiva, sendo esta, também, 
de natureza discursiva e atrelada às condições de produção. Assim, nesse contex-
to, não são as lembranças pessoais o que está na base dessa categoria de análise. 
Ao contrário, consideram-se, em AD, as esferas coletiva e social, o que faz emergir 
o conceito de memória discursiva. Desse modo, argumenta Pêcheux (2010, p.50) 
a “memória deve ser entendida aqui não no sentido diretamente psicologista da 
memória individual, mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memó-
ria social inscrita em práticas, e da memória construída do historiador”. (PÊCHEUX, 
2010, p.50).

Observam-se a movência e o deslize dos sentidos que, por força de sua repeti-
bilidade social e histórica, na esteira da produção discursiva, atualizam-se, ressigni-
ficam-se, tornam-se outros. Estes, contudo, nunca independentes, mas margeados, 
sempre, pelo implícito de outra voz que fala antes e em outro lugar. Assim,

A memória seria aquilo que, face a um texto que surge como aconteci-
mento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais tecnica-
mente, os pré- construídos, elementos citados e relatados, discursos-
transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em 
relação ao próprio legível (PÊCHEUX, 2010, p.52)

Neste cenário, as relações do dizer de uma atualidade com os já ditos são mo-
bilizadas numa série de entrelaçamentos, proximidades e/ou distanciamentos que 
constitui o que se apresenta como interdiscurso.
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Pensar nas relações interdiscursivas é buscar compreender como se dá a rela-
ção memória/esquecimento. É compreender de que as formações discursivas não 
são homogêneas, mas são sempre invadidas por seu outro, o que favorece pensar o 
discurso como heterogêneo. A noção de interdiscurso foi aprofundada por J. J. Cour-
tine que faz a releitura da Arqueologia do saber e traz as ideias foucaultiana para 
a AD. Courtine apresenta a noção de interdiscurso atrelada à questão da memória 
discursiva. Para esse autor ao nível do enunciado corresponde um espaço vertical, 
estratificado e desnivelado dos discursos, que ele chama de interdiscurso. Assim, o 
interdiscurso é:

séries de formulações, marcando cada uma, enunciações distintas e 
dispersas, articulando-se entre elas formas linguísticas determinadas 
(citando-se, repetindo-se, parafraseando-se, opondo-se entre si, trans-
formando-se...) É nesse espaço discursivo, que se poderia denominar, 
seguindo M. Foucault, ‘domínio de memória’, que se constitui a exterio-
ridade do enunciável para o sujeito enunciador na formação dos enun-
ciados pré-construídos, de que sua enunciação apropria-se (COURTINE, 
1999, p. 18).

Por esse meio, os trabalhos em Análise do Discurso passam a dialogar com a 
teoria de Foucault, propondo um diálogo profícuo com categorias da fase arqueoló-
gica, dentre elas a noção de enunciado e arquivo. Para este trabalho, serão mobili-
zadas essas categorias em articulação com o interdiscurso e a memória discursiva, 
pois é através da memória que é possível perceber no intradiscurso elementos do 
interdiscurso. A discussão sobre memória oportuniza pensar como são construídos 
os sentidos nos enunciados, que não são apenas frases repetidas, pronunciadas em 
contextos isolados.

Para Michel Foucault, um enunciado vai muito além de uma sequência de sig-
nos em uma construção linguística organizada. Perpassa, pois, os limites da frase e 
da proposição, uma vez que a materialidade de um signo qualquer, que possa emer-
gir no tempo e no espaço, não se apresenta como condição mesma da emergência 
de um enunciado.  Este sendo da ordem do repetível está sempre sujeito à atualiza-
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ção, à retomada, ao resgate, marcando, desse modo, a concepção foucaultiana de 
discurso.

Passível de ser (re)inventado, o enunciado constitui-se a partir de uma correla-
ção a, num efeito de vizinhança, marcado, pois, por sua descontinuidade e por sua 
intrínseca relação com outros enunciados. Assim, uma série de signos, uma pro-
dução discursiva, “se tornará enunciado com a condição de que tenha com ‘outra 
coisa’ uma relação específica que é concernente a ela mesma, - e não à sua causa 
nem a seus elementos.” (FOUCAULT, 2013, p. 111). Como um nó em uma rede, esses 
enunciados se refutam, se transformam, se confirmam e mais uma vez se excluem.

Esse conjunto de já-ditos que, não de maneira isolada, produzem sentido a 
partir das relações que mantêm entre si, constitue aquilo o que Foucault chama de 
discurso, uma vez que:

[...] o termo discurso poderá ser fixado: conjunto de enunciados que se 
apóia em um mesmo sistema de formação, é assim que poderei falar de 
discurso clínico, do discurso econômico, do discurso da história natural, 
do discurso psiquiátrico (FOUCAULT, 2013, p. 131).

Nesta perspectiva, o filósofo concebe o discurso como práticas que obedecem 
a regras de formação. Não trata o discurso como documento, como signo de algu-
ma coisa, como elemento que deveria ser transparente. É sob essa perspectiva que 
iremos nos debruçar na análise dos enunciados dos memes.

Análise dos dados: Dilma nas lentes da mídia

Não se pode separar um enunciado de um acontecimento que o motiva, fazen-
do assim circular diferentes discursos na esfera social. Assim, o acontecimento em 
discussão está associado à questão política vivida no Brasil no último ano, quando 
na ocasião do acontecimento da possibilidade do empeachment da então presidente 
do país, Dilma Rousseff. Diante desse acontecimento diferentes discursos surgiram 
na esfera midiática o que motivou uma proliferação de enunciados. Nesse sentido, 
destacamos as palavras de Santos (2012, p. 34), que “esse envolvimento discursivo 
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contribui para que uma grande massa de textos seja produzida em função de um 
mesmo evento, discursivizando-o e transformando-o em um acontecimento discur-
sivo porque reclamam diferentes práticas discursivas acerca de um mesmo grupo 
de enunciados”.

Para esse trabalho, foram selecionados três enunciados que circularam em di-
ferentes suportes midiáticos: facebook, whatsapp e twiter em forma de memes e 
que ao ser levados para cena discursiva, a mídia, acabaram por permitir uma pro-
dução de sentidos que são possíveis exatamente por questões históricas ligadas à 
cena política.

Os enunciados selecionados foram três. Embora no decorrer da análise outras 
materialidades sejam trazidas para rede interdiscursiva do trabalho, já que a pro-
posta é mostrar como esse acontecimento possibilita uma proliferação de enuncia-
dos.

A primeira materialidade a ser analisada será o meme “tchau querida” que 
apresenta a imagem de um deputado segurando uma placa no dia da votação para 
empeachment da então presidente. A segunda trata-se do meme da presidente Dil-
ma pedalando de bicicleta em Brasília. No mesmo enunciado há uma frase com a 
palavra “vencedora” escrita na parte reservada as famosas frases de caminhões. O 
terceiro enunciado é trazido para cena discursiva por uma eleitora, possivelmente 
pró governo que diante sua formação discursiva enuncia: “pedala, querida! Pedala 
com a serenidade de quem não cometeu delito algum!!! Suas pedaladas jamais se confi-
gurarão crime!!!”. Diante de todos esses enunciados citados acima houve uma busca 
de outros enunciados que foram proferidos em outros momentos. Isso se deu exa-
tamente para mostrar como, de acordo com Foucault (2013), “um enunciado tem 
sempre margens povoadas por outros enunciados”.

Nos enunciados a seguir veremos como se dá a produção de sentidos de dife-
rentes materialidades, procurando mostrar a relação interdiscursiva que há entre 
os enunciados referentes ao acontecimento do empeachment. Considerando a aná-
lise do primeiro enunciado, veremos como há uma produção de sentidos que faz 
emergir uma discursivização sobre o “tchau querida”.
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“Tchau querida!” foi um enunciado que apareceu por meio de uma rede de 
outros enunciados, discursivizados sobre um mesmo acontecimento, a votação do 
processo de empeachment da presidente.  Na materialidade um deputado usa a pla-
quinha com um discurso que promove um efeito de sentido de ironia, para tripudiar 
da então presidente Dilma. Nesse caso, vemos a posição de um sujeito enunciador 
com uma formação discursiva definida, contrária ao governo, sendo percebida por 
meio das cores do enunciado que retoma a memória discursiva ligada as manifes-
tações do pedido de empeachment. No dia 17 de abril de 2016 esse acontecimento 
foi em vários veículos comunicativos o que mais rendeu discursos, pró ou contra o 
governo. Para uma análise do campo discursivo é preciso compreender o enunciado 
ligado às questões históricas. Naquele momento a história política brasileira esteve 
marcada pela votação do  empeachment, um acontecimento com grande visibilidade 
na mídia.

Assim, ao ser discursivizado naquele momento histórico vimos como houve 
uma retomada de outros enunciados que foram ditos em outros momentos e que 
ao serem trazidos para cena discursiva ganharam outros sentidos. Justamente por-
que os discursos mesmo apresentando uma estrutura fixa, um intradiscurso, ele 
apresenta sempre margens povoadas por outros enunciados. Acima vemos um 
enunciado que retoma outro enunciado dito em outro momento, por outro sujeito, 
com outra posição discursiva. O enunciado acima liga-se a uma memória discursiva 
que remete a uma conversa do ex-presidente Lula com então presidente, Dilma Rou-
ssef. Na ocasião, Lula chama a presidente de “querida” como um efeito de sentido 
de afeto, demonstrando amizade e carinho. Como podemos ver no trecho abaixo:
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Considerando a análise desse enunciado e a relação com o enunciado anterior, 
percebemos como há um jogo discursivo que é possível de entendimento justa-
mente por ativar uma memória discursiva, por se tratar de um discurso anterior 
que foi proferido na grande mídia brasileira. Dessa forma, a relação é permitida 
porque se trata de uma memória que organiza esse contra-discurso e define-se, 
portanto como uma atividade produzida por um discurso proferido por Lula ao falar 
“querida”. Segundo Michel Pêcheux (2010, p. 56) “a memória é um espaço móvel de 
divisões, deslocamentos, e de retomadas”. No enunciado “tchau querida” proferido 
pelo deputado há uma retomada e um deslocamento do discurso de Lula em con-
versa com Dilma, produzindo outros efeitos de sentido.

No que concerne a pensar o interdiscurso na materialidade é possível admitir 
que ao ser trazido para cena discursiva, há um embate entre os dois enunciados 
que evidencia sujeitos com posições discursivas Nesse interim entendemos que o 
interdiscurso nesses enunciados aparece justamente para mostrar que uma for-
mação discursiva pode ser invadida por elementos que vêm de outros discursos e 
assim construir outros efeitos de sentidos. No enunciado proferido pelo deputado 
e estampado na plaquinha vimos um jogo de sentidos, pois sua posição de sujeito, 
sua formação discursiva deixa pistas que esse “querida”, produz efeito de ironia.

Mostrando uma regularidade discursiva dos enunciados, no que concerne a 
formação discursiva pró Dilma, apresentamos outra materialidade que traz uma 
mulher pedalando enquanto um caminhão passa na rua, com a inscrição da pala-
vra, vencedora na parte reservada as famosas frases de caminhão. Ao fundo vemos 
o formato do Estádio de futebol de Brasília, o Mané Garrincha, o que deixa pista 
para se pensar que realmente a imagem pode da Capital Federal.
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Buscando fazer uma leitura discursiva da materialidade, podemos retomar ou-
tros enunciados e assim perceber a relação com outros já proferidos. Entendendo 
o acontecimento como uma emergência de enunciados que se inter-relacionam e 
produzem efeitos de sentidos, nesse caso, vemos como no enunciado há a cons-
trução do sentido de que o sujeito que pedala é a presidente. Isso é possível pelos 
discursos que circulam na mídia sobre os hábitos da presidente, sobre sua rotina, 
que todos os dias pedala ao ar livre. Esse sentido é construído pelo resgate da me-
mória discursiva sobre outros enunciados que foram ditos em outros momentos 
na mídia. Dessa forma, esse enunciado deixa pistas para dizer que quem pedalava 
de bicicleta era a então presidente Dilma. Pois como bem afirma Gregolin (2001, p. 
10) “inserido na história e na memória, cada texto nasce de um permanente diálogo 
com outros textos; por isso, não havendo como encontrar a palavra fundadora, a 
origem, a fonte, os sujeitos só podem enxergar os sentidos no seu pleno vôo”.

Foi através da memória discursiva que, ao fotografar uma pessoa passando de 
bicicleta, no cenário que historicamente é marcado pela presença de Dilma peda-
lando possibilitou a construção de outros efeitos de sentido. Que são construídos 
pela palavra “vencedora”, nesse caso, temos um sujeito que fala de sua posição 
discursiva, e faz uso de uma estratégia discursiva para mostrar que mesmo em 
meio a todo turbulento momento vivido politicamente pela então presidente ela 
era uma vencedora. Para produzir esse efeito de sentido ele buscou no recorte do 
enunciado, mostrar que se tratava de um cenário da capital federal. Essas marcas 
discursivas são possíveis porque a imagem mostra em plano de fundo um estádio 
de futebol, a paisagem típica de Brasília e a roupa usada.
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Para dialogar com esse enunciado há outros que foram possíveis de serem 
buscados exatamente por se tratar de algo que já foi discusivizado em outras mí-
dias em outros momentos. Como o exemplo a seguir:

Dessa forma, o enunciado primeiro permite construir um efeito de sentido de 
que a presidente estava tranquila diante de tudo que estava acontecendo, já que 
nem sua atividade física diária ela abriu mão. Isso é possível de dizer por que esse 
enunciado responde a uma voz que repercutiu na história através de uma memó-
ria discursiva que remetia ao fato de Dilma ser adepta dos exercícios físicos diários 
como podemos perceber no segundo enunciado.

Ainda mantendo uma regularidade enunciativa, temos outro enunciado que 
dialoga com os dois últimos. Trata-se de um discurso que foi levado para cena dis-
cursiva do whatsapp por um sujeito inserido numa formação discursiva pró gover-
no. Já que diante de seu discurso a sua posição enquanto sujeito discursivo fica 
evidente. Como podemos ver a seguir:
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É desse modo que as materialidades dialogam entre si e acabam construindo 
efeitos de sentido. Assim permitem retomar as discussões sobre o que foi discur-
sivizado em outro momento. No enunciado acima vemos como o “pedala querida” 
mostra uma relação interdiscursiva com outros enunciados. Porque ao enunciar o 
sujeito faz uso do termo “pedala”? Nesse sentido, cabe o questionamento de Fou-
cault (2013) “por que esse enunciado e não outro em seu lugar?” Ao buscarmos pela 
historicidade é possível perceber como o enunciado permite um acionamento da 
memória discursiva sobre o acontecimento das pedaladas fiscais, questão pela qual 
estava posta a justificativa para o empeachment. Estas pedaladas fiscais referem-se 
à prática do tesouro Nacional de atrasar de forma proposital o repasse de dinheiro 
para os bancos, sejam públicos ou privados. O objetivo ao fazer isso era melhorar 
as contas federais. Pois ao deixar de transferir o dinheiro, o governo apresentava 
todos os meses despesas menores do que elas deveriam ser na prática.

Dessa forma, concordamos com o posicionamento de Foucault (2013, p. 120) 
ao afirmar que “não há um enunciado livre neutro e independente, mas sempre um 
enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, desempenhando um pa-
pel no meio dos outros, neles se apoiando e dele se distinguindo”. O discurso desse 
sujeito é possível por uma luta discursiva que mobilizou outros discursos que ao 
serem retomados permaneceram atrelados a uma rede de memória.

Note que há um dizer que foi possível por uma memória discursiva, mas que 
ao ser trazido para a materialidade veio ressignificado no espaço do repetível. O 
interdiscurso apresenta uma relação com outros discursos, nesse caso o “pedala” 
proferido com relação as pedaladas fiscais tinha outro sentido, mas ao ser trazi-
do para cena discursiva no enunciado proferido no enunciado apresentava outro 
sentido, exatamente porque houve um afastamento do primeiro texto, porém, não 
impedindo que fosse captado pela memória e assim tornasse repetidos e transfor-
mados na materialidade enunciativa.

Dessa forma, portanto o acionamento da memória e a recorrência ao interdis-
curso permite a retomada a outros enunciados. Nesse caso o “pedala” retomava 
diretamente outros enunciados que foram proferidos em outros momentos, com 
outros sentidos, mas que ao ser trazido para cena discursiva houve um deslize de 
sentidos, por meio do enunciado “pedala”, o que permite a construção de um efeito 
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de sentido de que a presidente Dilma não era culpada de tudo que aconteceu com 
relação às pedaladas fiscais, ou seja, que ela não cometeu nenhum crime.

Considerações finais

Ao realizar a leitura discursiva dos enunciados produzidos em forma de memes, 
percebe-se como o sentido é produzido em articulação com a memória discursiva 
e o interdiscurso. O acontecimento da votação do empeachment favoreceu a produ-
ção de diferentes discursos que retomam fatos do cenário político, ressignificados 
pela mídia em diferentes esferas de circulação dos discursos. Assim, o efeito de 
sentido é construído quando se relaciona o que é dito com a historicidade, fazendo 
entender porque em plena votação um sujeito ergue uma placa com o enunciado 
“Tchau querida” e como esse enunciado volta em outra formação discursiva.

Essas questões possibilitam perceber como o discurso está na rede com ou-
tras formulações, promovendo efeito de continuidade ou ruptura, mas sempre re-
metendo a já ditos que aparecem ressignificados.
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