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Editorial
Atualizada com nova equipe editorial e científica, a Revista DisSoL – Discurso,
Sociedade e Linguagem publica seu primeiro número do ano de 2019 sustentada em
seu compromisso de acentuar o acesso livre e gratuito à publicação e leitura de
pesquisas científicas que se dedicam à investigação sobre a relação entre linguagem e
sociedade.
A ampla atualização da revista visou a modernização, o fortalecimento da
política editorial, e a ampliação das relações do periódico com diferentes campos de
saber por meio de convites a pesquisadores parceiros, de instituições de ensino
nacionais e internacionais, que passaram a contribuir com suas pesquisas ou com a
avaliação às cegas dos manuscritos submetidos para publicação na Revista DisSoL.
Este número da Revista DisSoL é o primeiro publicado após a formalização da
inclusão do periódico em bases indexadoras nacionais e internacionais: Latindex,
Capes Periódicos, Livre, Sumários.org e Google Acadêmico, além da indexação
internacional dos textos publicados na Revista pelo Sistema DOI (Digital Object
Identifier System) sob o prefixo 10.35501.
Ampla e mais forte é também a participação discente na organização, no
processo de editoração e publicação da Revista DisSoL. É necessário que se diga,
também, da importante contribuição da equipe da Secretaria do Programa de PósGraduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Vale do Sapucaí, em
conjunto com a Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa desta Universidade que
fomentaram, com trabalho e financiamento, a atribuição de número DOI aos artigos
pregressos e atuais desta revista. De modo particular, esta e outras ações dão a ver o
trabalho de todo o grupo com e sua responsabilidade com a ciência.
Como resposta ao intenso trabalho, a revista tem recebido submissões de
artigos, resenhas e produção artísticas consequentes ao compromisso que assume. Os
manuscritos recebidos e publicados no presente número da Revista DisSoL são
importantes contribuições que dão visibilidade às pesquisas desenvolvidas por
discentes e docentes da área, advindos de diferentes Instituições de Ensino Superior
(IES) distribuídas ao longo do território nacional.
Neste 9º número, a Revista DisSoL publica 01 resenha, 01 artigo de pesquisador
convidado e 11 artigos originais agrupados na seção artigos, submetidos por 20 autores
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que desenvolveram suas pesquisas nas seguintes IES: UCPEL; UNIFESP; UFPB;
UNICAMP; UEPG; UFSCAR; UNIR; UNILAB; UNICAP; UFU; UNISINOS; e UNIVAS.
As pesquisas aqui publicadas interrogam a relação entre linguagem e sociedade a partir
de diferentes quadros teórico-metodológicos mobilizando, a seus modos, o amplo e
heterogêneo campo das Ciências da Linguagem.
A heterogeneidade também se apresenta nos temas e objetos analisados pelos
pesquisadores. A exemplo, na seção artigos os leitores terão acesso a reflexões e
análises que versam sobre a representação imaginária sobre a mulher, o amor e o
trabalho a partir da versão fílmica da narrativa “Branca de Neve e os sete anões” e, em
outro artigo, à análise do filme “As bicicletas de Belleville”, que expõe o olhar leitor a
possíveis efeitos de sentido que podem afetar e constituir os espectadores, na condição
de leitores, sobre o corpo idoso. A capa de revista é analisada e discutida como gênero
discursivo em um dos artigos, e também, em outro momento, é objeto de análise para
se pensar o discurso jornalístico que faz circular sentidos sobre cidade e trabalho em
edições voltadas ao turismo. Os processos de significação das palavras são objetivos
trabalhados nos recortes da obra ‘O nome da Rosa’, de Umbeco Eco, a fim de pensar os
processos de produção de sentidos da/sobre a palavra “biblioteca”; e em um trabalho
de análise do dicionário Houaiss como forma para pensar os processos de significação
na linguagem de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de privação de
liberdade em um Centro Socioeducativo. Os leitores terão acesso, neste número da
Revista DisSoL também à discussão e reflexão sobre os protestos ocorridos no Brasil a
partir da análise do enunciado “O povo acordou!”, que circulou nas manifestações de
junho de 2013. As análises são produzidas a partir da produção de um corpus composto
pelo discurso de defesa da então Presidenta Dilma Rousseff, pronunciado quando do
julgamento do processo de impedimento à sua manutenção à frente do governo. Em
outro artigo, também são analisadas projeções sociais enunciadas em postagens do
senhor Jair Messias Bolsonaro, então Presidente do Brasil, na rede social Twitter, e
outras em respostas a esta. A análise de Ethos discursivo é produzida a partir de análise
do editorial do jornal impresso “O Jornal das Senhoras”, edição de 08 de maio de 1853,
discutindo também a luta pelos direitos das mulheres contemporâneas ao século XIX
no Brasil; a análise da noção de ethos discursivo também é discutida em interações
ocorridas no contexto institucional de um Grupo de Apoio a Familiares de Pessoas com
a Doença de Alzheimer.
A seção convidados traz a pesquisa desenvolvida por Atílio Catosso Sales,
docente do Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem da Univás. O
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pesquisador apresenta um percurso de pesquisa desenvolvido acerca da imagem
analisando recortes do documentário Território Vermelho (2004), de autoria do
cineasta Kiko Goifman. O gesto analítico demonstrado por meio da retomada de
pesquisa desenvolvida produz um encontro com o seu percurso de formação, dividindo
com o leitor uma experiência no modo de fazer ciência e de se produzir o pesquisador
no campo das Ciências da Linguagem.
A resenha apresentada na seção resenha apresenta um gesto de leitura
produzido por Vitória Vieira de Oliveira Kurtz de Azevedo, graduada em letras pela
Universidade Católica de Pelotas, sobre o livro “Ensino e aprendizagem de línguas:
Língua Portuguesa”, leitura importante recorrente nos cursos de formação da área.
Na certeza de que as pesquisas apresentadas contribuem para a compreensão
sobre o funcionamento da linguagem e da sociedade, convidamos aos leitores para
usufruírem das leituras que compõem este número da revista, e também os publicados
em

números

anteriores,

disponíveis

em

nosso

endereço

eletrônico

http://revistadissol.univas.edu.br .

Renata Chrystina Bianchi de Barros
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Editores-Chefes – Revista DisSoL
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BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES: UMA ANÁLISE
DISCURSIVA DO FILME DE WALT DISNEY
SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS: A DISCURSIVE
ANALYSIS OF THE WALT DISNEY MOVIE
Ilka de Oliveira Mota*
Joelma Alves Araújo**
Maria Norma Lopes Souza Silva***

Resumo:
Este artigo tem por objetivo fundamental analisar discursivamente os modos de
representação imaginária sobre o trio: mulher, amor e o trabalho, a partir da
versão fílmica da narrativa “Branca de Neve e os sete anões”. Trata-se do filme
de Walt Disney produzido na década de 40 do século XX. Para isso, apoiamo-nos
no aparato teórico-metodológico da Análise de Discurso de cunho materialista,
mobilizando conceitos como formação discursiva, imaginário e texto.
Palavras-chave: Imaginário; discurso; Branca de Neve e os Sete Anões;
materialidade fílmica.
Abstract:
This article aims to analyze discursively the modes of imaginary representation
about the trio: woman, love and work, from the filmic version of the narrative
"Snow White and the Seven Dwarfs". This is the Walt Disney film produced in the
1940s. For this, we rely on the theoretical-methodological apparatus of Discourse
Analysis of a materialistic nature, mobilizing concepts such as discursive
formation, imaginary and text.
Key-words: Imaginary; discourse; Snow White and the Seven Dwarfs; the
materiality of film.

Introdução
Contos de fada via materialidade fílmica é o tema do presente estudo. O
interesse pela temática surgiu principalmente durante as aulas ministradas por
professores do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, campus de

Mestre em Linguística e doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP/IEL). É professora associada I da Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é pósdoutoranda em Linguística Aplicada pela UNICAMP, sob a supervisão de Maria José Coracini, do
Departamento de Linguística Aplicada da UNICAMP. Contato: ilkamotaeducacao@gmail.com
** Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Ariquemes.
Contato: joelma.alves.30@hotmail.com
*** Mestre em Letras pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR). É professora assistente pela
Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Atualmente é doutoranda em Linguística pela Universidade
Estadual do Mato Grosso (UNEMAT). Contato: normalibras@unir.br
*
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Ariquemes, especialmente pela professora Ilka de Oliveira Mota que ministrou a
disciplina intitulada “Fundamentos e Prática do Ensino de Língua Portuguesa” a partir
de um viés discursivo.
Acrescente-se, além da aludida disciplina, a de Estágio Superior Supervisionado
oportunizou-nos igualmente a observação crítica do tema, permitindo uma
compreensão mais acurada de seu funcionamento discursivo. A título de
esclarecimento, na escola em que fizemos o estágio, embora filmes baseados em contos
de fada estivessem presentes em sala de aula, sentimos falta de uma abordagem mais
consequente que trabalhasse a sua espessura material. Ao contrário, tais filmes foram
tomados (concebidos) em sua evidência (evidência dos sentidos), sem nenhuma
abordagem metodológica e análise sobre o seu funcionamento e especificidade. Foram
apenas colocados (passados) para as crianças assistirem, crianças de faixa etária de 7
a 8 anos1.
Assim, algumas questões fundamentais vieram ao nosso encontro como uma
espécie de questionamento crítico-analítico. Das questões erigidas, podemos elencar:
1) o(s) modo(s) de abordagem de filmes baseados em clássicos da literatura infantil
(contos de fada) enquanto recurso didático-pedagógico; 2) o modo de sua concepção
pelos educadores das séries iniciais; e, por conseguinte, 3) por suas consequências
(efeitos) no processo de ensino-aprendizagem dos educandos.
Um fator importante para a escolha dessa temática é a frequente utilização das
narrativas fílmicas, mais exatamente aquelas baseadas em contos de fada, isto é, nos
clássicos da literatura infantil, por educadores em suas práticas didático-pedagógica
em sala de aula.
Nesta pesquisa, realizamos uma análise discursiva de uma narrativa fílmica,
baseada na literatura infantil mundial: Branca de Neve e os sete anões, filme
produzido por Walt Disney, em meados da década de 40 do século XX. Nosso olhar
inclinou-se em alguns temas que julgamos importantes, a saber: noções de gênero, de
relacionamento amoroso e de trabalho. Noutros termos, objetivamos compreender os
modos de representação imaginária sobre o gênero (homem e mulher), o amor
(relacionamento amoroso) e o trabalho. A proposta consistiu na análise discursiva da
aludida narrativa fílmica, a fim de compreender o funcionamento discursivo que a
atravessa. Acreditamos que, uma vez que os filmes são objetos de um saber produzido
1 Referimo-nos

aqui a uma fase do estágio supervisionado em que apenas assistimos à aula da professora
responsável pela turma, ou seja, não nos foi permitida, neste momento, a intervenção direta no processo
de ensino-aprendizagem dos discentes.
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em condições de produção específicas, eles trazem em sua constituição aspectos
importantes da época (do contexto sócio-histórico e ideológico) em que foram
produzidos. Sendo assim, são objetos ricos para a compreensão do funcionamento dos
discursos que instauram.
De uma perspectiva cognitivista, Araújo et al (2009) asseveram que as imagens
fílmicas apresentadas em animações infantis, além de despertarem o encantamento da
criança pelo universo mágico, contribuem para o seu desenvolvimento cognitivo, uma
vez que o processo de conhecimento do mundo ou mesmo do universo interior e
fantasioso da infância inicia-se pelo mundo das imagens, segundo os autores.
Discursivamente, os filmes são compreendidos como textos que trazem em seu
bojo processos discursivos importantes, que podem ou não promover aprendizagem.
A esse respeito, Orlandi (1998) afirma que a aprendizagem se dá por meio de filiações
históricas que permitirão a identificação do sujeito com certos sentidos e não outros.
Nas palavras da autora:
Essa relação com a alteridade, a necessidade da interpretação e a
possibilidade de transformação no sentido e no sujeito, seus
movimentos, nos mostram que as coisas a saber são sempre tomadas
em redes de memória nas quais os sujeitos se inscrevem filiando-se ao
que os identifica. Não se trata, pois de aprendizagem por interação.
(ORLANDI, 1998, p. 12).

Neste trabalho, partimos do pressuposto de que nas narrativas pertencentes aos
clássicos da literatura infantil, materializados em filmes, emergem discursos oriundos
das mais diferentes esferas sociais, irrompendo, na materialidade linguísticoimagética, diferentes posições de sujeito e sentidos. Dito de outro modo, os filmes
direcionados ao público infantil, muito além de somente divertirem e distraírem,
propagam valores, princípios morais, sentidos provindos das mais diferentes
discursividades. Tal funcionamento se dá por meio de dois planos que tecem a
materialidade fílmica conjuntamente, quais sejam: os planos verbais e não verbais.
Assim, compreender a relação entre esses planos, as relações de sentidos que,
justapostos, eles produzem é um de nossos objetivos neste trabalho.
De acordo com Araújo et al (2009) deve-se levar essa realidade em
consideração, fazendo necessária uma análise acurada desse tipo de material, tendo
em vista a sua recorrência no contexto escolar como instrumento didático-pedagógico.
De nossa posição, para além de pensar os filmes infantis como meros instrumentos
pedagógicos, concebemo-los como um espaço no qual a subjetividade e traços
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identitários são produzidos, sempre a partir de confrontos com formações discursivas
em jogo.
Essa pesquisa, inscrita na área dos estudos da Análise de Discurso, tem por
finalidade contribuir com as pesquisas referentes às narrativas infantis (clássicos da
literatura mundial) na forma de filmes como recurso pedagógico para o ensinoaprendizagem. Partimos do pressuposto de que tais narrativas funcionam como espaço
simbólico a partir do qual a subjetividade e os traços identitários são construídos.
Partindo desse pressuposto, investigamos o funcionamento dos sentidos que
atravessam a aludida narrativa fílmica, mais exatamente, buscamos compreender o seu
funcionamento discursivo.
Com base na pressuposição esboçada, formulamos as seguintes perguntas de
pesquisa que orientaram o presente trabalho, a saber:
1) Quais as representações imaginárias sobre o feminino atravessam o filme
“Branca de Neve e os Sete Anões”?
2) Os temas transversais como família e gênero são trabalhados pelo aludido
filme? Em caso afirmativo, que sentidos de família e gênero o filme traz em sua
constituição?
3) Como o amor (relacionamento amoroso) é trabalhado na narrativa? Ou seja,
como o amor é representado imaginariamente?
Vale dizer que a presente pesquisa se constitui por ser interpretativista, ou seja,
a investigação a qual nos propusemos consiste na interpretação do filme selecionado,
dando ênfase no processo discursivo, a fim de observar e compreender o particular,
contingente (CORACINI, 2003).
1. O aparato teórico-metodológico
Este trabalho de pesquisa apoiar-se-á na perspectiva da Análise de Discurso de
linha francesa que tem Michel Pêcheux como fundador. No Brasil, a Análise de
Discurso (doravante AD) tem como maior representante a estudiosa Eni P. Orlandi
(UNICAMP / UNIVÁS). Para se constituir, a AD se apoiou em três áreas do
conhecimento científico que são, como afirma Orlandi (1999), uma ruptura com o
século XIX, a saber: Linguística, Marxismo e Psicanálise.
No imaginário, plano de organização dos sentidos, o texto é tomado como uma
unidade fechada, uma superfície plana e transparente. Nessa via, o texto é considerado
um objeto empírico constituído de começo, meio, progressão e fim – tal como
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comumente comparece no imaginário discursivo escolar. Do ponto de vista discursivo,
o texto, longe de ser tomado dentro desse pragmatismo, é unidade complexa de
significação. Complexa porque todo texto – qualquer texto – produzido em
determinadas condições de produção, estabelece relações com outros discursos, outros
textos, outros sentidos possíveis. Daí seu caráter heterogêneo, múltiplo, disperso. Com
bem afirma Sercovich (1977, p. 33) “A dimensão imaginária de um discurso é sua
capacidade para a remissão de forma direta à realidade”. Eis o seu efeito de evidência,
sua ilusão referencial.
Em síntese, texto é tudo que provem de um discurso que o sustenta. Sendo
assim, um texto não consiste só e unicamente de palavras nem por um número limite
delas. Uma palavra pode somente ter estatuto de texto quando revestida de
textualidade, isto é, quando sua interpretação derivar de um discurso que a sustenta,
que a provê de realidade significativa.
Nas palavras de Orlandi (1999, p. 70), os textos:
(...) são assim unidades complexas, constituem um todo que resulta de uma
articulação de natureza linguístico-histórica. Todo texto é heterogêneo:
quanto à natureza dos diferentes materiais simbólicos (imagem, som, grafia,
etc.); quanto à natureza das linguagens (oral, escrita, científica, literária,
narrativa, descrição, etc.), quanto às posições do sujeito. Além disso, podemos
considerar essas diferenças em função das formações discursivas, pois ele
pode ser atravessado por várias formações discursivas que nele se organizam
em função de uma dominante.

Como é sabido, a noção de discurso é o carro-chefe da Análise de Discurso, como
seu próprio nome indica. O discurso é um objeto sócio histórico em que o linguístico
intervém como pressuposto. Assim, longe de ser um conjunto de textos, o discurso é
prática social que está sempre em relação com uma formação discursiva (FD,
doravante), entre outras. Por sua vez, a noção de FD é básica na AD uma vez que
permite a compreensão do funcionamento da linguagem. Ela se define como aquilo
que numa formação ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição dada em uma
conjuntura sócia histórica dada – determina o que pode e deve ser dito (FOUCAULT,
1969). Em síntese, a FD é uma espécie de região de sentidos, de interpretação em meio
a outras.
Segundo Orlandi (1999, p. 17), o discurso é o lugar em que se pode observar a
relação entre língua(gem) e ideologia, compreendendo-se como a língua produz
sentidos por/para os sujeitos.
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Conforme colocado, o imaginário atravessa o intradiscurso (a materialidade
linguística, fio do discurso), atuando na ilusão subjetiva que faz com que o sujeito creia
ser a origem e fonte do dizer. Disso resulta no recalcamento, para o sujeito, de sua
inscrição em uma FD (formação discursiva) dominante.
Para este trabalho, mobilizaremos a noção de discurso que, por sua vez, está
intrincada com a de FD(s), noções essas importantes para a compreensão do
funcionamento dos processos de significação. Igualmente, inclinaremos nosso olhar
para as posições de sujeito em jogo, bem como as representações imaginárias que
tecem a narrativa fílmica.
Antes de prosseguirmos, é fundamental reiterar a ideia de que compreendemos
o filme como texto e, para compreendê-lo, é necessária sua remissão ao discurso. Este
é compreendido no jogo entre o estabilizado e o sujeito a equívoco, espaço em que o
“pedagogicamente higienizado” (PÊCHEUX, 1990) convive com o movimento indeciso
das interpretações.
1.1 Condições de produção da pesquisa: da metodologia adotada à
construção do corpus
Esta

pesquisa

caracteriza-se

por

ser

um

trabalho

de

investigação

interpretativista. Em pesquisas dessa natureza, considera-se o fato de que “o
pesquisador interpreta os dados, põe ênfase no processo e se preocupa com o
particular, o contingente”, segundo Coracini (2003, p. 198). Para esta autora, “é
adequado falar que este caráter de análise se confronta com a pesquisa de cunho
positivista que busca enfatizar o produto e visa à generalização (universalização dos
resultados) com base em dados estatísticos”.
Vale ressaltar que a inclinação do olhar das pesquisadoras para o artefato de
pesquisa pode se constituir sucessivamente e basicamente através de um gesto, o que
se pode dizer é que basicamente toda pesquisa pode se constituir no nível do simbólico
(MOTA, 2010), ou seja, toda pesquisa vista por meio do ponto de vista do discurso, é
uma tomada de caráter abordada pelo lugar “sócio histórico e ideológico” a partir do
olhar a qual a pesquisadora enuncia. Através da indagação norteadora levantada pela
pesquisadora com a mobilização de conceitos teóricos que garante a especificidade do
trabalho científico, permitindo que ocorra a singularidade.
A respeito da metodologia adotada, recortaremos algumas cenas constituídas
dos planos imagético e textual conjuntamente que trazem em seu bojo três eixos: amor,
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família e trabalho. O objetivo é compreender, a partir dos recortes produzidos, o
processo de significação que os atravessam, as representações imaginárias e a filiação
histórica que a narrativa traz em sua constituição.
Assim, faremos um batimento entre o que é dito e o que é mostrado (plano
imagético), mas também o que é silenciado, tentando compreender o(s) discurso(s)
que enlaçam a textualização.
Com base nessas considerações, buscaremos, a seguir, apresentar os resultados
da análise empreendida.
2. Análise discursiva do filme “Branca de Neve e Os Sete Anões” na versão
de Walt Disney
Esta seção tem por objetivo analisar o funcionamento discursivo do filme
“Branca de Neve e os sete anões”, do cineasta norte-americano Walt Disney, produzido
na década de 30. Estamos compreendendo-o como uma espécie de monumento
(FOUCAULT, 1995) uma vez que o filme, qualquer filme, é parte constitutiva do
contexto histórico-social e ideológico em que foi produzido. Desta forma, como
monumento, para compreendê-lo, é necessário levar em consideração as condições
materiais de sua produção. Por isso, por meio dele é possível compreender e analisar a
sociedade, a língua, as identidades de gênero, bem como as relações pessoais e
interpessoais vigentes no aludido contexto, qual seja: a primeira metade do século XX.
A partir da aludida materialidade discursiva, buscaremos compreender o(s)
modo(s) de significação da mulher no âmbito do trabalho, da família e do
relacionamento amoroso. Para isso, como já dissemos no início desse trabalho,
traremos os recortes que julgamos mais significativos para o objetivo em questão. Vale
dizer que tais recortes são constituídos pela justaposição dos planos verbal (texto
narrativo) e não verbal (imagens).
A título de esclarecimento, explicaremos o modo de trabalho adotado por nós
no procedimento da análise discursiva proposta. Assim sendo, reiterando, traremos as
cenas mais sintomáticas do modo como a mulher é representada simbolicamente,
levando em consideração a tríade trabalho, relacionamento amoroso e familiar, como
já explicitado. Antes, porém, é preciso trazer alguns aspectos discursivos fundamentais
que tecem a narrativa fílmica em questão. Observamos pelo menos dois grandes
paradigmas presentes na referida materialidade linguístico-imagética, quais sejam: o
paradigma do Bem, de um lado, e o paradigma do Mal, de outro. Tais paradigmas

12
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

irrompem na materialidade via memória discursiva (interdiscurso). Portanto, esta
atravessa toda narrativa. Vale dizer que tais paradigmas são característicos do
pensamento ocidental para a qual oposições binárias como Bem versus Mal, certo
versus errado, bonito versus feio, Deus versus Diabo, macho versus fêmea, entre
outras, são constitutivas. Mais exatamente, tal binarismo é estruturante do
pensamento ocidental e permeia grande parte, para não dizer todas, as obras que
advém dele. Resta dizer que as posições binárias (pares opositivos) se excluem, isto é,
não se completam nem convivem juntas.
Observemos o quadro abaixo que sintetiza bem o que acabamos de afirmar:
ITEM
PARADIGMA DO BEM
1
Cores claras e alegres
2
Animais
mansos,
cordiais
(pássaros, esquilos, tartarugas,
alces,
coelhos,
borboletas,
camundongos, entre outros).

PARADIGMA DO MAL
Cores escuras, noturnescas
Animais peçonhentos, noturnescos
(corvo, aranha, urubus, cobra,
entre outros).

3

Sentimentos tais como: raiva,
inveja, ódio, vingança, egoísmo,
agressividade, crueldade
Música fúnebre
Expressão facial pesada, hard
Gestos agressivos

4
5
6

Sentimentos tais como: amor,
alegria, compaixão, generosidade,
inocência, bondade
Música alegre
Expressão facial serena
Gestos delicados

Tabela: Oposições binárias

A título de exemplificação, observemos os recortes abaixo relacionados ao item 1:

Madrasta diante do personagem Mágico
Espelho Meu

Branca de Neve tirando água do poço,
rodeada de pombas, animais com os quais
dialoga grande parte da narrativa.

Recorte 1: As cores e seus efeitos na constituição dos personagens
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As cenas em que os personagens pertencentes ao paradigma do mal aparecem
estão permeadas por cores escuras e por uma temática musical acompanhada por
cordas e instrumentos de metais, produzindo uma atmosfera de suspense e mistério.
Outro aspecto igualmente significativo são os diálogos tecidos entre os
personagens da narrativa fílmica que, em sua maioria, são produzidos entre a Branca
de Neve e os bichos da floresta. No plano do imaginário, tudo se passa como se a
personagem feminina, Branca de Neve, fizesse parte constitutiva da natureza. Trata-se
de um aspecto importante: ora os interlocutores de Branca de Neve são os animais da
floresta, ora os anões. Simbolicamente, estes são crianças em corpo de adultos, daí o
fato de não representarem perigo (ameaça) sexual.
Discursivamente, outro momento da cena bastante significativo é aquele em que
Branca de Neve canta uma canção. Note-se que parte dela é representativa do modo
como a mulher é significada imaginariamente em meados da década de 40, época em
que o filme foi produzido. Vejamos o recorte a seguir.

♫“[...] Um dia eu serei feliz, sonhando assim, aquele com quem
eu sonhei, eu quero para mim”. ♫ (os grifos são nossos).
Recorte 2: Branca de Neve cantarolando

Com base na análise linguística dos tempos verbais utilizados – verbo no futuro
simples “serei” e verbo “quero” no presente simples –, é possível depreender o modo
como essa mulher – Branca de Neve que, na verdade, simboliza metaforicamente a
mulher do século XIX e da primeira metade do século XX, como já explicitamos – se
representa, ela mesma, e é representada imaginariamente pela alteridade, ou seja, pelo
Outro patriarcal. Do ponto de vista do discurso, entendemos que isso se faz por meio
da memória discursiva ou interdiscurso que irrompe no fio do discurso, isto é, na
materialidade linguístico-imagética.
Vale dizer que cada pedaço da canção é repetido, na forma de eco, pela natureza.
Ou seja, esta canção é cantada por Branca de Neve na beira de um poço. No contexto
da cena fílmica, ela inclina seu corpo para dentro do poço e canta. Cada pedaço do texto
da canção volta para a personagem e para todos aqueles que estão ao seu entorno na
forma de eco. O efeito produzido é o de que a natureza, personificada, dialoga com os
personagens, fundamentalmente com Branca de Neve, produzindo intimidade entre
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natureza e personagem. Tudo se passa como se Branca de Neve fosse, ela também,
parte constitutiva da natureza. Voltaremos a essa questão.
Como é possível observar, trata-se de uma mulher passiva, à espera de um
homem que possa tirá-la da condição de infelicidade – infelicidade que parece vir de
sua condição de mulher – em que se encontra a fim de transformá-la em um ser
verdadeiramente feliz. Rearranjando parafrasticamente a frase-canção, temos: “Um
dia eu serei feliz quando [somente quando] um homem aparecer”. Isto é, por si mesma,
Branca de Neve, na condição de mulher do período histórico em questão, não é
significada como responsável por sua felicidade, mas, ao contrário, ao homem é dado
esse papel: fazê-la feliz. Em uma palavra: ela, por si mesma, não tem capacidade de ser
feliz, restando-lhe uma posição de subalternidade e subserviência em relação ao seu
homem.
Vale dizer que tal passividade não foi um fator escolhido conscientemente pelas
mulheres, ao seu bel prazer. Na época em questão, bem retratada pelos desenhos
infantis baseados na literatura mundial (como é o caso de Branca de Neve e os Sete
Anões, Cinderela, Rapunzel, etc.), havia um ideal de identidade fixa, coerente, muito
bem estabelecida tanto para homens quanto para mulheres. No caso dessas últimas,
não havia outra forma de ser sujeito senão este para o qual estamos apontando: um
sujeito passivo, submisso, subserviente pelo sistema de dominação masculina.
Em síntese, a condição para a felicidade feminina dependia da chegada de um
homem em sua vida. Sua felicidade só era possível à medida que um homem aparecesse
em sua vida e fizesse nela morada. Desse jogo de sentidos aí estabelecido é possível
depreender uma possível interpretação sobre a noção de gênero homem e mulher tal
como foram construídos na sociedade do século XIX e início do século XX: a figura da
mulher comparece como submissa, passiva, subjugada e subserviente, ao passo que
aquele é provedor, ativo e todo-poderoso, não é à toa que está em suas mãos a chave
da felicidade da mulher. Resulta disso uma identidade de gênero rígida e autoritária
sustentada fundamentalmente pelo discurso patriarcal.
A cena seguinte nos permite compreender o funcionamento das posições
homem e mulher construídas pela e na aludida época. No início do filme, o príncipe,
aproximando-se de Branca de Neve, cumprimenta-a, dizendo calma e galantemente,
em um tom de voz firme: - Olá, eu a assustei?
Após emitir uma interjeição, a personagem Branca de Neve sai correndo em
direção a uma casa, mais exatamente ao andar superior da casa. Na condição de mulher
da primeira metade do século XX, esse gesto não poderia ser diferente: a mulher corre

15
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

do homem e este é quem deve procurá-la, exaltando-a, idealizando-a. A partir daí,
observamos um jogo (discursivo) de câmera em direção tanto à Branca de Neve quanto
ao cavaleiro-príncipe, o que é bastante sintomático do modo como a relação homem e
mulher, no contexto das relações amorosas, era simbolizada. Trata-se de um
movimento a partir do qual é possível compreender o tipo de amor que imperava na
época e os protagonistas (papel de homem e mulher) que essa época produzia uma
esfera discursiva do amor.

Recorte 3: O príncipe como vassalo da mulher amada

Levando em consideração os planos verbal (as formulações linguísticas orais e
escritas) e não verbal (gestualidade principalmente, modulação da voz, etc.), os modos
como a mulher e o homem na esfera do amor romântico são significados diferem
significativamente, o que permite compreender o modo como ambos protagonistas
eram concebidos.
Trata-se do amor romântico, trovadoresco, aquele em que o homem se colocava
em posição de vassalo da mulher amada. Na cena acima (recorte 3), o príncipe
direciona-se à Branca de Neve cantando ao modo de um vassalo da mulher amada. A
mulher, seu corpo e sexualidade são idealizados dentro do contexto sócio-histórico e
ideológico em que o filme fora produzido. Para que o homem conseguisse ter acesso à

16
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

mulher, ao seu corpo, havia todo um ritual fundamental no processo de
enamoramento.
É sabido que somente após o ritual do matrimônio, o homem tinha acesso ao
corpo da mulher, de sua sexualidade. Não é à toa a ausência de uma relação próxima
entre o homem (o príncipe) e a mulher (Branca de Neve) e os raros momentos em que,
nas cenas da mencionada narrativa, os personagens aparecem juntos. A cena descrita
acima exemplifica bem isso: ao se deparar com o príncipe, Branca de Neve corre e se
esconde no andar de cima de uma casa.
Esse sentido atravessa não somente o gesto da câmera, mais exatamente o modo
como os personagens são filmados, focados, como também seus gestos corporais.
Os interlocutores de Branca de Neve são os animais e a natureza, o que, para
nós, é bastante sintomático, uma vez que revela o modo como, historicamente, a
mulher vem sendo associada ao natural, à natureza, a uma essência. No referido filme,
tudo se passa como se Branca de Neve fosse, ela mesma, parte da natureza. Noutros
termos, Branca de Neve, como o seu nome sinaliza – Branca de Neve, “neve” é um
fenômeno próprio da natureza – comparece simbolicamente como metáfora da
natureza. A esse respeito, vale a pena lembrar aqui o modo como o personagem
Espelho Mágico descreve Branca de Neve: “Lábios como a rosa; Cabelos como ébano;
Pele branca como a neve”. Note-se que os elementos comparativos utilizados estão
vinculados à natureza (neve, rosa e ébano), modo esse vinculado ao modo de significar
a mulher historicamente: a mulher, seu corpo, são significados, concebidos como algo
determinado por uma essência, por uma natureza. Contra esse sentido, a frase célebre
de Simone de Beauvoir (1980) “Ninguém nasce mulher. Torna-se mulher”, em seu
célebre livro berço do feminismo “O segundo sexo”, é fundamental porque permitiu
que as mulheres se deslocassem desse lugar marcado (natureza, essência,
determinismo) em que foram colocadas, aprisionadas por um período muito grande de
nossa história para se compreender como sujeito histórico e social. A respeito dos
personagens, podemos identificar que a Branca de Neve, os Sete Anões, o Príncipe e o
Caçador fazem parte daquilo que estamos chamando de paradigma do Bem. Por outro
lado, a madrasta e todos os seus animais companheiros (aqueles peçonhentos e
noturnescos) pertencem ao paradigma do Mal. Vale dizer que tais eixos paradigmáticos
conferem identidade a cada um dos personagens e direcionam o olhar do
leitor/espectador para efeitos de sentidos importantes, significativos.
Na cena a seguir, analisamos o modo de representação imaginária da mulher na
relação com o tema da família e do trabalho.
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Recorte 4: Branca de Neve limpa a casa dos anões

Assim que entra na casa, a primeira coisa que Branca de Neve observa, depois
das cadeirinhas, é a sujeira:
- Ah, uma cadeirinha... São sete cadeirinhas...Talvez de sete criancinhas. E
olhando essa mesa, devem ser desmazeladas.
Caminhando em direção à mesa, Branca de Neve diz, pegando a meia que se
encontra em cima da mesa da cozinha:
- Ora, vejam, é uma meia!
Na sequência, a personagem abre a tampa da panela e tira um sapato: - É um
sapato!, diz admirada. Aproximando-se da lareira: - Olhem só para esta lareira!
Coberta de pó!
- Olhem, teia de aranha! Oh Meu Deus! Que montão de pratos sujos! Vejam só
essa vassoura! Acho que nunca varreram o chão. A mãe deles devia... (pausa). - Talvez
não tenham mãe. São órfãos, pobrezinhos! Já sei! Se nós limparmos a casa, talvez eu
possa ficar aqui! Vocês lavam a louça, vocês tiram a poeira, vocês limpam a lareira e eu
sou a varredeira!
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Na sequência, Branca de Neve começa a cantar a seguinte canção: ♫♫“Para
quem vai trabalhar a única coisa que evita o tempo a demorar! Aprendam a canção,
porque isso ajuda muito a tarefa terminar. É fácil de aprender, qualquer um a cantar e
você vai achar que isso faz alegre o coração. E com muita alegria é mais fácil trabalhar.”
♫♫
Na cena 2, o que chama a atenção é a inclinação do olhar de Branca de Neve
para a desarrumação da casa, isto é, entrando na casa, o seu olhar capta a sujeira: o pó
que cobre os móveis e a desordem em que a casa se encontra (sapato e meia na mesa,
louças sujas e empilhadas, pó por todo canto, etc.). Ela aparece na casa e a torna
impecavelmente limpa. Neste caso, temos uma imagem melhorativa do trabalho, como
algo bom, nobre e feliz. O mesmo gesto comparece quando da ida e retorno dos anões
à mina e em sua permanência nela. Cantam o tempo todo, antes, durante e depois do
trabalho, sem nenhum traço de cansaço no rosto e no corpo.
A cena seguinte traz o momento da morte de Branca de Neve. Os anões e os
animais da floresta, todos amigos de Branca de Neve, chorando sem cessar, velam o
corpo da personagem feminina. Mais uma vez a ideia estabelecida entre mulher e
natureza comparece na narrativa fílmica: não somente os anões e os animais choram,
mas toda a natureza chora a morte de Branca de Neve. No plano não verbal, a chuva
cai e se misturarem um crescendo com as lágrimas dos demais personagens,
resultando em uma espécie de con-fusão semiótica choro e chuva. Observemos o
recorte a seguir:
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Recorte 5: Os anões e os animais choram a morte de Branca de Neve

O efeito produzido é como se toda natureza chorasse a morte de Branca de Neve.
Isso se dá como já afirmamos, em virtude de Branca de Neve estar intimamente
relacionada à natureza.
A cena seguinte mostra um dos beijos mais famosos da literatura mundial e que
está fortemente presente no imaginário social: o beijo do príncipe em Branca de Neve
a desperta para a vida, isto é, um beijo que a tira da condição de morte (sono de morte)
a que ela foi submetida em virtude da maça envenenada. Observemos:
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Recorte 6: O príncipe beija Branca de Neve

Essa passagem evidencia bem os lugares de passividade, subserviência e
submissão nos quais a mulher historicamente foi colocada pelo sistema patriarcal: o
homem, tal como é concebido em sua história, é o único ser quem detém o poder capaz
de tirá-la da maldição do sono da morte.
A cena subsequente traz Branca de Neve e o príncipe indo para o castelo, lugar
no qual passarão felizes – o que é um ideal de felicidade – o resto de suas vidas a fim
de constituir uma família. É interessante que tais sentidos não são ditos
explicitamente, mas estão presentes na memória discursiva.
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Recorte 7: Branca de Neve e o príncipe vão para o castelo

Esse discurso historicamente construído sobre o amor romântico – a partir do
qual a mulher é significada como um ser passivo e dependente (inclusive a sua
felicidade) da figura masculina – está fortemente presente no imaginário social.
Mesmo com todas as importantes e significativas mudanças entorno da concepção de
família, mulher e relacionamento (conjugalidade) que temos assistido nas últimas
décadas, ainda impera com toda a sua força esse discurso na atualidade e,
fundamentalmente, nos filmes (desenhos infantis) que compreendem a primeira
metade do século XX.
Vale dizer que esse sentido de amor encontra ressonância na figura da família.
Concebida ao gosto da ideologia burguesa de fins do século XIX e início do XX, a
família é retratada como ideal, de acordo com o protótipo americano de família: o pai
é um trabalhador bem-sucedido e a mãe, sempre feliz, é responsável pela organização
do lar e pelo cuidado com os filhos, que aguardam o retorno do genitor.
Com base na análise dos recortes apresentados, com a ausência de práticas
pedagógicas perde-se uma grande possibilidade de criação de um espaço de reflexão e
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análise dos gestos de interpretação que atravessam a narrativa. Reiterando, no estágio
supervisionado do qual fizemos parte, a escola emudeceu-se frente as possibilidades
de jogos de sentido que tecem a narrativa fílmica.
Sem intencionarmos trazer receitas de como trabalhar (abordar) o aludido
filme, podemos aqui apontar um (dos diferentes) caminho possível a fim de tornar
mais profícuo o trabalho com esse tipo de materialidade, no sentido de permitir
movimento nas posições tanto do aluno como do professor. Assim, acreditamos que a
consideração das condições de produção em que o filme foi produzido é fundamental
para dar início a um trabalho mais consequente do ponto de vista discursivo. A nosso
ver, trata-se de um modo de intervir no processo de significação, de sua espessura
material, o que poderá levar o aluno ao um processo crítico a respeito da naturalização
dos sentidos produzidos.
Considerações finais
Importa dizer que os temas família, amor e trabalho estão fortemente presentes
em grande parte das narrativas fílmicas baseadas na literatura mundial ocidental. Os
filmes, enquanto materialidades simbólicas que demandam sentidos, interpretação,
circulam, em grande medida, no interior das salas de aula, isto é, nas escolas,
principalmente no Ensino Fundamental I. Daí a razão de compreendê-los e analisálos.
Acreditamos que os filmes infantis, baseados na literatura infantil mundial,
longe de serem objetos ingênuos (“de criança”, tal como é comumente dito) com mera
função de promover a distração dos pequenos, implicam, isto sim, efeitos importantes
no processo de identificação dos sujeitos na sociedade. Trata-se de materialidades
simbólicas, verbo-visuais, a partir das quais resvalam sentidos pertencentes a
diferentes discursos, revelando posições ideológicas (hegemônicas) determinadas na
história.
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O IDOSO EM AS BICICLETAS DE BELLEVILLE: A ESPESSURA
SEMÂNTICA DA IMAGEM
THE ELDERLY IN THE TRIPLETS OF BELLEVILLE: THE IMAGE'S
SEMANTIC THICKNESS
Flavia Motta de Paula Galvão*
Cármen Lúcia Hernandes Agustini**
RESUMO: No presente artigo, analisamos e problematizamos o modo como o
corpo idoso é significado no filme “As bicicletas de Belleville”, a fim de
compreender e expor o olhar leitor a possíveis efeitos de sentido que podem afetar
e constituir os espectadores, na condição de leitores. Para tanto, mobilizamos os
procedimentos teórico-metodológicos da Análise de Discurso. Com a análise, foi
possível compreendermos que esse objeto simbólico coloca em relação de
oposição discursividades sobre o idoso de modo a instaurar uma crítica à
sociedade norte-americana, em especial naquilo que ela é afetada pelo discurso
capitalista neoliberal. Essa crítica, estendível às sociedades capitalistas
neoliberais, movimenta a contradição constitutiva, de modo a alçar o idoso à
condição de protagonista. Esse movimento produz o efeito lúdico, além de expor
o modo como o idoso é significado no e pelo capitalismo mercadológico.
PALAVRAS-CHAVE: discurso; significação; idoso; imagem; contradição.
ABSTRACT: In this article, we analyze and question how the body of the elderly
is signified in the feature film “The Triplets of Belleville”, in order to understand
and point out possible effects of meaning that can affect and constitute the
audience taken here as readers. To this end, we mobilize theoretical and
methodological procedures of Discourse Analysis. With the analysis, it was
possible to understand that this symbolic object puts in a relation of opposition
discursivities of the elderly that criticize the American society, especially where it
is influenced by capitalist neoliberal ideologies. This criticism moves the
constitutive contradiction, as to promote the elderly to the position of a
protagonist. This movement produces the ludic effect, beside exposing the way in
which the elderly is signified in and by the market capitalism.
KEYWORDS: discourse; meaning; elderly; image; contradiction.
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Introdução
O filme “As bicicletas de Belleville” (2002) constitui um tipo de animação cuja
função primordial não é entreter crianças. Ao contrário, trata-se de uma animação
direcionada ao público adulto, haja vista sua constituição artística caricatural, na qual
o traçado do desenho perde em nitidez e ganha em crítica.
No presente artigo, empreendemos a análise de alguns dos índices que
promovem essa crítica, em particular daqueles relativos ao corpo idoso, para, assim
procedendo, problematizar as discursividades sobre o idoso em funcionamento no
longa-metragem.
Vale salientar que, na conjuntura sócio-histórica e ideológica atual, essa análise
ganha significância e relevância, uma vez que vivemos um mo(vi)mento de incerteza
em relação à condição do idoso em nossa sociedade. É a flexibilização de leis
trabalhistas e a proposta de reforma previdenciária, que minimiza direitos e prolonga
o tempo de trabalho e contribuição. Esse mo(vi)mento acirra discursividades entorno
do idoso e de seu lugar em nossa sociedade. Assim, embora esse longa-metragem tenha
sido produzido em 2002 e seja uma produção francesa, ele (re)produz discursividades
que circulam e significam o idoso em nossa sociedade, de modo que o idoso é
significado, predominantemente, como “inútil”, como “inutilizado” pelo e no sistema
capitalista neoliberal, o que o (con)figura como “estorvo” à família.
O corpo idoso, no longa dá acesso a discursividades em circulação, de modo a
fazer funcionar ali uma crítica ao discurso neoliberal que reifica o ser humano e que o
“descarta” como lixo quando não é mais rentável. O idoso é representado, ao mesmo
tempo, como protagonista e como “expurgo”, o que produz a crítica. Há uma
contradição assumida e que, em certo sentido, sustenta discursivamente a crítica
empreendida: por um lado, há o corpo idoso ‘congelado’ à ação do tempo que reclama
sentidos em relação de antagonismo ao corpo idoso transformado na e pela ação do
tempo. Essa diferença de corpos, além de possibilitar que o idoso seja alçado à condição
de protagonista, sustenta a crítica aos discursos neoliberais que abarca sua
“descartabilidade”, sua “inutilização” frente à economia e ao mercado.
Nesse sentido, se o idoso é significado como consumidor em potencial,
aparecerá como parte da sociedade. Se não for significado como rentável, aparecerá
“destacado” de sua condição de cidadão e relegado a viver à margem da sociedade.
Tanto é assim que, no filme, para o idoso assumir a condição de protagonista, a velhice
significada como fragilidade, como oposição ao moderno é, em certo sentido,
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“silenciada”, mas também é “mostrada” em certos mo(vi)mentos de produção da
crítica. Assim, há um jogo entre discursividades que significam a velhice de modo
negativo e discursividades que a significam de outro modo, como o idoso portador de
conhecimento ou como rejuvenescido por meio do contato com o novo, o diferente: a
aventura.
Nosso interesse, portanto, em analisar a animação “As bicicletas de Belleville”
reside, por um lado, no fato de que essa animação visa criticar as produções
hollywoodianas de animação que estariam comprometidas com o capitalismo
neoliberal. Trata-se de uma animação do cinema alternativo e, por isso, menos
divulgada na mídia e com interesse em promover uma problematização sobre certas
questões sociais prementes. E, por outro lado, por possibilitar lidar com
discursividades em relação de dominância em nossa sociedade, a fim de discutir o lugar
do idoso em uma sociedade capitalista como a nossa.
A partir dessas considerações sobre o cinema e sobre o idoso, nosso objetivo é
problematizar as discursividades que atravessam o longa-metragem, a fim de analisálas e, assim, expor o olhar leitor à sua espessura semântica. Para nossa análise,
mobilizamos recortes do longa e colocamos em relação elementos constituintes do não
verbal e do verbal. Realizamos, desse modo, uma análise discursiva que permitiu
compreender e expor relações de sentido presentes na constituição da narratividade
do e no longa-metragem, de modo a produzir uma análise sobre uma questão social
relevante calcada no estudo da linguagem.
1. A Análise de Discurso e o não verbal
A Análise de Discurso, doravante AD, é uma disciplina que problematiza as
maneiras de ler, de levar o leitor a se colocar questões sobre o que se produz e o que se
ouve nas diferentes manifestações da linguagem (ORLANDI, 2010). De acordo com a
autora, “compreender o que é efeito de sentidos é compreender que o sentido não está
(alocado) em lugar nenhum mas se produz nas relações: dos sujeitos, dos sentidos”
(ORLANDI, 1997, p. 20). O discurso é, então, a relação de sentido entre locutores –
“relação cuja necessidade se constitui historicamente: a linguagem faz sentido, isto é,
é capaz de significar ao se inscrever na história” (AGUSTINI; RODRIGUES, 2011, p.
110).
Orlandi (1999) define as condições de produção como o contexto sócio-histórico
e ideológico do discurso, presentes materialmente no próprio dizer. Ou seja, as
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condições de produção são parte da exterioridade constitutiva e são elas que permitem
que o analista de discurso interprete a maneira pela qual determinados vestígios
produzem certos efeitos de sentido.
A AD coloca em cena os protagonistas do discurso e o referente, e procura definir
as condições de produção a partir da ação da normatividade estabelecida entre os
interlocutores e dos lugares determinados que ocupam na estrutura de uma formação
social, marcados por propriedades diferenciadas. Desse modo, as condições de
produção do longa e, por sua vez, das imagens, cifradas na e pela história, (de)limitam
os laços que podem unir imagem e sentido, pois não se dá à parte da estrutura
ideológica e de sua contradição constitutiva.
Na AD, as condições de produção incluem a dimensão sócio-histórica e a
dimensão ideológica, consideradas em relação à análise histórica das contradições
ideológicas presentes na materialidade significante. A materialidade significante não é
exclusivamente linguística, já que, em seu processo, o discurso assume diversas formas
para (poder) significar. São formas materiais de linguagem em relação de concorrência
por significar, instaurando materialidades significantes em e de diferentes ordens e
densidades, compondo o processo de produção de sentidos pelos e para os sujeitos.
Pêcheux (1999, p.55) anuncia a opacidade da imagem, ao dizer “não mais a imagem
legível na transparência, porque um discurso a atravessa e a constitui, mas a imagem
opaca e muda, quer dizer, aquela da qual a memória perdeu o trajeto da leitura (ela
perdeu assim um trajeto que jamais deteve suas inscrições)”.
Assim, objetivamos analisar o não verbal em sua especificidade, observando as
possibilidades de interpretação da imagem social e historicamente determinada. Em
nosso caso específico, os modos de significação da imagem caricatural da animação
cinematográfica. Assim, apesar de a imagem poder materializar-se diferentemente, ela
é tratada, no filme, como uma forma da linguagem pensada na ordem do discurso.
O longa resulta da articulação das formas verbal e não verbal da linguagem. Essa
articulação sustenta-se em uma relação de concorrência por significar, sendo, por isso,
relevante explorar a especificidade de cada forma e a relação entre elas que se (im)põe
na produção do longa, de modo a compreender a complexidade.
O filme conta a história de uma senhora, Madame Souza, que criou seu neto
Champion. Champion apaixonou-se por “andar de bicicleta”, como um índice de
aproximação aos pais, já que há uma cena na qual Champion, ainda garoto, olha a foto
de um casal em uma bicicleta. A cena sugere tratar-se de seus pais, já falecidos.
Champion cresce e se torna um ciclista. Madame Souza o apoia e torna-se sua “técnica”.
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Em uma competição, ele é sequestrado por uma quadrilha que utiliza ciclistas para
produzir energia. Ele é escravizado e terá que pedalar até a exaustão, momento em que
seria descartado. Mas, Madame Souza aventura-se em uma busca por resgatá-lo. Para
tanto, viaja para outro país. É nessa “aventura” que ela conhece as trigêmeas de
Belleville e, juntas, elas resgatam Champion e vivem muitas situações “estranhas”.
O enredo débil é parte da crítica. Ao escancarar a reificação do humano e sua
“descartabilidade” no sistema capitalista neoliberal, (im)põe ao homem pensar sobre
o que ele é nessa sociedade, já que estamos fadados a ser “descartados”, quando
estivermos exauridos da condição de vender nossa força de trabalho, ou quando a
velhice nos bater à porta.
2. O Corpo idoso: modos de significar e possibilidades de sentidos
O corpo é objeto de estudo de diferentes áreas do conhecimento. Estamos
acostumados a ler artigos que discutem e teorizam o corpo em diferentes áreas, como
medicina, fisioterapia, psicologia e estética. No presente artigo, pensamos e analisamos
o corpo como objeto político-simbólico. Nesse sentido, lidamos com as discursividades
inscritas em sua representação imagética.
Em nosso caso específico, trata-se ainda de corpo desenhado e caricaturado,
cuja aparência física, os gestos, os movimentos e a história de vida têm implicação na
interpretação do longa. Conforme Hashiguti (2008, p. 7), a “linguagem, transforma o
ser biológico em sujeito simbólico”. O desenho intenta forjar a realidade social de modo
a criticá-la e, assim, expor o olhar-leitor a questões sociais que constituem a sociedade
contemporânea: como a questão do lugar do idoso na sociedade capitalista neoliberal.
Desse modo, o longa funciona como uma espécie de “instrumento discursivo”
de crítica, ao explorar discursividades em circulação, colocando-as em confronto. Esse
mo(vi)mento direciona a animação ao público adulto, como um modo de inscrição no
debate social, ao colocar em relação condições sociais e econômicas, a partir da
significação dos corpos caricaturados. O desenho caricaturado do corpo idoso significa
para o leitor/expectador, constituindo-se como índice de memória discursiva, fazendo
significar discursividades em circulação na sociedade contemporânea sobre o idoso e
sobre a velhice, sem promover um efeito de encaixe. Ao contrário, marca as fissuras
ideológicas de nossa sociedade neoliberal.
2.1 O corpo idoso em As Bicicletas de Belleville
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O longa-metragem foi produzido na França, no ano de 2002, dirigido e
composto (roteiro) por Sylvain Chomet e versa sobre a história de Madame Souza, que,
dado o seu modo de construção, parece representar uma senhora portuguesa cujas
ânsias estão dirigidas única e exclusivamente a seu neto, Champion. Ou seja, uma
senhora cuja vida volta-se à família. Sem a família o que seria dela? Champion é
metaforicamente “tragado” pelo capitalismo neoliberal e ela passa parte do filme
tentando resgatá-lo desse sistema.
No longa, há vários índices de crítica à sociedade norte-americana: um exemplo
ilustrativo é o de uma cena na qual a porta do banheiro está aberta e aparece no vaso
sanitário fezes com o formato da cabeça do Mickey Mouse, conforme pode ser visto no
recorte a seguir:

RECORTE 1: Madame Souza chega à moradia das Trigêmeas

Equiparar Mickey Mouse ao excremento humano produz efeitos de sentido
negativos em relação à indústria fílmica norte-americana. Assim, os produtos dela são
valorados como resíduos inúteis, lixo, excremento.
A temática maior do longa é um questionamento sobre o que essa sociedade faz
com o ser humano, com o idoso e com os produtos que consome. De modo
ridicularizante e humorístico, mostra, por exemplo, Champion como um dos ciclistas
sequestrados para produzir energia e gerar animação para um público fútil e alienado
ao prazer imediato dos jogos. Os ciclistas, quando exaustos, são “descartados”. É o ser
humano reificado; posto no lugar da máquina.
As trigêmeas idosas, assim como os ciclistas exaustos, são “descartadas” e
expurgadas para a periferia, em um movimento de jogar para fora aquilo que já não
serve mais ou que já não possui mais condições financeiras de consumo. Como é
possível ver no recorte (2), há quatro personagens idosas: Madame Souza, a
protagonista, e as Trigêmeas de Belleville, três senhoras irmãs, cantoras. Durante todo
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o filme, não são nomeadas individualmente. Essas trigêmeas auxiliam a protagonista
em suas aventuras para salvar o neto.

RECORTE 2: As Trigêmeas e Madame Souza em apresentação musical

A ausência de nomeação pode ser relacionada ao fato de elas serem idosas de
Belleville, sociedade representada como não valorizadora dos idosos e, sim, do que se
faz ou do que se parece ser, em função do aspecto econômico, produzindo certo efeito
de sentido que torna o nome insignificante. Essa ausência também pode acionar no
espectador certa rede de memória que significa que, na velhice, somos iguais
fisicamente e que possuímos as mesmas dificuldades, não importando o ser individual
e, sim, a classe à qual pertence. Além disso, a indistinção também pode se constituir
como um traço de degradação econômica e moral, produzindo efeito de sentido de que
a velhice, na situação de pobreza, é degradante e, por isso, desumanizante.
Nesse cenário, o corpo idoso é representado diferentemente. Madame Souza é
representada como uma senhora ativa, dedicada ao neto e ao lar. Apesar de ter uma
perna maior que a outra, é uma senhora robusta, com uma força física surpreendente
e uma inabalável determinação. O neto Champion é, para Madame Souza, a condição
para fazer parte da sociedade e, por isso, ela representa a manutenção do velho na
presença do novo. Assim, o longa (d)enuncia certa contradição social vivida, haja vista
que nossa sociedade se encontra determinada pelos discursos mercadológico e
neoliberal.
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RECORTE 3: Dois momentos de Madame Souza com o neto Champion

Em relação aos corpos das Trigêmeas de Belleville e de Madame Souza, esta
pode metaforizar o imaginário de que a sociedade francesa não alteraria o valor e o
sentido do ser humano em sua velhice, já que, nessa etapa da vida, a pessoa teria uma
experiência de vida a ser considerada e, por isso, manter-se-ia socialmente ativa.
Assim, sentidos de respeito e cidadania poderiam dali emergir. As Trigêmeas, por sua
vez, metaforizariam sentidos de desvalorização e, por isso, em antagonismo aos
sentidos que podem ser suscitados pela representação relativa à Madame Souza.

RECORTE 4: As Trigêmeas em refeição

No recorte (4), as trigêmeas comem “sapos”, caçados por elas mesmas em lagoa
próxima ao local onde moram. Essa situação, no espaço brasileiro, pode reclamar
sentidos de dificuldade, maltrato, descaso, falta de condições, etc. Para além desses
sentidos, o corpo das trigêmeas é representado por um envelhecimento acentuado,
corpo envergado, face enrugada, cabelos brancos, movimentos lentos e voz cansada.
Esse envelhecimento pode fazer significar o desgaste provocado pelo excesso de uso,
paralelo ao excesso de boemia, de modo a reforçar os discursos de (re)novação, de troca
do produto velho por um produto novo.
Embora envelhecidas, as trigêmeas guardam algo do passado, já que, em outras
passagens do filme, relativas a lugares públicos, elas aparecem com vestidos e chapéus
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similares aos da juventude delas, significando uma tentativa de conter a ação do tempo.
Assim, o longa questiona o que pode significar envelhecer em um país onde seus
produtos são produzidos sob a égide de uma obsolescência planejada, onde, inclusive,
o homem é concebido como um produto com prazo de validade.

RECORTE 5: As Trigêmeas em momento de descontração

Essa maneira de representar as trigêmeas é um modo diferente de criticar a
sociedade estadunidense, pois, de início, eram apenas pessoas obesas, avarentas e
fúteis em um trânsito caótico, em vidas desregradas, em excessos. As trigêmeas, nesse
mo(vi)mento do filme, são apresentadas no auge da juventude, do glamour e da
riqueza. Depois, elas representam as consequências de uma vida desregrada, não
planejada, em que as pessoas valorizam o momento e a jovialidade, esquecendo-se da
velhice. Assim, o filme faz circular, inclusive, discursividades morais, como aquelas que
atribuem ao homem a colheita de suas próprias ações.
Há também um jogo de representações da velhice contrapostas ao mesmo
tempo. Uma que tende a mostrar a importância de uma vida planejada, voltada para a
família, que pode levar a uma velhice mais digna, caso de Madame Souza, e outra que
demonstra que quem teve uma vida desregrada e que se importou apenas com o tempo
presente, tende a experienciar uma velhice deplorável, sem recursos e solitária. No
entanto, essas representações se cruzam e, frente à sociedade neoliberal, estão na
mesma condição de expurgo, portanto, de luta por sobreviver.
Diante das possibilidades de análise do corpo e da vida das idosas, podemos
pensar em uma dupla possibilidade de representação de idoso. Uma senhora
portuguesa, pacata, religiosa, que vive na França, para quem a velhice parece não se
tornar um “peso”, mostrando que a velhice pode não ser algo tão negativo, uma vez que
tem um lugar na sociedade, embora via a família. A outra possibilidade é pensar nas
trigêmeas, pessoas acostumadas à badalação, sucesso, que vivem em Belleville e,
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portanto, quando envelhecem, acabam por enfrentar uma velhice decadente, isolada,
em que somente a jovialidade é que tem valor, demonstrando como ser idoso e
envelhecer, em uma sociedade neoliberal e imediatista, pode ser algo difícil.
Por causa de tais condições, as discursividades sobre a velhice e o idoso estão
marcadas por um questionamento: qual o lugar do idoso em uma sociedade neoliberal?
Embora haja discursividades que reconheçam o idoso como ser humano, ele continua
destituído do lugar de agente social. As discursividades relativas ao capitalismo
neoliberal parecem ter inscrito a velhice num lugar impossível, isto porque o homem,
ao perder tanto a possibilidade de reprodução biológica como a de produção de bens
materiais, parece deixar de existir como individualidade para existir como classe
“descartável” e indesejada: o idoso.
Dessa maneira, ao contrapormos as quatro idosas e observarmos seus corpos
idosos caricaturados, é possível compreender que o homem funciona diferentemente
na sociedade, a depender de suas condições e das situações em que se encontra. Assim,
o filme, ao acionar distintas redes de memória discursiva sobre a velhice, questiona o
lugar do idoso na sociedade e, ao fazê-lo, endereça uma crítica à sociedade neoliberal.
Considerações finais
De acordo com a crítica (re)produzida no e pelo filme, na sociedade
contemporânea, com os discursos neoliberais em dominância, não há como conceber
a velhice de modo positivo. Nesse sentido, os dizeres de Sêneca de que “quando a
velhice chegar, aceita-a, ama-a”, em nossa sociedade, somente poderia funcionar
ironicamente, já que, além de tudo, responsabiliza o próprio homem por amar ou não
sua velhice e, assim procedendo, colher ou não os prazeres que a velhice poderia
reservar. Trata-se, portanto, de uma posição ingênua sobre a questão, porque o idoso
não vive sozinho, mas em sociedade e o modo como nossa sociedade o significa tem
implicações, inclusive, no modo como (con)viverá nela e por meio dela. Assim, uma
questão que é social é posta como sendo da responsabilidade do indivíduo, como opção
que ele assume.
Essas discursividades de individualização da velhice também perpassam o
longa, imputando às trigêmeas certa “culpa” pelo “descarte” sofrido e, à Madame
Souza, certa continuidade porque mostrou-se submissa às (im)posições sociais. Essas
discursividades mantêm relação de afinidade às discursividades neoliberais, de modo
a alçá-las a uma relação de dominância dos sentidos em circulação nas sociedades
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capitalistas. Assim, as discursividades aparentemente antagônicas sobre a velhice e
sobre o idoso, que significam no filme, problematizam a questão, ao menos, em duas
direções.
Por um lado, por (1) sugerir que o embasamento das diferenças de idade é
concomitante a outro mo(vi)mento, aparentemente inverso, que torna as idades
aspectos privilegiados na produção de sujeitos e na definição de mercados de consumo
e, por outro lado, por (2) argumentar que é preciso atentar para o modo como se opera
uma dissociação entre a juventude e uma faixa etária específica e a transformação da
juventude em um bem, um valor que pode ser conquistado em qualquer etapa da vida,
por meio da adoção de formas de consumo e estilos de vida adequados.
Esse questionamento e crítica ao modo como a velhice é significada na sociedade
capitalista neoliberal produz certo movimento nos modos de ver/significar o idoso,
alçando-o ao inusitado, ao cômico. Esse alçamento é o aspecto que permite à
personagem idosa ocupar o lugar de personagem protagonista e de herói no longa. Esse
movimento produz um deslizamento, uma (re)atualização dos sentidos de idoso e de
velhice, uma vez que, no filme, não implicou necessariamente uma migração de uma
rede de memória para outra. Ou seja, não há rompimento dos sentidos estabilizados
presentes na sociedade neoliberal.
Diante dos diferentes aspectos abordados na análise do corpo idoso, a
jovialidade não está diretamente relacionada à aparência física do corpo, mas, sim, ao
vigor físico e ao modo de viver. No longa, não há preocupação em tornar a crítica menos
ácida, nem mesmo preocupação em harmonizar a velhice com outros aspectos. Assim,
é perceptível uma criticidade em relação às discursividades em circulação sobre a
velhice e sobre o modo de vida norte-americano que colocam em relevo o “descarte” do
velho e obsoleto em prol do novo e moderno.
A problematização do longa mostra-se atual e incontornável, uma vez que a
condição social do idoso está na berlinda das políticas públicas, em prol da manutenção
da conjuntura neoliberal e não da problematização de um sistema falido no qual o ser
humano é o elemento que menos importa, haja vista as discursividades em relação de
dominância que apregoam que não há tempo para pensar, que somente há tempo para
produzir e consumir.
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Resumo: Este trabalho delimitou como categorias para o estudo o
dialogismo e o discurso, constitutivas do pensamento de Bakhtin,
Volóchinov e Medviédev. Para tanto, selecionou-se como corpus a uma das
capas da revista IstoÉ, Nº 2548, publicada em 24 de outubro de 2018, no
intuito de averiguar a incidência das relações dialógico-discursivas para
concretização dos enunciados verbo-visuais. Embasada na teoria dos
gêneros discursivos proposta e desenvolvida por Bakhtin (2006 [1979],
esta pesquisa procurou discursivizar os elementos presentes na capa da
revista IstoÉ, a qual trouxe, como tema central, a candidatura do
presidenciável petista Fernando Haddad.
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of IstoÉ magazine, Nº 2548, published on October 24, 2018, in order to
investigate the incidence of dialogical-discursive relations for the concretization
of verb-visual statements. Based on the theory of discursive genres proposed and
developed by Bakhtin (2006 [1979]), this research sought to discoursing the
elements present in the cover of IstoÉ magazine, which brought, as central theme,
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Considerações iniciais
A capa de revista, enquanto gênero discursivo1, é orquestrada por uma
linguagem verbo-visual, visceralmente atrelada a significados plurais, uma vez que os
signos verbais e visuais convocam, dialogicamente, efeitos de sentido e pontos de vista
sócio-historicamente situados. Desse modo, os sujeitos sociais, ao mobilizarem esse
gênero para construção de sentido, utilizam estratégias enunciativas e discursivas,
estabelecendo, assim, relações dialógicas com outros discursos já-ditos e até mesmo
outras esferas socio-discursivas.
O princípio dialógico da linguagem torna-se fundamental para a ocorrência da
interdiscursividade entre concepções ideológicas, ou os discursos em constante
atravessamento, os quais são adornados nas cadências de linguagem através de fios
condutores. O dialogismo, portanto, promove a compreensão responsiva ativa de
textos e discursos.
Este trabalho, de modo geral, tem como viés norteador, sob a perspectiva da
Análise Dialógica do Discurso (doravante ADD), refletir sobre as relações dialógicas e
valorativas no gênero capa de revista, da esfera social do jornalismo, especificamente
do eixo jornalístico impresso, no âmbito cronotópico2 das eleições presidenciais de
2018, no Brasil.
Para tanto, selecionou-se, inicialmente3, uma capa publicada na revista IstoÉ –
Nº 2548, publicada em 24 de outubro de 2018, e analisamos à luz dos pressupostos
teóricos propostos pelo Círculo de Bakhtin, acerca das relações dialógicas e da
valoração. Assim, delimitou-se como objetivo analisar, brevemente, as estratégias
dialógico-discursivas materializadas na capa da revista IstoÉ – edição mencionada –
que apresenta, como tema central, a candidatura do presidenciável petista Fernando
Haddad.
Nesse ínterim, recorreu-se aos pressupostos teórico-metodológicos dos
pensadores russos Mikhail Bakhtin (2010[1920-1924]), 2006 [1979]), Valentín

Destacamos que no tópico 2 apresentaremos a capa de revista como um gênero discursivo a partir da
perspectiva bakhtiniana.
2 A cronotopia é uma categoria criada e mobilizada pelo filósofo russo Mikhail Bakhtin, e refere-se à
espacio-temporalidade em que os grandes discursos estão inseridos, esses que são atravessados na
história, resgatando memórias e vozes interconstitutivas.
3 Vale ressaltar que esta análise possui um caráter embrionário, pois trata-se de uma investigação maior
em desenvolvimento, onde averiguamos como tal revista valorou, cronotopicamente, a candidatura do
candidato à presidência Fernando Haddad durante as eleições presidenciais de 2018.
1
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Volochínov (2017 [1929]) e Pável Medviédev (2016 [1928]), os quais, em abordagens
de estudo filosófico, sociológico e linguístico-discursivo, “compõem uma terceira
vertente, que compreende a língua como forma de interação entre os sujeitos
organizados e situada sócio-historicamente” (SANTANA, 2018, p. 167), na medida em
que mobilizam categorias como valoração, dialogismo, acento apreciativo, interação. É
com base na Análise Dialógica do Discurso que se corporifica nosso trabalho.
No que respeita à estrutura tópica, na primeira seção abordou-se sobre as
relações dialógicas e valorativas4, ambas categorias bakhtinianas. Na segunda seção,
condensou-se a análise, em que procurou-se tecer olhares dialógico-discursivos sobre
a capa da revista IstoÉ - Nº 2548. Após isso, seguem-se as considerações finais e as
referências.

1. Relações dialógico-discursivas
Para composição desta seção, além das formulações de Bakhtin (2010 [19301934]), 2006 [1979]), Valentin Volóchinov (2017 [1929]) e Pável Medviédev (2016
[1928]), recorreu-se às seguintes produções: Tema e significação em tirinhas: nas
reminiscências de Mikhail Bakhtin e Valentin Volóchinov (NASCIMENTO, SANTANA
& LEAL, 2018) e Ensino dialógico de literatura na educação básica e a formação de
sujeitos críticos (Santana, 2018). Tendo em vista os argumentos dispostos, é possível
passar às incursões sobre dialogismo e valoração.
O princípio dialógico defendido por Bakhtin e o Círculo5 propõe a imagem do
sujeito num processo de comunicação interativa, no qual o eu é visto e reconhecido por
meio do outro, na imagem que o outro faz deste eu. Nesse sentido, o outro se projeta
A expressão “relações valorativas” faz menção ao princípio da valoração mobilizado pelo círculo de
Bakhtin (2010[1920-1924]), 2006 [1979]),, que, por sua vez, representa os panoramas sociais de valor
que são atribuídos, por um ou mais sujeitos, discursivamente, desde que sejam levadas em conta
condições históricas e ideológicas de produção. Esse conceito não está vinculado a práticas sociais
apenas no nível ético (da vida), mas também no estético (na arte, na literatura), e por esse motivo são
perceptíveis valorações por parte de autor e narrador, em romances e demais gêneros discursivos. Para
o caso específico de nosso trabalho, as relações valorativas ganharam concretização na medida em que
observamos como Fernando Haddad e os demais sujeitos foram construídos, ou seja, a revista IstoÉ
estabeleceu relações de valor às personagens tendo em vista uma panorama histórico-político-social,
sem desvilcular-se do grande tempo em que estão inseridos.
5 Quanto às expressões “Bakhtin e o Círculo” ou “Círculo de Bakhtin”, referem-se a um grupo de
intelectuais que se reuniu com frequência entre os anos de 1919 e 1929 em cidades russas, como Nevel,
Vitebsk e São Petersburgo, em que debatiam sobre ideias e propostas filosóficas. Para o caso específico
de nosso trabalho, recorremos apenas a Mikhail M. Bakhtin, Valentin N. Volóchinov e Pavel N.
Medvedev. Outros integrantes eram Matvei I. Kagan, Ivan I. Kanaev, Maria V. Yudina e Lev. V.
Pumpianski.
4
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em mim e eu me projeto no outro, uma vez que essa comunicação dialógica requer
reflexos intersubjetivos, e que afirmemos um para o outro a existência de
multiplicidades do eu. E esse foi o princípio da interação, no mundo da vida e no
mundo da arte, que conduziu Bakhtin a agenciar o conceito de dialogismo em
contraposição à concepção monológica da enunciação (SANTANA, 2018). Assim,
projeta o filósofo:

Natureza dialógica da consciência, natureza dialógica da própria vida
humana. A única forma adequada de expressão verbal da autêntica
vida do homem é o diálogo inconcluso. A vida é dialógica por natureza.
Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder,
concordar, etc. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a
vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo,
os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido
dialógico da vida humana, no simpósio universal. (BAKHTIN, 2006
[1979], p. 348).

Desta feita, tendo por base os estudos dialógicos, a ADD compreende as relações
dialógicas como formas de comunicação verbal e extra-verbal as quais transcendem as
perspectivas de estudos formalistas. Na abordagem dialógica o discurso enunciado
pelo sujeito convoca sentidos para além do próprio objeto de seu discurso no processo
de comunicação, como: o modo como enuncia, as escolhas lexicais atribuídas, o espaço
e o tempo do evento, relativamente moldados em campos discursivos da linguagem.
Dessa forma, a produção do discurso implica na mobilização de redes de relações
dialógicas, expressas pela linguagem, convocadas por meio de um ponto de vista “que
passa a refratar e refletir outra realidade” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 92). Ainda segundo
este estudioso,
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo
fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação
ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade
fundamental da língua (VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 229, destaques
dos autores).

Esses conceitos de linguagem e língua refiguram a tradição formalista, a qual
concebia isoladamente o objeto dos estudos da linguagem, ou seja, a língua como
sistema

mecânico

para

operacionalizações

internas.

Em

contrapartida,

os

pressupostos defendidos pelo círculo de Bakhtin propõem o enfoque contínuo em
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elementos essenciais à compreensão da linguagem, como o sujeito, a história e as
condições de produção dos discursos. Essa postura metodológica torna-se coerente
para a completude das especificidades de análise de qualquer objeto.
Bakhtin

e

Medviédev,

ao

engendrarem

sujeitos

situados

social

e

historicamente, com seus pontos de vista, tons axiológicos, circunscrevem reflexões,
em linguística, mais complexas, pois não se utilizam apenas de elementos inerentes ao
sistema da língua, mas sobretudo por signos extraverbais, ou seja, reconhecem a
exterioridade constitutiva da língua. É nesse sentido que Nascimento, Santana e Leal
postulam que
Como a língua é dinâmica e seu sentido só pode ser construído no
discurso vivo a depender de aspectos ideológicos, históricos, sociais,
culturais que lhe são constitutivos, em todo uso, a língua se apresenta
como uma ação responsiva e responsável, ou seja, a relação entre os
discursos é dialógica e todo enunciado concreto veicula ideologia que
parte do falante individual. Por outro lado, todo discurso aponta para
uma resposta, interage com o interlocutor, esperando dele uma réplica,
em geral, previsível. Dessa forma, a compreensão dos discursos ocorre
a partir da construção do tema da língua, considerando o propósito
discursivo dos interlocutores e os aspectos extraverbais que lhe são
constitutivos. (2018, p. 163).

Sobre a noção de discurso mobilizada por Bakhtin e o círculo, importa esclarecer
que não consiste em exposições diretas nem retóricas, como se viu bastante na
Antiguidade clássica e na Idade Média. Não se refere às conferências dos grandes
oradores, nem muito menos são discursos que passam por um processo de autorização.
Para além dessa agenda, o discurso em perspectiva dialógica compreende vozes que
são mobilizadas por sujeitos responsáveis, os quais recorrem a outros discursos
existentes para corroborar os seus, em sua maioria por situações do cotidiano.
Medviédev, ao elaborar críticas ao modelo de ensino e propagação artísticoliterária dos formalistas na primeira metade do século XX, chama atenção para a
importância primordial do material ideológico, que é constitutivo da linguagem. Na
posição de pesquisadores/cientistas da linguagem por exemplo, “É necessário saber
isolar o objeto de estudo e delimitá-lo corretamente, de modo que essa delimitação não
o separe do que lhe é essencial, suas ligações com outros objetos, ligações sem as quais
ele próprio torna-se incompreensível. A delimitação deve ser dialética e flexível”.
(MEDVIÉDEV, 2016 [1928], p. 133). Nessas instâncias interpretativas,
Se nós, no processo de isolamento do objeto ideológico, nos

41
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

distanciarmos das relações sociais que o atravessam e das quais ele é
uma das mais sutis manifestações, se o retirarmos do sistema de
interação social, então, nada restará do objeto ideológico. Restará
apenas um puro objeto da natureza, talvez com sabor levemente
ideológico. (MEDVIÉDEV, 2016 [1928], p. 134).

Nesse sentido, destacamos que a compreensão dos estudiosos russos não
formalistas avigora o pensamento de que os usos da língua ocorrem sob uma
perspectiva dialógica, por meio de gêneros discursivos, que legitimam, relativamente,
as práticas que desenvolvemos em sociedade. Imbuídos desse pensamento, valemonos das proposições do Círculo de Bakhtin quando põe em relevo que os gêneros são
historicamente situados, culturalmente construídos e ideologicamente saturados de
valores e sentidos.
As atividades humanas – nos mais variados campos discursivos de uso da
linguagem – organizam as formas de enunciados, escritos e/ou orais, de forma mais
ou menos estável, dando origem aos gêneros do discurso, como menciona Bakhtin
(2016, p. 12 [grifos do autor]): “[...] cada campo da utilização da língua elabora seus
tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros
discursivos”. Na seção seguinte, em que é realizada a análise, foram condensados
olhares dialógico-discursivos sobre a capa de revista IstoÉ.

2. Olhares dialógico-discursivos sobre a capa da revista IstoÉ
Inicialmente, considerando a relevância do contexto de produção para os
estudos da linguagem, pelo prisma da ADD, pretendeu-se situar o contexto de
produção do gênero capa de revista, sob três perspectivas, a saber: o auditório social
da publicação; o sujeito da enunciação da narrativa do texto midiático - Fernando
Haddad e o evento do cavalo de Tróia (conforme imagem).
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Figura 1: Capa da Revista IstoÉ - Edição nº 2548
Fonte: https://istoe.com.br/edicao/2548/

A figura em análise apresenta enunciados verbais e não verbais que remetem a
enunciações que manifestam possíveis relações dialógicas com o contexto sóciohistórico situado, relativamente estável e prenhe de múltiplos sentidos. Estes são
convocados por finalidades discursivas determinadas, a saber: a campanha política do
presidenciável Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), como veremos
a seguir.
No que se refere ao não verbal, pudemos perceber que, do ponto de vista do
plano expansivo imagético da capa da revista, a cor preta e laranja são entonadas,
ideologicamente, de modo que remete os leitores ao campo semântico de guerra. O
estado de Brasília está representado por três de seus monumentos: A Catedral
Metropolitana Nossa Senhora Aparecida; O palácio Itamaraty, sede do ministério das
relações exteriores e o Congresso Nacional. Ao redor fulguram, na construção
arquitetônica, cores espessas que convocam o sentido de uma preeminente centelha de
fogo com o intuito de enfatizar a ideia de um cenário de arena épica.
A expansão imagética apresenta, no grande centro, a figura de um imenso
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cavalo, cuja pele está cheia de divisões fibrosas – é como se fossem ligas metálicas que
enformassem o animal, cujo rosto se estende para a dimensão superior esquerda.
Nesse cenário, no que tange ao auditório social da publicação, ou seja, ao contexto
histórico no qual a capa da revista foi enunciada, verificamos uma remissão
cronotópica à etapa final do segundo turno, isto é, uma semana antes da eleição
presidencial no Brasil.
A corrida presidencial travada entre o petista Fernando Haddad e Jair
Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL), foi marcada por alto índice de rivalidade
entre os eleitores, e dentre outros aspectos, por grandes inserções midiáticas de
notícias falsas, conhecidas como Fake News, dissimulando, dessa forma, inverdades
em vários aspectos, como: números de pesquisas eleitorais, processos jurídicos,
posicionamentos ideológicos e, até mesmo, propostas de campanha de ambos os
candidatos, deixando o cenário político com um aspecto de arena.
Neste estudo, consideramos Fernando Haddad6, um dos candidatos ao cargo de
Presidente da República Federativa do Brasil, como sujeito da enunciação, pois este se
constitui como tema central da capa, aqui analisada, em que há a inscrição da relação
dialógica com o evento troiano.
Cabe ressaltarmos que em 2016, Haddad tentou se reeleger ao cargo de Prefeito
de São Paulo, mas obteve apenas 16,7% dos votos válidos dos eleitores paulistas ficando
em segundo lugar na disputa com o candidato João Dória, eleito no primeiro turno.
Ainda, tendo por base a conjuntura da eleição de 2018, à época, Fernando Haddad
respondia a trinta e dois processos7, que vão desde o recebimento de dinheiro da Lava
Jato a denúncias por improbidade administrativa e superfaturamento de obras.
Em se tratando do contexto do evento histórico que envolve a figura do Cavalo
de Tróia, mobilizado, valorativamente, pela revista IstoÉ, destacamos que é descrito,
originalmente, por Homero na epopeia clássica da mitologia grega, A Ilíada8. De
Haddad, cinquenta e cinco anos, professor universitário – formado em Direito, Mestre em Economia
e Doutor em Filosofia, atualmente professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de
São Paulo - USP – ocupou, em sua carreira política, os cargos de Ministro da Educação entre os anos de
2005 e 2012 e prefeito de São Paulo, a maior cidade do país, entre 2013 e 2016. Filiado ao PT, foi
oficializado como candidato à presidência após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser declarado
inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), devido a problemas judiciais.
7 Essas informações são apresentadas na reportagem de capa do exemplar da Revista IstoÉ em questão.
8 Trata-se de um dos dois principais poemas épicos da Grécia Antiga, atribuído ao poeta Homero –
embora até os dias atuais existam inúmeros debates sobre a autoria das obras clássicas Odisséia e Ilíada,
uma vez que, segundo alguns historiadores, não há provas de que este artista tenha realmente existido
– onde são narrados os acontecimentos que culminaram com a Guerra de Tróia, sobretudo, os cinquenta
dias deste combate, no décimo e último ano deste conflito. Assim, esse épico poema é estruturado por
15.693 versos, compostos em hexâmetro dactílico, o estilo convencional adotado pela poética heroica da
Grécia (MANACORDA, 2006).
6
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acordo com Manacorda (2006), a Guerra de Tróia narra a luta entre gregos e
troianos, motivada, dentre outros aspetos, por desventuras amorosas, como o episódio
do rapto de Helena – esposa do rei espartano Menelau – realizado pelo troiano Páris,
provocando um enorme embate que durou cerca de dez anos e culminou com a
construção do Cavalo, deixado, posteriormente, às margens das muralhas de Tróia,
como uma suposta proposta de paz dos gregos, assumindo, assim, a forma de um
presente.
No que se refere, especificamente, ao Cavalo de Tróia, trata-se de um
dos principais símbolos dessa guerra, mobilizado como estratégia pelos gregos para
derrotar os troianos. Com base na descrição histórica do texto da Ilíada, o Cavalo de
Tróia, feito de madeira e totalmente oco por dentro, fora construído a partir da ideia
do guerreiro grego, Odisseu, de erguer um gigantesco cavalo e presentear os troianos,
como um gesto simbólico de rendição da guerra.
Assim, de acordo com o relato de Homero, tendo por base os escritos de
Manacorda (2006), os soldados aceitaram o hipotético presente e o colocaram no
interior da cidade, e logo em seguida deram início a uma grande comemoração com
bebidas e danças, a fim de celebrar a rendição do inimigo.
Contudo, durante a madrugada, quando os soldados estavam dormindo
cansados e embriagados, centenas de guerreiros gregos saíram de dentro do cavalo e
abriram os portões da cidade para o exército que invadiu, saqueou e dominou Tróia,
decretando o fim de mais de dez anos de cerco à cidade.
É nessas instâncias de produção discursiva que decorre o conhecido
desdobramento dialógico-valorativo “presente de grego” atribuído popularmente
quando alguém está se referindo a algo que ganhou, mas que não será útil ou trará
sérios problemas, isto é, um presente falso, com intenções escusas.
Outra relação dialógica, atribuída com base nesse evento, é o vírus
computacional conhecido com Cavalo de Tróia (Trojan Horse), que tem por finalidade
“abrir as portas” para que um invasor (hacker) possa, dessa forma, infectar o sistema
operacional do computador, colocando em risco à segurança dos dados do seu usuário.
Esta nomeação se deu dialogicamente relacionada à epopeia grega, pelo fato deste vírus
vir escondido dentro de outro programa, como se fosse inofensivo.
Dessa forma, percebemos que há uma relação dialógica na capa da revista que
coloca na cena da discussão uma relação de semelhança entre a candidatura de Haddad
e as significações sociais, historicamente situadas, a respeito do “presente grego” e do
vírus computacional, Cavalo de Tróia – tanto no texto não verbal quanto no verbal –
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valorando-a, assim, de modo depreciativo.
Em se tratando da construção discursiva da imagem do Cavalo de Tróia,
inferimos que ela representa a própria candidatura do candidato petista e das
fundamentações a que esta candidatura se filia, ou seja, a imagem convoca,
dialogicamente, a noção negativa do cenário político – um presente de grego que
chegara a fim de destruir a região onde ele se encontra (Brasília).
Outra percepção, do plano geral, são as nuvens negras, dispostas no topo da
imagem, carregadas de conotações de que “maus tempos” caminham em direção a
Brasília, sugerindo assim, na nossa ótica, a real possibilidade de intempéries – em uma
possível vitória eleitoral do Fernando Haddad – no cenário político do Brasil.
Destacamos que, cronotopicamente, este evento enunciado, na capa da revista,
emana o sentido de uma ameaça política, uma vez que, segundo pesquisa do Ibope9,
realizada neste recorte temporal, ocorria uma diminuição significativa no percentual
de votos entre os candidatos no segundo turno na corrida presidencial.
Nessa linha de raciocínio, o símbolo da épica guerra grega, disposto na capa da
IstoÉ, denuncia quem está, de fato, inserido dentro do cavalo: as figuras políticas
vinculadas ao PT, conhecidas, segundo parte da história política brasileira, como
políticos demasiadamente envolvidos em atos de corrupção, justificando, assim, a
obviedade destacada na manchete da capa – o Cavalo de Tróia mais óbvio da história
–, visto que no epopeia de Homero, os soldados gregos ficaram, estrategicamente,
escondidos dentro do grande cavalo de madeira a fim de surpreender, sorrateiramente,
o exército troiano.
Em sequência, dentro do cavalo, estão, assim, organizadas as figuras petistas:
da esquerda para direita, os políticos Gleice Hoffman10 (sentada), seguida por Lindberg

Segundo pesquisa promovida pelo Ibope, publicada no site G1, o candidato Fernando Haddad cresceu,
em seis dias, 17% entre os eleitores que ganham até um salário mínimo. Ele lidera, ainda, no Nordeste,
alcançando 31% das intenções de voto – um crescimento de 18% nos mesmos seis dias. Disponível:
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/ acesso em 28/12/2018.
10 A Deputada Federal pelo Paraná e atual Presidente Nacional do PT, Gleice Hoffman, é advogada,
diplomada pela Faculdade de Direito de Curitiba e, antes do atual cargo político, já ocupou a cadeira de
Senadora da República, Ministra Chefe da Casa Civil (durante o governo de Dilma Rousseff) e da
presidência da Comissão de Assuntos Econômicos e do Parlamento do Mercosul, para além de ter sido
Diretora Financeira da Itaipu Binacional (durante o governo do Presidente Lula). Hoffman responde a
processos no Supremo Tribunal Federal (STF) relacionados às acusações de corrupção e lavagem de
dinheiro vinculadas à operação Lava Jato, e é alvo de duas denúncias do Ministério Público e de uma
investigação da Polícia Federal (cabe ressaltarmos que a deputada foi absolvida em 2018 de um dos
processos no STF).
9
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Farias11, Fernando Pimentel12 e Dilma Rousseff13 (os três últimos citados em pé), assim
como José Dirceu14 (sentado).
Nesses termos, outra leitura também é possível a partir da posição ocupada pelo
ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva15 na construção do cavalo. Observamos que
Lula é posicionado de modo central no cavalo, tendo como referência Haddad e os
militantes petistas. Logo, essa disposição de centralidade aciona o sentido de liderança,
tanto de modo geral aos filiados ao PT quanto ao modo específico da candidatura do
Haddad.
Portanto, nessa materialidade imagética o raciocínio não parte de Haddad – que
ocupa a posição de cérebro – mas de Lula, que compõe o papel de orquestrador, de
comandante, em outras palavras, aquele que vai a frente. Essa possível liderança em
relevo, fora por muitas vezes questionadas durante a corrida presidencial, tanto pelos
opositores de Fernando Haddad quanto pela mídia de um modo geral, fato este que,
provavelmente, na nossa ótica, promoveu mudanças, durante o segundo turno, na

Lindberg Farias foi presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Deputado Federal pelo Rio
de Janeiro, Prefeito da cidade de Nova Iguaçu e Senador da República (mandato até fevereiro de 2019).
Responde a 15 inquéritos e a uma ação penal na Corte Suprema, para além de outras quatro
investigações que chegaram ao STF. Dentre as denúncias, o político é acusado de montar esquema de
captação de propina na Prefeitura de Nova Iguaçu entre 2005 e 2010; armar fraude em licitação de gás
de cozinha para o preparo de merenda escolar; transações suspeitas entre Prefeitura e o Instituto de
Aposentadoria dos Servidores Municipais (PREVINI), em valores que chegam a 300 milhões de reais.
Nessas condições, é apontado, segundo dados da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), como o
senador com maior número de investigações no STF.
12 Fernando Pimentel, economista, foi docente e coordenador do Centro de Extensão da Faculdade de
Ciências Econômicas da UFMG, no departamento de Economia. Na política ocupou o cargo de Prefeito
de Belo Horizonte, Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (durante o governo
Dilma) e Governador de Minas Gerais. Pimentel é acusado, pela Polícia Federal, durante seu mandato
de Governador, por corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de
influência, e pela Procuradoria Geral da República pelo crime de falsidade ideológica para fins eleitorais
por suposta fraude na prestação de contas de campanha - o chamado caixa dois.
13 Dilma Rousseff, formada em Economia, ocupou, durante o governo Lula, as chefias do Ministério de
Minas e Energia e da Casa Civil. A posteriori, assumiu, democraticamente, a presidência do Brasil em
2011, sendo reeleita em 2014. Contudo, em meados de 2016 a, então Presidenta Dilma, é afastada do
cargo, por meio de um processo de impeachment, pelo suposto envolvimento em crime de
responsabilidade consistente nas “pedaladas fiscais” e na edição de decretos de créditos suplementares.
14 José Dirceu, formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), ocupou,
em sua carreira política, vários cargos, como: Deputado Estadual por São Paulo, Presidente Nacional do
PT, Deputado Federal também pelo Estado de São Paulo e Ministro Chefe da Casa Civil (durante o
governo Lula). O ex-Ministro foi condenado pelo STF, em 2012, por crime de corrupção ativa e por
participação no esquema conhecido como Petrolão (2016) – pelo suposto recebimento de R$ 2,4
milhões em propinas de duas empreiteiras a partir de contratos com a Petrobrás. Em meados de 2017,
Dirceu recebeu sua terceira condenação ligada à Operação Lava Jato – 11 anos e três meses pelos crimes
de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As penas somadas, no âmbito da Lava Jato, chegam a 31
anos.
15 Luiz Inácio da Lula da Silva, ex-metalúrgico e sindicalista, membro fundador do PT. Após três
candidaturas, foi eleito Presidente da República em 2002 e reeleito em 2006. Lula é acusado por 10 atos
de corrupção e 44 atos de lavagem de dinheiro, no esquema de corrupção descoberto na Petrobrás pela
Operação Lava Jato. Atualmente encontra-se preso na Polícia Federal do Estado do Paraná, condenado
por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá (SP).
11
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campanha16 do petista.
Outra linha de raciocínio, pela qual podemos enveredar, é o discurso proferido
pela capa de que o ex-presidente Lula, diante dos militantes petistas, é venerado, é
idolatrado, sendo assim, o coração – dialogando com as funções vitais do corpo
humano – do partido, o órgão mais importante.
Ainda, no que se refere ao conteúdo visual da capa, importa destacarmos os
semblantes dos políticos petistas na ilustração da capa em análise. Dessa forma,
pudemos perceber, um tom de sarcasmo – nas faces e gestos dos filiados ao PT, dentro
do cavalo – mobilizado, axiologicamente, pela revista como recurso estilístico com o
intuito de oferecer maior expressividade do discurso enunciado: uma subversão da
ordem e da realidade, relacionando-se, assim, ao universo da inversão, do
deslocamento e da contradição. Em se tratando dos aspectos verbais, destacamos que
a manchete da revista explana, discursivamente, o advérbio de intensidade (mais) – O
Cavalo de Tróia mais óbvio da história – como objetivo de acentuar, valorativamente,
a partir da relação dialógica com o evento troiano em destaque, a propositura eleitoral
do candidato Haddad.
Na continuidade da manchete, percebemos o uso de expressões que,
mobilizadas axiologicamente, convocam também o tom de negatividade, de má
conduta, como no enunciado “Haddad posa de democracia”, no intuito de sugerir que
este candidato apenas fingiu discursar/agir em benefício da população. Some-se a isso
o peso semântico valorado pelas expressões “malfeitores petistas”, referindo-se aos
aliados do Partido dos Trabalhadores e o enunciado “...comandada pelo prisioneiro
Lula, assaltou o Brasil”.
Toda essa disposição de enunciados não foi construída por acaso, mas
estrategicamente arquitetada, uma vez que a revista IstoÉ mobiliza publicações de teor
político, tanto de viés da Esquerda quanto dos partidos de Direita. Tendo como
premissa polemizar grandes acontecimentos, a revista referida tratou de refletir e
refratar a performance do então candidato à presidência da república brasileira no 2º
turno Fernando Haddad, assim como alguns dos principais aliados do PT. A
orquestração verbo-visual, nesse direcionamento, tentou deslegitimar os discursos
proferidos pelo PT, reacentuando a postura sócio-política dos sujeitos dispostos na
capa da revista.
Cabe ressaltarmos que durante o embate eleitoral no segundo turno percebemos mudanças
estratégicas por parte do candidato petista, tais como a mudança de cores do slogan da campanha – teve
início com a cor vermelha, tradicional do PT e depois assumiu as cores da bandeira nacional.
16
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Considerações Finais
Ao analisar a capa, pudemos perceber que tanto o conteúdo visual quanto as
escolhas lexicais usadas no texto verbal vão ao encontro das filiações ideológicas da
revista que funcionam, discursivamente, no sentido de depreciar a candidatura de
Fernando Haddad.
A partir da abordagem dos gêneros discursivos, foi possível compreender que a
capa da revista IstoÉ se utilizou de estratégias semântico-axiológicas, na mobilização
de enunciados verbo-visuais, para polemizar acontecimentos políticos referentes ao
segundo turno das eleições à presidência do Brasil, em que contracenavam Jair
Bolsonaro e Fernando Haddad. Nesta edição, foram elencados sujeitos filiados ao
Partido dos Trabalhadores e representantes do Partido Comunista do Brasil para lhes
atribuir valoração negativa, o que é reverberado na tangência entre a palavra e a
imagem no rito arquitetônico dos sentidos plurais.
Esperamos que esse nosso trabalho possa contribuir para pesquisas em variadas
esferas discursivas, e que possa ecoar em horizontes socioideológicos. Por fim,
salientamos que não se configuram nossas palavras como últimas ou fechadas, mas
figurantes em um grande campo de atravessamentos dialético-dialógicos.
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CIDADE RE-VISTA: EFEITOS DE VIAGEM/TURISMO E
SUJEITO-DE-DIREITO NO DISCURSO JORNALÍSTICO
EFFECTS OF TRAVEL/TOURISM AND SUBJECT OF LAW IN
JOURNALISTIC DISCOURSE
Edilberto Vinicius Brito Nascimento*
Resumo:
A revista de viagens é nodal para compreender o elo (significando) entre cidade
e turismo. A partir da contribuição teórico-prática da Análise do Discurso,
investigo neste artigo como o discurso jornalístico — o corpus é constituído por
edições de “Viagem e Turismo”, “Viaje Mais” e “Qual Viagem” — faz circular
sentidos sobre cidade e trabalha efeitos de viagem/turismo pela existência
mesma do sujeito-de-direito em uma formação social que tende a opor trabalho
a lazer.
Palavras-chave: revista de viagens; Análise do Discurso; discurso jornalístico;
efeitos de viagem/turismo; cidade.
Abstract:
The travel magazine is nodal to understand the relation (meaning) between City
and tourism. From the theoretical-practical contribution of Discourse Analysis, I
investigate in this paper how journalistic discourse — the corpus is constituted by
editions of "Viagem e Turismo", "Viaje Mais" and "Qual Viagem" — circulate
meanings about City and works travel / tourism effects by the existence of the
“sujeito-de-direito” in a social formation that tends to oppose work to leisure.
Keywords: travel magazine; discourse analysis; journalistic discourse; travel /
tourism effects; City.

Introdução
Esta ciudad que yo creí mi pasado
es mi porvenir, mi presente;
los años que he vivido en Europa son ilusorios,
yo estaba siempre (y estaré) en Buenos Aires.
(Jorges Luis Borges em Arrabal, 1984, p. 32).

A linguagem trabalha condições materiais no sujeito para que as coisas ganhem
sentido. Tal ponto é crucial para a Análise de Discurso (AD), que investe outro olhar
na significação, se comparada à tradição linguística; Ferdinand de Saussure (2006, p.
13) define no Curso de Linguística Geral a língua na transparência e não no processo
Doutorando em Linguística, com foco em Análise do Discurso, na Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). Mestrr em Divulgação Científica e Cultural pela Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), com período de investigação na Universidad Nacional Autónoma de México. Pesquisador
do grupo e-Urbano, vinculado ao Laboratório de Estudos Urbanos da UNICAMP. Jornalista pela
Universidade Federal de Pernambuco. Contato: viniciusdebrito94@gmail.com
*
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de opacidade (seria o trabalho do linguista “fazer a descrição e a história de todas as
línguas que puder abranger, o que quer dizer: fazer a história das famílias de línguas e
reconstituir, na medida do possível, as línguas-mães de cada família”). Na disciplina
analítica, diferentemente de outras ciências humanas, o sentido não é unívoco,
transparente ou coincidente.
Para partir da língua como dimensão opaca, o deslocamento científico somente
é possível por causa do materialismo. A semântica discursiva liga o discurso às
condições que o produzem (HAROCHE et. al., 2008, p. 7). As condições de produção
(CP) implicam a dimensão material, institucional e imaginária (ORLANDI, 2009). O
discurso está na relação fora/dentro por tal razão. Fora/dentro e não “contexto” porque
o texto não reflete a exterioridade. O texto é produzido pela inscrição dessa
exterioridade nele, segundo Orlandi (1995, p. 111).
A premissa não seria outra nas nossas análises, com o tema da cidade-destino
no jornalismo de viagens. Fixadas na história, materialidades linguísticas funcionam
ideologicamente. Constitutivas do discurso, as CP passam por aspectos específicos e
amplos nas revistas jornalísticas. Como um fio que não se pode desatar no corpus, a
significação de cidade está intimamente atrelada à de viagem e, neste artigo, investigo
essa relação no discurso jornalístico, especialmente analisando edições de “Viagem e
Turismo”, “Viaje Mais” e “Qual Viagem” publicadas em 2017.
A revista “Viagem e Turismo” está no mercado há mais de 15 anos, sendo
considerada a mais vendida no setor turístico no país. Com cerca de 20 profissionais
na redação, o objetivo da revista é ser um guia para o turista, tom que se nota no slogan
“Sonhe. Planeje. Embarque”. A circulação média era de 70 mil exemplares por mês,
com base em cálculo do Instituto Verificador de Comunicação – IVC, até agosto de
2018, quando o Grupo Abril anunciou a descontinuação da revista impressa.
Segunda mais vendida entre as revistas nacionais de turismo, atualmente a
tiragem da “Viaje Mais” é de 40 mil exemplares, segundo o IVC. A redação é composta
por cerca de 10 profissionais. A maior parte dos leitores são mulheres de 30 a 39 anos
de idade, das classes A e B. A missão da revista, na fala do redator-chefe da magazine,
é “incentivar o maravilhoso desejo de viajar, com dicas, sugestões e belas imagens de
roteiros nacionais e internacionais. Repórteres experientes relatam suas impressões de
viagem, procurando levar o leitor para dentro de cada destino” (WENZEL; JOHN,
2012, p. 296-297).
Já a “Qual Viagem” foi lançada em 2013 e circula majoritariamente em São
Paulo e Região Metropolitana, onde há mais de 260 mil leitores. O objetivo da revista
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é oferecer ao mercado de turismo uma mídia focada em negócios, como se lê no site da
empresa (2017). Segundo pesquisa da instituição, o público da “QV” é composto pelas
classes A e B.
1. Da viagem à cidade
Não casualmente nas marcas “Viagem e Turismo”, “Viaje Mais” e “Qual
Viagem”, o imperativo de “viajar” ou o substantivo “viagem” são termos que nomeiam
as três publicações sobre cidades. O elo está aí, a viagem desemboca na cidade: a cidade
como destino, a reportagem como roteiro. O corpus implica a cidade enquanto destino
turístico e, sendo o destino turístico formulado pelo discurso, posso interpretar
possíveis efeitos de sentido.
Se é quase impossível estar (e formular) fora da cidade, como argumenta Rolnik
(1995, p. 12), também não se pode viajar sem partir ou chegar a uma cidade. A
sedentarização leva à construção da cidade (domínio do homem sobre a natureza), mas
a nossa espécie continua viajando, ainda que não seja mais nômade há pelo menos 10
mil anos. Os nossos ancestrais não transitaram tanto e em tão pouco tempo como nós,
sujeitos contemporâneos. Apenas em 2014, foram 3,3 bilhões de passageiros indo de
uma cidade a outra, número1 que marca um aumento de 170 milhões de pessoas por
ano, crava o relatório da Associação Internacional do Transporte Aéreo. Quase metade
da população mundial (estamos em 7,7 bilhões) usou o avião para se trasladar naquele
período. A cada instante 1.270.406 passageiros estão a bordo, estima a FlightAware.
Temos residência fixa em uma cidade e não largamos a viagem. Estar em
trânsito, por sua vez, é bastante dispendioso. Como turistas/viajantes, gastamos — e
muito — dinheiro. “É provável que certos limites do consumo já tenham sido atingidos,
ou o serão em breve” (KRIPPENDORF, 2006, p. 30). O Banco Mundial calcula que a
gastança com produtos ou serviços turísticos superou 1,3 trilhões de dólares norteamericanos em 2016 no mundo.
Nos nossos dias pode a viagem deixar de ser uma despesa para ser um
investimento? A questão nos leva à estrutura burocrática do capitalismo. Para o suíço
Krippendorf (2006, p. 104), é quase indistinto na nossa formação social o vínculo do

Reúno aqui todos as referências de dados desta introdução. Sobre o número de pessoas viajando de avião
em todo planeta no ano de 2014 segundo a IATA: https://goo.gl/QXhrcM. Não consegui acessar o
relatório de 2016 no site da instituição. Para consultar o relatório do Banco Mundial sobre gastos com
turismo: https://goo.gl/cGcF2e. Os endereços virtuais acima foram acessados no dia 12 de junho de 2018.
1
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trabalho com o lazer e vice-versa. Afinal, a história do homem não se dissocia da linha
do trabalho, labor que ganha um peso positivo com o conceito de trabalho na moral
protestante. Como existe uma tendência à produção e à concentração de bens, o
capitalismo regula “valores do ‘ter’ [que] suplantaram os valores do ‘ser’: posse,
propriedade, fortuna, consumo, egoísmo vêm antes de comunidade” (KRIPPENDORF,
2006, p. 27). Não à toa Marx (BOTTOMORE, 2012, p. 623) mede o valor como
“objetificação do trabalho abstrato”, relacionando-o ao tempo gasto para produzir algo
vendável, a mercadoria.
Condição ampla do dizer, a sociedade capitalista endossa o culto ao trabalho. O
tempo livre é submetido, também, ao emprego, à produtividade, ao quantificável. O
trabalho está tão intimamente ligado ao turista que o fenômeno do turismo de massa
no Ocidente surge com o direito trabalhista das férias remuneradas conquistado na
França em 1936. O lazer surge como aquele “tempo livre” sem a escala do trabalho. Faz
sentido, de tal maneira, tomar o imbricamento trabalho-lazer.
Para Krippendorf (2006, p. 14-15), viajar na sociedade do trabalho não requer
mais o ancestral desejo da descoberta do “outro”, visto que os sujeitos nutrem uma
necessidade de se desfazer temporariamente da rotina. O turismo “é uma versão
moderna da preocupação humana universal com o sagrado. O turista é uma espécie de
peregrino contemporâneo procurando autenticidade em outras épocas e em outros
lugares” (URRY, 1999, p. 24-25). Quando o corriqueiro resulta inautêntico, o mais
autêntico passa a ser o “outro”, o exótico. Buscar o extraordinário no estrangeiro é
motivo para que, ao voltar para casa, se encare o ordinário. Trabalhamos ao longo de
11 meses mirando os 30 dias de férias. A viagem é para que sigamos na labuta. Os meios
de comunicação, por sua vez, citam férias e relaxamento indistintamente
(KRIPPENDORF, 2006, p. 39).
A memória do turismo na imprensa retoma, reformula e faz circular o lazer
como algo oposto ao trabalho. Analiso agora formulações da reportagem “Prost!
Baviera” publicada na “Viaje Mais” de junho de 2017:
SD5: Festeira e romântica! § Alemanha § Aproveite a vida boa em Munique, terra
da cerveja, e viaje por um roteiro com castelos e as paisagens mais incríveis da
região da Baviera (VM,2017).
SD6: A região da Baviera é uma das mais especiais da Alemanha, principalmente
para nós, brasileiros, pois lá estão todos os grandes ícones que conhecemos sobre
o país. A começar pelos gigantes canecões de chope de um litro (...). A Baviera é a
terra da cerveja e da Oktoberfest, a original. Sabe aquelas bandinhas nas quais os
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sujeitos vestem bermudas com suspensórios, e as mulheres, vestidos campestres
de babadinhos brancos? São de lá [...]. Munique, a capital, é a casa da BMW e do
FC Bayern, o maior time de futebol do país, cujo estádio recebeu 4 milhões de
visitantes no último ano. Sim, o futebol é uma paixão nacional lá também
(CAZZAMATTA, 2017, p.15).
SD7: A capital baviera é uma cidade alegre e tem a cara de seus muitos
biergartens, ou “jardins para cerveja”, traduzindo ao pé da letra, onde se vive o
astral de Oktoberfest o ano inteiro. As pessoas são mais expansivas e menos
formais se comparadas aos alemães de outras partes do país, e a cidade é festeira
e bem-humorada (...). [Com bares] onde todo mundo fala alto e se abraça feito
bons bêbados (CAZZAMATTA, 2017, p.16).
SD8: A cidade de Berchtesgaden também guarda um passado sombrio, mesmo
que um pouco disfarçado pelas esplêndidas belezas naturais. No pico da
montanha Obersalzberg, encontra-se intacto o Ninho da Águia, a residência de
Adolf Hitler [...]. Quem achar o tema muito pesado, porém, sempre terá a ar puro
e leve das montanhas, as trilhas para caminhar e um biergarten para degustar uns
petisquinhos com cerveja (CAZZAMATTA, 2017, p. 30)
Na capa da revista, se destaca a reportagem sobre a Alemanha, ainda que a
edição se detenha a algumas cidades e regiões (Munique, Fussen, Herrenchiemsee e os
Alpes de Berchtesgaden) do estado federativo da Baviera, significado ali (em
metonímia) pela fotografia do Castelo de Neuschwanstein imerso em uma floresta de
pinheiros amarelados (Cf. Figura 1), tom similar ao que colore o céu. Na SD5 a
Alemanha é Festeira e romântica!, seguida de outros adjetivos (romântica, [vida...]
boa, [paisagens mais...] incríveis) relativos às cidades alemãs. Chama atenção festeira
ao invés da correlata “festiva”, podendo funcionar a primeira também como um nome,
substantivo masculino, em uma espécie de prosopopeia ao atribuir qualidades
humanas a uma abstração (o país). A formulação termina com a expressão Aproveite
a vida boa, imperativo que deve abrir uma sequência para o que a reportagem se volta.
Para se dizer tal versão e não outra é preciso ter como pré-construído que o turismo
(vida boa) se opõe ao trabalho. O turismo, para o sociólogo inglês John Urry (1999, p.
17), no livro “O olhar do turista”, é sinônimo de atividade de lazer. Jané (2002, p. 94)
escreve, com efeito, que o século 20 dá outros sentidos ao ato de viajar, que passa a ser
mais veloz, popular e cômodo. Com a democratização dos transportes, nos deslocamos
por prazer e não só por necessidade, como outrora.
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Figura 1: Capa “Viaje Mais” de 06/2017. Fonte: Viaje Mais (2017)

Já na SD6, há uma discursividade, pelo mecanismo de antecipação (ORLANDI,
2009), que investe em um imaginário possível sobre a Alemanha no Brasil, baseandose na colonização alemã por que passaram cidades canarinhas nos últimos séculos. Em
A região da Baviera é uma das mais especiais da Alemanha, principalmente para
nós, brasileiros, pois lá estão todos os grandes ícones que conhecemos sobre o país, a
Baviera já aparece como especial por “natureza”, mas principalmente para os
brasileiros.
Mantendo a mesma conjunção explicativa, chego por paráfrase à formulação “A
Baviera é especial pois lá estão os ícones que conhecemos”. O lugar tem que ser
conhecido porque já é familiar aos brasileiros (funcionando aí o pronome pessoal “nós”
no efeito da unidade), está na memória “nossa” (efeito leitor; imagem de B para A),
como pode sugerir o “pois” (“x” explica “y”) anteposto à primeira oração (lá estão todos
os grandes ícones que conhecemos sobre o país). O jogo entre o que é conhecido ou
desconhecido (está para o estranho-familiar, no limite entre o real e o fantástico
[FREUD, 2010]) continua em Sabe aquelas bandinhas nas quais os sujeitos vestem
bermudas com suspensórios, e as mulheres, vestidos campestres de babadinhos
brancos? São de lá. À pergunta (Sabe aquelas...?) não cabe resposta (elipse). O efeito
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da evidência está aí para que não se duvide de que os canarinhos — na SD6, para nós,
brasileiros está entre vírgulas para separar o aposto, na tentativa de tornar unívoco o
significado de “nós” — conhecem a referência ao sujeito “ícone” alemão. Por isso, faz
sentido a escolha do pronome demonstrativo “aquelas”, que geralmente requer um
referente (bandinhas..., e as mulheres, vestidos campestres de babadinhos brancos)
em relação à pessoa para quem se fala. Precisa haver familiaridade para que o Sabe
aquelas... funcione.
Na SD7, construída a familiaridade da Baviera com o leitor brasileiro, retorna a
adjetivação entre sujeito e predicado: A capital baviera é uma cidade alegre; As
pessoas são mais expansivas e menos formais se comparadas aos alemães de outras
partes do país, e a cidade é festeira e bem-humorada; onde todo mundo fala alto e se
abraça feito bons bêbados etc. O sujeito alemão, e por extensão as cidades da Baviera,
é um “bon vivant” (retomando o vida boa da SD5), está de peito aberto para receber o
turista brasileiro — como as fotografias internas da reportagem na Figura 2
possibilitam ler.
No último período, está na superfície linguística uma generalização desse
sujeito, ainda que particularizado, individualizado (“a língua, sua gramática e a
psicologia são o lugar desses mecanismos individualizantes” [HAROCHE, 1992, p. 21]),
em onde todo mundo — em que o advérbio onde se vincula a um tipo de lugar e todo
mundo cria um efeito de sentido de generalidade, de comum. Não obstante, a SD8 dá
uma forma ao sentido de “passado” na dimensão da viagem e do turismo. A cidade de
Berchtesgaden também guarda um passado sombrio, mesmo que um pouco
disfarçado pelas esplêndidas belezas naturais. O repórter coloca o passado sombrio
quase à parte da significação da cidade de Berchtesgaden, como se para entendê-lo
fosse preciso tirar o disfarce das esplêndidas belezas naturais, como se para chegar ao
passado se precisasse tirar a guarda, a proteção de uma aparente formosura.
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Figura 2: Reportagem e fotografias internas. Fonte: Viaje Mais (2017)

Na mesma formulação, encontrar-se com a residência de Adolf Hitler pode ser
tema muito pesado. A história, aí, aparece como um componente, como algo destacável
do presente e não funcionando necessariamente nele, daí as orações coordenativas
adversativas (porém) na contraposição entre tema muito pesado e o ar puro e leve das
montanhas. Temos, inseparavelmente, o pré-construído do turismo, que não é pesado,
pelo contrário, é divertido e leve, na oposição ao trabalho. Prost! Baviera. “Um
brinde”!
De um lado, férias e relaxamento, lazer e cultura. E, na outra face, a história
sombria. A viagem, colocando-a em movimento na sociedade do trabalho, atende às
expectativas do mercado e, assim, cristaliza-se como opção para sair da rotina. É
preciso sair do dia a dia e mergulhar no (extra)ordinário, pois “o cotidiano já é tão
cansativo que preferimos as férias sem problemas. Então, ficamos como estamos e
consumimos o que aparece, ainda que, no fundo de nós mesmos, desejemos
ardentemente algo diferente” (KRIPPENDORF, 2006, p. 120).
Na mesma linha de Krippendorf, o pesquisador John Urry (1999, p. 18) sustenta
que os viajantes escolhem o destino de férias a partir de práticas não turísticas (como
revistas de viagens) com a “expectativa, sobretudo através dos devaneios e da fantasia,
em relação a prazeres intensos, seja em escala diferente, seja envolvendo sentidos
diferentes daqueles com que habitualmente nos deparamos”. Com a citação, posso
compreender que as revistas do nicho turístico podem tender à “perversidade do
político” (um discurso por outro), fazendo apagar a historicidade não por voluntarismo
(pois as formulações se historicizam), mas tendo como efeito o exotismo. Apenas uma
ressalva para o político, que em AD é o “fato de que o sentido é sempre dividido, tendo
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uma direção que se especifica na história, pelo mecanismo ideológico de sua
constituição” (ORLANDI, 1998, p. 21-22).
Entretanto, com o sujeito capitalista, quais os limites entre viagem e turismo?
Por exemplo, nas três marcas de magazine analisadas, o tipo gráfico faz relevante
nomes como “Viagem” e “Viaje” em detrimento de “Turismo”. Até que ponto o sujeitode-direito, constituído pelo discurso jurídico, precisa, ao viajar, dar-se de cara com o
in-comum (sujeito passível às leis), o diferente, o exótico, o autêntico, o “outro”?
2. Efeitos de viagem/turismo
Com a investigação de Rolnik (1999), Lefebvre (2009), Le Goff (1998), Sennett
(2006) e Krippendorf (2006), a cidade pintada pela massa de operários no processo de
industrialização — seja pelo comércio e pela maquinaria na Idade Média ou pelo
mercantilismo no século 16 — ganha espessura para se compreender sentidos sobre a
urbe no estado crítico de capitalismo que nos trouxe a este corrente século. Mas o que
atribuir à viagem e ao turismo? O turismo pressupõe o labor, sustenta Urry (1999, p.
17). Quem faz turismo responde à burocracia de um emprego, tem uma carta de
direitos trabalhistas como o de férias pagas. No lazer, o turista se desloca para um
destino turístico e, passadas as férias, retorna ao lugar de onde partiu, retorna à
moradia e ao emprego. Lado a lado, o ordinário e o extraordinário.
A viagem e o turismo implicam um trabalho, um deslocamento em tempo e
espaço para fora da residência e, por fim, o retorno ao trabalho e ao lar. No entanto, o
que distingue os dois termos tem a ver com a ideia de coletivo e de individual. Enquanto
o olhar dos turistas tem um “caráter” de massa, a viagem tem a ver com o individual, o
particular, segundo Urry (1999, p. 18). Portanto, para Urry a diferenciação
turismo/viagem se dá pela passagem do coletivo ao individual. Do comum ao incomum, do ordinário ao extraordinário. Na mesma linha, Bauman (1998, p. 116) coloca
que os turistas jogam o jogo da “mobilidade”, viajando “porque acham o lar maçante
ou

não

suficientemente

atrativo,

demasiadamente poucas surpresas”.

demasiadamente

familiar

e

contendo

59
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

Figura 3: Detalhe da fonte tipográfica na marca das revistas analisadas. Fonte: VT; VM; QV (2017)

Analiso a família de fontes tipográficas (particularmente pela espessura e
contraste dos caracteres) nas marcas “Viagem e Turismo”, “Viaje Mais” e “Qual
Viagem”. Nas três há uma escolha por realçar ora com letras garrafais em “VM” ora
com maiúsculas e minúsculas em “VT” e “QV”, a “Viagem” ou “Viaje”, quando estão
dispostas quase ilegivelmente as expressões “e turismo” (na lateral direita de “VT”) e
“turismo e experiências” (na parte inferior, à direita de “QV”). Em “QV”, o subtítulo
“Turismo e experiências” foi grifado a partir da edição de 08/2017. A tipografia de “VT”
e “VM” se assemelha mais pela composição mesma dos tipos (com alto contraste, que
é como se chama as terminações de letras grossas e finas, como os “Vs” em “VT” e
“VM”) enquanto a fonte de “QV” é mais uniforme.
Condição específica, a “Viagem e Turismo” e a “Viaje Mais” concorrem de forma
direta ao mesmo nicho de mercado, tendo sido comercializadas por R$ 16,00 e R$ 9,90
em 2017, na mesma ordem. Já a revista “Qual Viagem” é a única distribuída
gratuitamente no Sudeste, tendo ampliado sua circulação para outras regiões naquele
ano.
A prevalência da viagem em relação ao turismo não se limita à materialidade
significante (LAGAZZI, 2007, 2010) dos leiautes nas magazines, está em algumas
formulações jornalísticas, a exemplo da reportagem “Descomplicada e perfeitinha”
(VT, 2017) sobre cidades da Bélgica:
SD9: Mas, sim, a estada em Antuérpia proporciona sensações marcantes ao
viajante, ainda mais àquele que não preza lugares tão turísticos, com fila
para todo lado (FAVORETTO, 2017, s.p.)2

As reportagens de “Viagem e Turismo” foram consultadas na Banca Virtual, plataforma que altera o
leiaute da revista e impossibilita o acesso à paginação, por isso replico os trechos do texto-base sem
distinguir a página.
2
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Na SD9 as sensações marcantes na estada em Antuérpia são destinadas ao
viajante (objeto indireto) e não ao turista que, por sua vez, provoca (em tom negativo
como adjetivo ao lado do advérbio de intensidade tão) fila para todo lado. A sequência
se divide, ainda, em duas orações (estruturadas em torno dos verbos flexionados
proporciona e preza), sendo a primeira conduzida por uma resposta afirmativa ao
viajante (sim, a estada) e a segunda por uma negativa sobre o viajante (àquele) que
despreza lugares tão turísticos. Aí, viajante se comporta como nome no singular
enquanto turísticos é qualidade no plural.
Aqui vale a noção de equívoco para compreender a distinção entre viagem e
turismo, seja no leiaute das revistas, nas pautas, na textualização em geral. “Isto é, a
necessidade de trabalhar no ponto em que cessa a consistência da representação lógica
inscrita no espaço dos ‘mundos formais’” (PÊCHEUX, 2015, p. 51). O equívoco abre
espaço, racha o lógico. Ainda que exista uma representação lógica a investir
positivamente na viagem e negativamente no turismo, o equívoco irrompe uma vez que
as revistas são mais direcionadas para um público turista. Os três produtos
jornalísticos são direcionados para as classes A e B, segundo dados do Instituto
Verificador de Comunicação e o Instituto Marplan. Como turista responde a uma
memória ligada à massa, se ressalta a viagem como experiência particular, pela qual
podem pagar as classes mais abastadas da sociedade.
Destarte, a pesquisa de Urry tira da evidência a justaposição da viagem ao
turismo. O autor nota, ainda, que o turismo de massa quer despertar prazer
concentrando-se em atrações pouco “autênticas” e reverberando imagens midiáticas
do lugar que possivelmente o leitor visitará (URRY, 1999, p. 23). O slogan da “VT” é,
retomo, “Sonhe. Planeje. Viaje”. O turismo reverbera discursos porque formula a partir
da memória discursiva, memória esta que o jornalismo tenta homogeneizar criando
(ou pretendendo criar) guias de viagem para os turistas. Recorro às SD outra vez
retiradas da reportagem “Prost! Baviera”:
SD10: A Alemanha que você sonha conhecer fica nessa região de castelos.
(CAZZAMATTA, 2017, p. 14).
SD11: Os principais vestígios reais da região [de Füssen, na Baviera] estão
nos projetos alucinados e soberbos do rei Ludwig II que chegou ao trono em
1864, aos dezoito anos, cheio de ideias mirabolantes. Seu primeiro plano
surreal foi uma das obras mais bem-sucedidas do turismo de massa do
estado - o Castelo de Neuschwanstein. (CAZZAMATTA,2017,p.22).
SD12: Curioso é que ele procurava a solidão, um local tranquilo e idílico
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para mergulhar na encenação de um passado da ordem de cavaleiros
medievais. As obras se iniciaram em 1869 (...). Mesmo assim, o legado dessa
quase alucinação recria ao mundo a mitologia germânica operacionalizada
pelas obras de Richard Wagner (CAZZAMATTA, 2017, p. 23).
As SDs se constroem no limiar entre o real e o surreal, o alucinado e o planejado,
o autêntico e o encenado. A começar por A Alemanha que você sonha conhecer,
sequência que regula, pelo artigo definido a (e não indefinidamente “uma”) anteposto
à Alemanha, o país determinado que deve ser conhecido, onde está a região de castelos
— e não outras regiões alemãs, na passagem ao desconhecido. Na proposição, se cria o
efeito de urgência com verbo no presente seguido de infinitivo na expressão sonha
conhecer, ao invés de, valendo-se da paráfrase “quer conhecer”, o que aponta um
efeito-leitor sobre o turista/viajante no sentido da imaginação e da fantasia.
Subtítulo interno da reportagem, o que é legitimado (que você sonha conhecer)
na primeira SD ganha outro valor, pela regularidade do processo de adjetivação, nas
SDs 11 e 12: projetos alucinados e soberbos, ideias mirabolantes, plano surreal (de
quem?), no encadeamento com o rei Ludwig II (1845-1886), responsável por uma das
obras mais bem-sucedidas do turismo de massa do estado (SD11). O liame entre real
e alucinação é significado em os principais vestígios reais da região estão nos projetos
alucinados e soberbos do rei Ludwig II. O que é determinado como projetos
alucinados (já que o monarca “mergulha” na encenação de um passado da ordem de
cavaleiros medievais) se transforma em justificativa para que a região seja conhecida
por nós, por causa dos principais vestígios reais. É o turismo/viagem como futuro, já
que, no presente, a oposição ao trabalho ganha força.
Para fazer sentido chamar de surreal o plano da majestade, é inconteste a
mitologia germânica operacionalizada pelas obras de Richard Wagner, porque a
relação que se tem com o passado é transparente, linear e não interpretável. Para que
se diga o que se formula nas anteriores SDs, o autor está se esquecendo que
“reescrevemos a história, inventamos, em função das exigências do momento e das
antigas lendas” (ROBIN, 2016, p. 31).
A história mesma está no cerne da cultura. A história (oficial) é também
(re)criada. Para voltar à questão do autêntico (e o par inautêntico), passo à
contribuição da historiadora Régine Robin em “Memória saturada” (2016), sobretudo
na análise do discurso sobre duas cidades do Oeste norte-americano. O que é real, o
que é surreal? Robin (2016) interpreta que Santa Fé vende aos turistas a
“autenticidade” do lugarejo colonizado por espanhóis, cujo traço “permanece” nas ruas
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“verdadeiras” do Velho Oeste. É difícil falar sobre essa região estadunidense sem
chamar o Oeste de “Velho”. Por outro lado, Las Vegas se constrói discursivamente pelo
turbilhão, pelo “fluxo” (HAROCHE, 2011) na experiência da (re)criação de ícones de
outras cidades.
Todavia, a curva da análise de Robin aponta que não apenas o distrito de Los
Angeles como as duas outras cidades “são invenções turísticas”. Nada é autêntico,
escreve a pesquisadora. A viagem, o turismo, o discurso histórico “trocam seus lugares,
seus argumentos, suas teses, se transformam, evoluem, se tecem e se destecem uns nos
outros, constituindo novas memórias coletivas” (ROBIN, 2016, p. 79). A viagem puxa
os mitos, afirmaria Rivas Nieto (2006, p. 19). Mas a busca pela novidade turística, pelo
exótico e autêntico pode acabar em algo uniforme (URRY, 1999, p. 24), em um
conjunto de pontos turísticos planejados para atrair determinados turistas.
Ao cabo, o autêntico não se faz senão por efeito entre interlocutores, na
formação social, imaginária e discursiva que isso desemboca para se materializar.
Autenticidade, nesses termos, pode ser a busca pelo incomum de um sujeito (antes
mesmo do gesto de viajante) que, na sua residência fixa, sob as leis do discurso jurídico,
se faz pelo (efeito de) comum, na estrutura da individualização, na relação com o
Estado. “Esta ciudad que yo creí mi pasado / es mi porvenir, mi presente”: ecoam os
versos de Borges (1984, p. 32) no início do capítulo.
O autêntico (aquilo que é formulado nas páginas das revistas de viagem, aquilo
que merece ser destino turístico) não se desprega do turismo amenamente “uniforme”
das férias relaxadas e apartadas de qualquer passado “sombrio”. A sociedade do
acúmulo segue funcionando na criação do “outro” nas condições de produção amplas
e específicas. Com o que não deixamos de ecoar a proposição: será que “aquilo que mais
vemos não define hoje aquilo que mais falta”? (CERTEAU, 2014, p. 43).
3. Sujeito-de-direito e o “outro”
Para falar sobre o “outro” é preciso determinar o lugar do qual se fala, do qual
se parte. Esse lugar de partida é o comum (a um “nós”), o qual se sustenta com base na
existência do sujeito-de-direito. É por causa de tal lugar de enunciação (do sujeito-dedireto) que faz sentido formular onde todos, homens e mulheres (SD2), e onde todo
mundo fala alto e se abraça feito bons bêbados (SD7).
Antes de saber os mecanismos que concebem o sujeito-de-direito e produzem
seus

efeitos,

preciso

passar

pelas

especificidades

da

modernidade

à
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contemporaneidade (pós-modernidade?), porque enquanto aquela “havia visto a
afirmação do poder dos Estados-nações, a sociedade de controle e de rede é
testemunha de seu declínio” (ROBIN, 2016, p. 48). Apesar de o poderio dos Estadosnações minguar, não digo que o sujeito moderno – capitalista deixa de ser determinado
e determinador, livre e submisso (ORLANDI, 1999, p. 14); isto é, existem outros
mecanismos que sobressaem na sociedade em que vivemos.
Estamos conhecendo uma sociedade da informação na qual os processos de
subjetivação dizem mais sobre o “lugar” do sujeito do que da relação dele com as
instituições vigentes. Diferentemente do momento dos Estados-nações, agora vemos
uma desterritorialização que pode aumentar a exploração no trabalho, de acordo com
Robin (2016, p. 48). Ligo a “desterritorialização” sobre a qual escreve a francesa às
estruturas burocráticas do mundo do trabalho. Tal afirmação de Régine Robin (sobre
o “lugar” do sujeito na estrutura produtiva) nos recorda as anotações de Claudine
Haroche em “Fazer dizer, querer dizer” (1992), no percurso entre Michel Foucault e
Michel Pêcheux3. Para M. Foucault, o “lugar” do indivíduo passa, no processo
disciplinar, pela intercambialidade: “la place qu'on occupe dans un classement, le point
où se croisent une ligne et une colonne, l'intervalle dans une série d'intervalles qu'on
peut parcourir les uns après les autres” (FOUCAULT, 2004, p. 147).
A intercambialidade não desmancha a relação sujeito-instituição, mas substitui
de alguma forma a necessidade do território fixo, que outrora definira o sujeito,
colocando em pauta a comparação. Intercambialidade. Câmbio. Trocar requer
diferença de valores. E ao pôr um valor, se compara. A troca está na comparação entre
o superior e o inferior. Ou se ganha (superávit) ou se perde (déficit) no mercado
financeiro. Estagnar é quase um valor negativo, é não crescer, é não acompanhar a mão
invisível do mercado financeiro — e para que esse processo impere, precisa-se do
ranking, da classificação.
Um dos primeiros deveres que têm os pais de um bebê na nossa sociedade é
registrar a criança em um cartório, o lugar autorizado pelo Estado a “autenticar”,
tornar “autêntico” um ato, um dizer. Pelo discurso jurídico, o indivíduo é inscrito em
uma folha e a ele são atribuídos um parentesco e um endereço, uma cidade, a data e a
hora do nascimento. O indivíduo começa neste gesto a se constituir como sujeito para

O artigo“Michel Pêcheux e Michel Foucault: diálogos transversos sobre formação discursiva”, de
Claudia
Grangeiro
(disponível
em:
www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras/article/view/25237/14052), discorre sobre aproximações e
afastamentos entre os autores, em especial na noção de “formação discursiva”.
3
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os “outros” e, no nosso tempo, nas nossas condições de produção, podemos falar em
sujeito-de-direito.
Da mesma forma, Pêcheux vai a fundo no que toca a ordem da ideologia e a do
discurso. A intercambialidade, explica ele, se deve à “relação da simulação constitutiva
entre a ‘sanção jurídica’ e a ‘dedução lógica’” (HAROCHE, 1992, p. 20-21). O sujeito,
sob o efeito (ideológico) do movimento do território (intercambialidade) e não mais
identificado na relação com o território fixo, precisa ainda ser responsável (coerência)
e responsabilizado (legalidade), diante das práticas institucionais de poder.
Pelas contribuições de Foucault (intercambialidade) e Pêcheux (sanção
jurídica), Haroche (1992, p. 26) entende o lugar da determinação linguística, “um efeito
inscrito no cerne da gramática como uma coerção, uma exigência de ordem”. A língua
se torna essencial para compreender o sujeito-de-direito porque ela mesma, através da
gramática, deixa intervir no sujeito mecanismos que o individualizam. “Seja pelas
cifras ou pelas palavras, o projeto é idêntico: tornar visível a interioridade e o corpo
por inteiro. Pelo viés da transparência, o poder procura tornar o sujeito ‘sem defesa’,
procura disciplinar e normalizar sua subjetividade” (HAROCHE, 1992, p. 21). A
gramática e o jurídico conseguem tornar primazia a transparência, pelas palavras, pela
regra da clareza.
Precisa funcionar o efeito da completude na língua, pela injunção da gramática
à ordem, para formular sobre o “todos”, o universal, o “corpo por inteiro”, o autêntico
como “dono absoluto” (COROMINAS, 1987, p. 73). O “todos” não admite falha na
tendência à generalização. Mas o onde todos, expressão que se repete em algumas
reportagens, é o equívoco desse sujeito-de-direito (à intercambialidade) diante do
“outro” diferente. A dimensão se faz pelo traço discursivo porque, segundo Haroche
(1992, p. 30), é necessário deixar o homem uniforme para que ele possa ser sujeito a
(coerção. deveres) e sujeito de (direitos) na sociedade. É pelo processo linguístico e
jurídico que o sujeito é individualizado, tornado o sujeito - capitalista responsável e
responsabilizado.
Gesto de conclusão
Organizo o Gráfico 1 no qual as duas esferas somente podem se separar pelo
efeito e não pelo real — se separam pelo simbólico — e são erigidas sob uma época
histórica “x”, marcada pela relação de forças, pela contradição, pela sociedade do
trabalho e pela intercambialidade, a qualificação e classificação dos pares.
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Imagino no desenho duas esferas, sendo uma pontilhada e tecida no encontro
com a língua, a história e a ideologia, pela forma-sujeito histórica, e outra que se projeta
como efeito desse primeiro círculo: o indivíduo ou o lugar exótico, o “outro” que não
pertence à categoria do “nós”, seja pelo efeito de coesão e coerência da língua, seja pela
relação determinada pelo exterioridade e pelo que se diz do sujeito jurídico. Ao dizer
“nós”, estamos submetidos “às leis do funcionamento estrutural da linguagem, as leis
que nos permitem fazer uso de uma língua” (MAGALHÃES; MARIANI, 2010, p. 394).
O “nós” produzido para abarcar o sujeito-de-direito (Estado moderno) pode
explicar, em parte, o lugar que o estrangeiro (especialmente aquele saído dos países
empobrecidos) tem assumido nos últimos tempos, ainda que esta figura desde a idade
clássica tenha sido vista como o “outro” (in)suportável, o sem-direito (não pode votar,
não pode se rebelar na terra estrangeira), que pode ser expulso, mandado embora,
deportado para “casa”.

Gráfico 1: Sujeito jurídico e efeitos de exotismo. Fonte: Edilberto Vinícius Brito Nascimento (2019)

Porém, ao desconstruir esse “nós” e o “outro”, o sujeito chega a reconhecer “sus
incoherencias y abismos -sus ‘extranjeros’, en suma-, cuando la cuestión se plantea de
nuevo: fin de la acogida del extranjero en el interior de un sistema que lo anula para
dar paso a la cohabitación de los extranjeros que todos reconocemos ser” (KRISTEVA,
1991, p. 11). Re-conhecer-se no estrangeiro para, inclusive, conhecer o lugar (de
enunciação) do sujeito-de-direito. Compreendo, por outro lado, o “nós” que se
constitui mirando o “outro” diferentemente, movimento que funciona no corpus, nos
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discursos sobre cidade no jornalismo. Discurso jornalístico embrenhado na memória
do fato, da verdade, de um único sentido (o extraordinário) para cidade.
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THE WORD LIBRARY IN DIFFERENT SITUATION PRODUCTION
CONDITIONS
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Resumo:
Filiado à Análise de Discurso, o presente artigo tem como objetivo
compreender o processo de produção de sentidos da palavra 'biblioteca'.
Para isso, o corpus de análise é constituído por recortes da obra ‘O nome
da Rosa’, de Umbeco Eco, publicada em 1983, sendo ficção ambientada na
Idade Média e popularizada por filme de Jean-Jacques Annaud, lançado
em 1986. Também constitui o corpus de análise os recortes de artigos, da
contemporaneidade, do advento Internet, que produzem novos sentidos
para a palavra ‘biblioteca’. Dessa forma, nossa análise se volta para o
modo como palavra 'biblioteca', enquanto "depósito de livros", se atualiza
em diferentes condições de produção de sentidos, na tensão entre o mesmo
e o diferente.
Palavras-chave: Análise de Discurso; Bibliotecas; Idade Média.
Abstract:
Affiliated to Discourse Analysis, this article aims to understand the process
of producing meanings of the word 'library'. For this, the corpus of
analysis is constituted by cuts of the work 'The name of the Rose', of
Umbeco Eco, published in 1983, being fiction acclimated in Average Age
and popularized by film of Jean-Jacques Annaud, released in 1986. The
corpus of analysis the clippings of articles, contemporaneity, the advent of
the Internet, which produce new meanings for the word 'library'. In this
way, our analysis turns to the way the word 'library', as 'deposit of books',
is updated in different conditions of sense production, in the tension
between the same and the different.
Keywords: Discourse Analysis; Libraries; Middle Ages.
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Introdução
Os sentidos de biblioteca, na história, significam de diferentes modos, desde que
temos registros históricos sobre o que era denominado como as primeiras bibliotecas
e atualmente com o desenvolvimento tecnológico.
Na Idade Média as bibliotecas tinham como principal característica a restrição
ao acesso. Era somente o bibliotecário que tinha acesso à biblioteca e ao conhecimento
ali guardado. Era ele também o único responsável pelo armazenamento e cuidados com
o acervo. A biblioteca, antes considerada por muitos um “depósito de livros” Martins
(2001), foi ressignificada e passou a ser determinada de sentidos de guardiã do
conhecimento para, posteriormente, uma organização propulsora do conhecimento.
Dizer que a palavra biblioteca significa um “depósito de livros” é uma maneira de
especificar biblioteca como restrita, em que o saber ali “guardado” é valioso para ter
acesso público, ou ainda, que é necessário preservar (sem acessar ou utilizar) para a
posteridade. As bibliotecas, desse modo, são determinadas pelos sentidos de restrição,
onde poucos podem entrar e utilizar seus acervos. Assim, privilegiando-se os sentidos
de guarda, a biblioteca é definida como de forma limitada, silenciando-se várias
atividades de mediação que são realizadas e o uso do espaço biblioteca.
Os sentidos de/sobre bibliotecas enquanto “depósito de livros” ou “guardiã”
estão em circulação, determinando a palavra biblioteca como um espaço de depósito
de materiais. Na sociedade contemporânea, marcada pelo uso das tecnologias, todavia,
torna-se quase que impossível que apenas uma pessoa tenha acesso a uma biblioteca e
ao conhecimento ali armazenado ou que as bibliotecas sejam “protegidas” por
muralharas para impedir o acesso.
Da perspectiva teórico-analítica da Análise de Discurso, buscamos compreender
como, então, os sentidos de proteção ao acesso do livro e, consequentemente, do
conhecimento, na Idade Média, se inscrevem na discursividade da biblioteca, em um
batimento entre memória e atualidade.

1. AS BIBLIOTECAS MEDIEVAIS
A palavra biblioteca tem sua origem do grego biblíon (livro) e teke (caixa,
depósito), portanto um depósito de livros (MARTINS, 2001). As bibliotecas medievais,
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conforme nos diz Morigi (2005), eram locais de armazenamento de livros, com
precária recuperação e acesso.
Na Idade Média, o centro da vida social e econômica da
população era a Igreja. A sociedade medieval era dividida em três
estamentos: o clero, que retinha o monopólio do conhecimento,
a nobreza e os militares que sofriam preconceito quanto ao gosto
pela leitura, e a plebe que não tinha interesse por esta. É
importante lembrar que mesmo a escrita existindo desde o fim
da pré-história a tradição oral prevalecia no mundo ocidental.
Nesse contexto, as bibliotecas estavam sob o comando do clero e
eram de difícil acesso para a população que se conformava com
sua condição, pois era educada através da tradição oral
(MORIGI, 2005, n. p.).

A Igreja católica aparece como uma instituição que controlava o que a população
poderia ou não saber. Conforme nos lembra Althusser (1985), a igreja pode ser
entendida, nessa época, como uma instituição, que buscava dominar a população,
controlando o que podia ou não circular, tentando assim moldar a sociedade da época.
Em outras palavras, a escola (mas também outras instituições do
Estado, como a Igreja e outros aparelhos como o Exército) ensina
o ‘know-how’ mas sob a forma de assegurar a submissão à
ideologia dominante ou o domínio de sua ‘prática’. Todos os
agentes da produção, da exploração e da repressão, sem falar dos
‘profissionais da ideologia’ (Marx) devem de uma forma ou de
outra estar ‘imbuídos’ desta ideologia para desempenhar
‘conscensiosamente’ suas tarefas, seja a de explorados (os
operários), seja de exploradores (capitalistas), seja de auxiliares
na exploração (os quadros), seja de grandes sacerdotes da
ideologia dominante (seus ‘funcionários’) etc (ALTHUSSER,
1985, p. 58-59).

Althusser, em seus estudos, faz uma distinção entre o Aparelho Repressivo de
Estado (ARE), que funciona pela repressão, pela violência (como as prisões, o exército,
a polícia) - e podemos acrescentar a essa lista a igreja como um aparelho repressor, na
Idade Média, como citado anteriormente - e O Aparelho Ideológico do Estado (AIE),
que funciona pela ideologia (ALTHUSSER, 1985).
Conforme Mariani (1997, p. 34), “A ideologia [...] é um mecanismo imaginário
através do qual coloca-se para o sujeito, conforme as posições sociais que ocupa, um
dizer já dado, um sentido que lhe aparece como evidente, ie, natural para ele enunciar
daquele lugar”.
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Pêcheux (1975), nos diz que, assim como não existe discurso sem sujeito,
também não existe sujeito sem ideologia. A língua faz sentido porque o indivíduo é
interpelado em sujeito pela ideologia.
Orlandi ([1996] 2009, p. 45), reforça que “o fato de que não há sentido sem
interpretação, atesta a presença da ideologia”.
De acordo com a autora
A ideologia é, pois, constitutiva da relação do mundo com a linguagem,
ou melhor, ela é condição para essa relação. Não há relação termo-atermo entre as coisas e a linguagem. São ordens diferentes, a do mundo
e a da linguagem. Incompatíveis em suas naturezas próprias. A
possibilidade mesma dessa relação se faz pela ideologia (ORLANDI,
1994, p. 56)

Para Pêcheux (1990, p. 259)
as formações ideológicas têm um caráter regional que elas se referem às
mesmas “coisas” de modo diferente (Liberdade, Deus, a Justiça, etc.), e
é porque as formações ideológicas têm um caráter de classe que elas se
referem simultaneamente às mesmas “coisas”.

Há um imaginário de que as bibliotecas são um espaço de leitura, de consulta,
de pesquisa, de difusão do conhecimento, mas nem sempre foi assim. Orlandi (2009,
p. 40) diz que as formações imaginárias são “projeções que permitem passar das
situações empíricas – os lugares dos sujeitos – para as posições do sujeito no discurso.
Essa é a distinção entre lugar e posição.”
Quadro 1 - Jogo de imagens

Fonte: Pêcheux, ([1969] 2014, p. 82).
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A partir do exposto podemos dizer que, as formações imaginárias, são na
realidade projeções (imagens) que os interlocutores fazem de si mesmos, do outro e do
objeto do discurso, e a imagem que o locutor pensa que interlocutor tem dele e a
imagem que ele acha que o interlocutor tem do objeto do discurso. Assim sendo, esses
conjuntos de imagens, ou seja, essas formações imaginárias estão presentes nos
discursos.
Uma das características das bibliotecas da Idade Média é o acesso restrito, em
que pouquíssimas pessoas tinham acesso ao conhecimento produzido. Segundo
Martins (2002), a Idade Média contou com três tipos de bibliotecas: as Monacais,
desenvolvidas dentro de mosteiros, as Particulares junto às Bizantinas e as
Universitárias. Segundo Santos (2012, p. 183), a biblioteca nesse período “ainda era
definida como uma guardiã dos livros e não como uma disseminadora da informação”.
Martins (2001) recorda que as bibliotecas não tinham inicialmente um caráter
público, serviam apenas como um depósito de livros e que a arquitetura edifícios das
bibliotecas impediam a saída do acervo. Nesse sentido, Paiva e Lopes (2008) salientam
que as bibliotecas medievais tinham um caráter rígido e conservador. Nesse período a
leitura também era restrita.
O livro era praticamente uma exclusividade da Igreja, todas as grandes
abadias possuíam um scriptorium, onde eram confeccionados os
manuscritos, desde a preparação do pergaminho até as ilustrações, que
tinham fundamental importância, tanto como elemento decorativo
como para representar graficamente os textos (NASCIMENTO; PINTO
e VALE, 2013, p. 5).

A cópia (reprodução) dos livros era um dos deveres dos monges e essa tarefa era
considerada um exercício espiritual.
Para manter esse status quo, empreendia-se um ambiente projetado
para a reprodução dos documentos da época, envolvendo no
Scriptorium uma equipe de profissionais na reprodução, de copistas a
miniaturistas (ilustradores), de tradutores aos escribas, de autores aos
leitores (BLATTMANN, 2006, p. 57, grifos do autor).

Observa-se que desde a antiguidade o homem busca um meio de armazenar o
conhecimento que é produzido, com a finalidade de preservar e guardar a memória.
Na perspectiva discursiva, segundo Orlandi (ibid., p.31), a memória “tem suas
características, quando pensada em relação ao discurso”.
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Em análise de discurso, a memória, também se aproxima com as noções de
interdiscurso, dos já ditos, dos pré-construídos. A memória é também constituída de
esquecimentos, silêncios e falhas.
Orlandi (ibid. p. 31) salienta que “o interdiscurso disponibiliza dizeres que
afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada”, pois o que
já foi dito anteriormente produz efeito no discurso, na atualidade.
Para Orlandi (ibid, p. 29), a memória discursiva é o “[…] o saber discursivo que
torna possível todo dizer e que retorna sob a forma de pré-construído, o já-dito que
está na base do dizível, sustentando cada palavra”. Nesse sentido, Pêcheux (2007, p.
42) afirma que:
A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como
acontecimento a ser lido, vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer,
mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados,
discursos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do
legível em relação ao próprio legível.

A memória discursiva se atualiza por dizeres que afetam o sujeito em
determinadas condições de produção do discurso. Para Pêcheux (1995), todo discurso
se constitui a partir de uma memória e do esquecimento de outro. Assim sendo, a
memória pode ser entendida como um conjunto de já ditos, que envolve conflitos e
ressignificações. Um discurso é possível porque é sustentado por já ditos por meio da
memória, tem em sua base outros dizeres.
2. (Re)lembrando “O Nome da Rosa”, de Umberto Eco
A obra O nome da rosa de Umberto Eco, publicada em 1980, e adaptada para o
cinema em 1986, se passa em um mosteiro franciscano, na Itália, em 1337. Na ficção
suspeita-se que os monges desse mosteiro estejam cometendo heresias. Então, o frei
Guilherme de Baskerville é enviado para investigar o caso, porém alguns assassinatos
acontecem, mudando, assim, o objetivo da investigação do frei. O frei Guilherme de
Baskerville, nutre o desejo de conhecer a biblioteca do mosteiro, que é famosa por suas
traduções e seu rico acervo. O acesso à biblioteca, todavia, é restrito. Ao longo da
história, Umberto Eco vai descrevendo com detalhes a biblioteca monástica e religiosa
(ECO, 1983).
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Para as análises das bibliotecas no período medieval, extraímos da narrativa de
Umberto Eco, alguns recortes sobre o imaginário de biblioteca na Idade Média.
Busquei recortar, então na obra, passagens onde a biblioteca tinha sentido de acesso
restrito, onde as informações disponíveis estão ao alcance de pouquíssimas pessoas, o
que é totalmente oposto ao sentido de biblioteca na atualidade, onde o acesso à
informação e ao que é produzido é fundamental para a produção de pesquisas e
visibilidade de pesquisadores/autores.
De acordo com Orlandi (1983, p. 36), o recorte refere-se a “uma unidade
discursiva entendida como fragmentos correlacionados de linguagem e situação”. Para
a autora cada texto é um conjunto de recortes discursivos que se entrecruzam e se
dispersam; um recorte é um fragmento da situação discursiva e a análise empreendida
efetua-se por meio de seleção dessas unidades extraídas do corpus, ou mesmo dos
recortes, observando os objetivos da pesquisa (ibid).
A partir do exposto, apresento a seguir os recortes e suas respectivas análises.
Recorte 1: Para poder realizar a obra imensa e santa que enriquece
aquelas muralhas - e apontou para a mole do Edifício, que se entrevia das
janelas da cela, pontificando acima da própria igreja abacial -, homens
devotos trabalharam durante séculos, seguindo regras de ferro. (ECO,
1983, p. 27, grifos nossos)
Nota-se que no Recorte 1, enfatiza-se que para a construção daquela biblioteca
em seus moldes de proteção e formação de acervo foram necessários muitos anos e
muitos homens que se dedicaram a cópia das obras. E que haviam regras rígidas que
deviam ser seguidas pelos monges copistas. As muralhas produzem o sentido de um
lugar impenetrável, seguro construído com o objetivo de proteger do ‘mundo exterior’
algo ou alguém.
Nesse recorte, temos também em funcionamento o discurso religioso, que é
aquele que busca transmitir um ensinamento ou afirmar um “valor moral”, cujo
funcionamento é marcado pela não-reversibilidade, constituindo-se como um discurso
autoritário.
Temos nesse recorte, também, uma relação entre as artes mecânicas (manuais)
que se opunha as artes liberais, na Idade Média. Conforme Dias (2012), as artes
mecânicas eram atividades técnicas, como a medicina, a arquitetura, a olaria, a
tecelagem, entre outras. Já as artes liberais, segundo a filósofa Chauí (2012), eram as
setes artes liberais (gramática, retórica, lógica, aritmética, geometria, astronomia e
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música), que eram a base do aprendizado nas escolas. Podemos atribuir o trabalho dos
copistas a menção no recorte a “homens devotos trabalharam durante séculos”, que
nesse caso, esse trabalho seria uma “arte mecânica”, pois o trabalho de cópia era uma
atividade manual realizada pelos monges copistas.
Recorte 2: Biblioteca é escrínio1 (ibid, p. 27)
No Recorte 2, associa-se a biblioteca a um escrínio, ou seja, um cofre.
Reforçando novamente a ideia de “proteção”, de guarda, onde poucos possuíam a
“senha”, a chave ou autorização para o acesso à biblioteca.
Em Ler o arquivo hoje, Pêcheux ([1994] 2014) faz a distinção entre a cultura
dos literatos e a cultura dos cientistas, sendo a primeira a dos historiadores, filósofos,
pessoas de letras, e a segunda dos “fabricantes-utilizadores de instrumentos” (ibid, p.
64).
Pêcheux (ibid, p. 59) nos fala sobre as “práticas silenciosas da leitura” que pode
ser entendida, no período da Idade Média, como o trabalho feito pelos monges
copistas, uma atividade individual, solitária, realizada no Scriptorium. Pêcheux (ibid)
ainda nos fala que na Idade Média houve uma divisão no clérigo onde alguns deles
eram
[…] autorizados a ler, a falar e escrever em seus nomes (logo, portadores
de uma leitura e de uma obra própria) e o conjunto de todos os outros,
cujos gestos incansavelmente repetidos (de cópia, transcrição, extração,
classificação, indexação, codificação, etc) constituem também uma
leitura, mas uma leitura impondo ao sujeito-leitor seu apagamento atrás
da instituição que o emprega o grande número de escrivães [sic],
copistas, “contínuos”, particulares e públicos, constituiu-se através da
Era Clássica até nossos dias, sobre esta renúncia a toda pretensão de
‘originalidade’, sobre esse apagamento na prática de uma leitura
consagrada ao serviço de uma Igreja, de um rei, de um Estado, de uma
empresa (ibid, p. 59-60, grifos do autor).

Pêcheux (ibid), ressalta ainda que, tradicionalmente, os literatos são os
profissionais de leitura de arquivo e os cientistas seriam os fabricantes de novas
tecnologias e sustentam as leituras dos literatos. O autor ainda reforça que essa divisão
(entre o literário e o científico) mostra uma divisão do trabalho de leitura, nessa
vertente diz que “a alguns o direito de produzir leituras originais, logo ‘interpretações’
a outros a tarefa de preparar e sustentar as interpretações ([1982] 1994, p. 58)”. Ao

1

Pequeno armário ou cofre (PRIBERAM DICIONÁRIO, 2017).
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falar sobre a cultura científica e literária o autor ressalta também que deste a Era
Clássica duas culturas, a literária e a universitária (científica) se separaram e até
ignoraram a existência da outra.
Recorte 3: Só o bibliotecário recebeu o seu segredo do bibliotecário
que o precedeu, e comunica-o, ainda em vida, ao bibliotecário
ajudante, de modo que a morte não o surpreenda privando a
comunidade daquele saber. E os lábios de ambos estão selados pelo
segredo. Só o bibliotecário, além de saber, tem o direito de se mover
no labirinto dos livros, só ele sabe onde encontrá-los e onde repô-los,
só ele é responsável pela sua conservação. (ibid, p. 27, grifos nossos)
Recorte 4: Os outros monges trabalham no scriptorium e podem
conhecer o elenco dos volumes que a biblioteca encerra. Mas um
elenco de títulos freqüentemente (sic.) diz muito pouco, só o
bibliotecário sabe, pela colocação do volume, pelo grau da sua
inacessibilidade, que tipo de segredos, de verdades ou de mentiras o
volume encerra. Só ele decide como, quando e se o fornece ao monge
que faz a sua requisição, por vezes depois de me [bibliotecário] ter
consultado. (ibid, p. 27, grifos nossos).
No Recorte 3 e 4, a figura do bibliotecário aparece como o detentor do
conhecimento. Onde somente esse poderia ter acesso à biblioteca. O bibliotecário é
então responsável pela guarda e proteção das obras que ali existem. E que caberia a ele
repassar o funcionamento da biblioteca e suas atividades para o bibliotecário, que viria
a substituí-lo após sua morte não privando assim a comunidade de acessar as obras.
Comunidade que nesse caso seriam os próprios monges do monastério, não o público
que estava fora das muralhas do mosteiro.
No Recorte 4, temos também que havia uma censura no acesso à biblioteca pelos
monges que faziam as transcrições das obras. Observa-se que alguns livros eram
censurados também pelo conteúdo que abordavam. Ao dizer “pela colocação do
volume, pelo grau da sua inacessibilidade, que tipo de segredos, de verdades ou de
mentiras o volume encerra”, provavelmente havia uma separação das obras por seu
conteúdo e que essas obras eram censuradas entre os próprios monges, ou seja, eles
também não poderiam ler o seu conteúdo.
A série Game of Thrones2 baseada na obra de George R. R. Martin, em sua sexta
temporada, ilustra uma situação semelhante à da obra de Umberto Eco. Quando Sam
(John Bradley-West) chega na biblioteca da Cidadela, onde a sabedoria de Westeros é

2

Cena disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8qJJnYIx_jU. Acesso em: 04 dez. 2017.
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guardada, fica maravilhado ao se deparar com aquela biblioteca, onde o acesso também
é restrito a poucos. Na cena em questão observa-se que a biblioteca é imponente, com
uma quantidade exorbitante de materiais (pergaminhos), em um espaço que parece ser
impenetrável, observa-se também que os materiais da biblioteca estão presos a
correntes.
Recorte 5: O livro é criatura frágil, sofre a usura do tempo, teme os
roedores, as intempéries, as mãos inábeis. Se durante centenas de anos
qualquer um tivesse podido livremente tocar nos nossos códices, a maior
parte deles já não existiria. (ibid, p. 26, grifos nossos)
No Recorte 5, os livros durante o período da Idade Média, eram feitos em
Pergaminho, o que atraía roedores e danificava diversas obras. O pergaminho foi um
suporte de escrita que era resistente e também reciclável, sendo utilizado por cerca de
mil anos como suporte para a escrita (MARTINS, 2001).
A invenção do pergaminho se deu por meio da rivalidade entre os centros
culturais de Alexandria e Pérgamo que culminou na proibição, por parte dos
Ptolomeus, da exportação do papiro para Pérgamo. Essa proibição à exportação tinha
como objetivo enfraquecer o centro cultural de Pérgamo. Em razão desse embargo, os
estudiosos de Pérgamo, tiveram que desenvolver uma técnica antiga de preparar o
couro de animais para uso na escrita. O suporte ficou conhecido como pergaminho, em
homenagem a cidade de Pérgamo.
Em uma passagem do recorte ao dizer “mãos inábeis” reforça o discurso que não
era qualquer pessoa que estava apta a manusear um livro e que, somente os
bibliotecários, eram considerados hábeis no manuseio destes. Reforçando, mais uma
vez, o discurso de restrição à biblioteca.
3. (Re)descobrindo as bibliotecas na atualidade
Na sociedade contemporânea, marcada pelo uso das Tecnologias de Informação
e Comunicação (TICs), as bibliotecas automatizaram seus acervos, disponibilizandoos on-line, facilitando, assim, o acesso.
Não podemos deixar de mencionar as mudanças ocasionadas pelo uso das TICs
em bibliotecas, sem falar da internet, pois foi por meio dessa que houve grandes
alterações na forma de tratar, armazenar e divulgar informações da maneira como é
hoje nas bibliotecas.
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Com a internet a biblioteca foi modificando-se com o passar dos anos. Antes,
vista como um “depósito de livros”, a biblioteca, com os recursos digitais disponíveis,
passa a não ter limitações de espaço físico e rompe com a barreira de espaço e tempo.
Na sociedade contemporânea, com uso das TICs, as bibliotecas automatizaram
seus serviços, passaram a ofertar serviços como, o serviço de referência à distância (online), acesso a catálogos, bancos e bases de dados, entre outros. Os recursos das TICs
possibilitaram que a biblioteca fosse ressignificada, ela não é mais vista como um
“depósito de livros”, como na antiguidade, mas como uma organização propulsora do
conhecimento.
O bibliotecário não é mais o “guardião de informações”, ele é um mediador no
processo de busca por informações (MORIGI, 2005). Essa imagem do bibliotecário
guardião foi de certa forma trabalhada na memória discursiva pelas instituições.
Orlandi (1999) salienta que a memória institucional é a memória de arquivo, aquela
que não esquece, produzida pelas Instituições como escolas, museus e eventos.
Até o processo de informatização, o conhecimento tinha como espaço
legitimado na sociedade as bibliotecas. As informações eram reunidas em um espaço
físico com o objetivo de atender a uma classe restrita de usuários, onde só era possível
acessá-la localmente. Com a chegada dos computadores e das redes, os serviços
tradicionais da biblioteca e sua organização passam a ser feitas de forma automatizada.
Foi possível o acesso on-line aos acervos e uma ampliação nos serviços de recuperação
e disseminação da informação.
Temos hoje em funcionamento uma memória metálica que conforme Dias
([200-?]), é marcada por movimentos de repetição, reprodução, e que esta é ligada ao
armazenamento de dados no computador e, também, relaciona-se ao funcionamento
das mídias, quantidade de informações disponíveis e sua reprodução.
Se na Idade Média – entre os séculos V e XV - as bibliotecas eram restritas, o
século XXI é marcado pelo acesso e pela sociabilidade e, isso é possível principalmente,
pelo uso da Internet. Mas vale lembrar que, ainda, há uma parcela da população que
ainda não tem acesso às informações, pois não são todos que possuem acesso à
Internet. O que de certa forma cria um novo modo de restrição ao conhecimento, pois,
na contemporaneidade, as bibliotecas têm outras condições de produção.
Para Orlandi (ibid., p. 30) as condições de produção “compreendem os sujeitos
e a situação”. Para a mesma autora as condições de produção implicam o que é
material, o que é institucional e o mecanismo imaginário. O mecanismo imaginário
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“produz imagens dos sujeitos, assim como o do objeto do discurso, dentro de uma
conjuntura sócio-histórica (ibid, p. 40).
Mariani (1998, p. 25) ressalta que a ideologia é
[…] um mecanismo imaginário através do qual coloca-se para o sujeito,
conforme as posições sociais que ocupa, um dizer já dado, um sentido
que lhe aparece como evidente, ie, natural para ele enunciar daquele
lugar.

Assim sendo, pode-se dizer que há uma naturalização dos sentidos para os
sujeitos que enunciam um dizer.
Hoje, o paradigma que envolve as bibliotecas não é mais se ter a “posse do livro”,
mas é preciso que estas tenham os instrumentos e meios necessários para promover e
garantir o acesso às informações, mesmo que este não seja físico, o que consiste no
novo paradigma das bibliotecas: o acesso.
A partir da questão do paradigma do acesso à informação não é mais relacionada
unicamente com o livro, hoje ela está presente em variados suportes (periódicos, CDs,
DVDs, e-books, plataformas digitais, e-readers, etc.).
Outro fator que podemos levantar é que, com a ressignificação do espaço
biblioteca, o profissional bibliotecário, não é mais considerado um “guardião de livros”,
mas um profissional mediador na busca por informações. Nesse sentido, Morigi (2006,
n. p.), salienta que
Esta imagem do bibliotecário mascate, ambulante, sacoleiro que
peregrinava entre as montanhas levando folhetos às comunidades
distantes e isoladas foi apagada pelo esquecimento. Hoje, no alto das
montanhas existem torres que enviam sinais de comunicação. Os lugares
onde não existiam estradas circulam redes que interconectam as
comunidades. E o bibliotecário que percorria o mundo e sabia os atalhos
para levar a informação, contemporaneamente é impelido a buscar
outros atalhos em redes e a ter um conhecimento mais especializado,
capaz de desvendar a intimidade das trilhas que conectam os diferentes
territórios intelectuais das diferentes disciplinas que fazem parte do
conhecimento humano sem perder a visão da totalidade.

Não podemos deixar de falar também sobre a ressignificação do usuário da
biblioteca. Nas antigas bibliotecas os usuários eram, em sua maioria, leitores que
ficavam horas lendo livros, estudando dentro da biblioteca. Hoje, essa prática ainda
existe, mas foi ressignificada. O usuário de biblioteca não é mais aquele que procura
esse espaço somente para ler livros, hoje ele busca outros tipos de materiais, tais como,
vídeos, imagens, periódicos, entre outros.
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Outra mudança foi a relação usuário/bibliotecário. Na antiguidade, o contato
com o bibliotecário era restrito, pois a biblioteca era também restrita. Atualmente, essa
relação é menos rigorosa, justamente por ser um profissional mediador no processo de
busca por informações, o bibliotecário deve conhecer seu público a fim de facilitar o
caminho entre a informação e o usuário. Na antiguidade era necessário que o usuário
se deslocasse à biblioteca para estabelecer contato com o bibliotecário, hoje esse
contato pode ser estabelecido via internet, telefone, e-mail, assim sendo, o público
usuário de uma biblioteca não se restringe somente ao espaço físico desta, mas a
qualquer pessoa que disponha de um desses recursos poderá estabelecer contato com
a biblioteca.
A partir do exposto, percebemos que mesmo sofrendo modificações, sendo
ressignificada, a biblioteca ainda resiste ao tempo. Apesar de algumas pessoas
relacionarem esse espaço a um “depósito de livros”, muitas outras a consideram uma
organização propulsora do conhecimento. Sabemos que muitas outras mudanças
impactarão o funcionamento e os serviços da biblioteca, principalmente no que se
refere ao uso das tecnologias, ocasionando com que essa se ressignifique (mais uma
vez) na história, adequando seus serviços e produtos ao novo contexto histórico em que
estiver inserida, possibilitando que a biblioteca seja ainda mais valorizada e
reconhecida pelo seu trabalho com o processamento e disseminação de informação e
conhecimento.
Considerações finais
As bibliotecas são organizações que, tradicionalmente, sofreram alterações,
devido à mudanças de cunho social, cultural, político e/ou econômicas em razão do
contexto histórico em que se inserem, por exemplo, como citado neste texto, as
bibliotecas na Idade Média, eram marcadas por características de restrição, onde
poucas pessoas podiam acessar seus acervos, hoje, com o uso das tecnologias, as
bibliotecas estão inseridas em outro contexto histórico, onde o acesso é uma das
características principais das bibliotecas. Vale ressaltar que essa mudança não
aconteceu de forma rápida, mas após um longo processo que envolveu a história das
bibliotecas.
A partir do exposto nesta pesquisa tivemos em um primeiro momento a
biblioteca associada a um espaço que era chamado de “depósito de livros”, onde o
bibliotecário (e somente ele) tinha acesso a esse espaço, sendo chamado de “guardião”.

81
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

Já com o uso das tecnologias no cotidiano das bibliotecas e dos bibliotecários,
mostramos outro sentido atribuído à biblioteca. A tecnologia propiciou que a biblioteca
fosse ressignificada, nesse novo contexto a biblioteca não é mais marcada pelos
sentidos de “depósito”, “restrição”, mas de uma organização que propicia e facilita o
acesso à informação. Mas, vale ressaltar que mesmo com essa ressignificação pelo uso
das tecnologias, há ainda pessoas que associam a biblioteca a esses sentidos de
restrição. Nesse contexto tecnológico, a biblioteca é ressignificada pelos sentidos de
moderno e de garantia acesso, onde esse espaço é marcado pela disponibilização de
informações, tendo o bibliotecário como seu mediador e disseminador nesse processo.
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UM ESTUDO SOCIOLINGUÍSTICO DA LINGUAGEM DE
ADOLESCENTES DE UM CENTRO SOCIOEDUCATIVO
A SOCIOLINGUISTIC STUDY OF THE LANGUAGE OF ADOLESCENTS
OF A SOCIO-EDUCATIONAL CENTER
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Valeska Gracioso Carlos**
Resumo:
O objetivo desse trabalho é identificar e verificar os sentidos de alguns termos e
expressões presentes na linguagem de adolescentes que cumprem medidas
socioeducativas de privação de liberdade em um Centro Socioeducativo, e
constatar a possível dicionarização desses itens lexicais no dicionário Houaiss
(HOUAISS; VILLAR, 2011). Do total desses itens, constatou-se que 40 se
encontram no referido dicionário com o mesmo sentido atribuído pelos
entrevistados, o que pode indicar que estes já migraram da condição de
linguagem restrita a um grupo social específico para a linguagem comum; 64
itens se encontram dicionarizados, embora com um sentido diferente do atribuído
pelos informantes, o que aponta o caráter polissêmico dessa linguagem; e 156
termos e expressões não se encontram dicionarizadas em Houaiss (2011), o que
permite inferir o aspecto restrito e fechado que caracteriza esse código
linguístico.
Palavras-chave: Sociolinguística; Método qualitativo; Variação linguística,
Adolescentes privados de liberdade.
Abstract:
The objective of this work is to identify and verify the meanings of some terms
and expressions present in the language of adolescents who comply with
socioeducative measures of deprivation of liberty in Socio-educational Center,
and to verify the possible dictionalization of these lexical items in the Houaiss
dictionary (HOUAISS; VILLAR, 2011). Of the total of these items, 40 were found
in the dictionary with the same meaning as the interviewees, which may indicate
that they have already migrated from the restricted language condition to a
social group specific to the common language; 64 items are dictionary-based,
although with a sense different from that attributed by the informants, which
points out the polysemic character of this language; and 156 terms and
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expressions are not worded in Houaiss (2011), which allows to infer the restricted
and closed aspect that characterizes this language code.
Keywords: Sociolinguistic; Qualitative
Adolescents deprived of their liberty.

method;

Linguistic

variation,

Introdução
Hoje em dia a relação entre língua e sociedade é aceita por muitos pesquisadores
que se dedicam ao estudo da língua e, apesar de algumas teorias da linguagem
apresentarem interpretações diversas dos fenômenos linguísticos, aproximando-os ou
distanciando-os do seu papel na vida social. Os estudos sociolinguísticos comprovam
ser inegável a relação entre língua e grupos sociais, sendo, portanto, imprescindível o
entendimento desse vínculo quando se discute o fenômeno linguístico.
A Língua oficial falada no Brasil dispõe de muitas variedades para os indivíduos
e grupos sociais se comunicarem, sendo uma delas a linguagem praticada pelos
internos de um Centro Socioeducativo - CENSE - que faz com que o processo
comunicativo desses adolescentes se realize de maneira eficaz. Essa variedade
linguística peculiar, também conhecida como gíria de grupo (PRETI, 1984), possibilita
a interação comunicacional entre seus integrantes e se caracteriza pela presença de
palavras com sentidos diversos do original.
A Sociolinguística permite estudar esse fenômeno de variação na linguagem,
pois considera que toda língua falada apresenta variações decorrentes da
heterogeneidade presente nos fenômenos linguísticos, as quais são identificadas e
analisadas por meio de pesquisas de campo, em que o pesquisador registra, descreve e
analisa diferentes falares, relacionando as variações com fatores socioculturais
relacionados ao falante e ao grupo social em que este se encontra inserido.
Tendo como objetivo principal a identificação e análise do significado de itens
lexicais, coletados junto a adolescentes em regime de privação de liberdade, e a possível
dicionarização desses itens, este trabalho se divide em quatro partes.
A primeira apresentará um breve resumo do percurso realizado pelos estudos
linguísticos até se chegar à Sociolinguística atual; a segunda parte abordará o método
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de geração e coleta de dados; a terceira parte trará a discussão e análise dos dados
obtidos e a quarta trará uma síntese dos aspectos que foram abordados e analisados.
1. A Sociolinguística
Visando realizar uma síntese do surgimento dessa área de estudos linguísticos,
este tópico apresentará o posicionamento de alguns linguistas sobre a relação entre
língua e aspectos sociais.
Em 1916, o fundador da Linguística Moderna - Ferdinand de Saussure - defendia
uma teoria que separava a língua da fala, sendo a primeira seu foco de estudo, visto
que, segundo sua óptica, “a Linguística tem por único e verdadeiro objeto a língua
considerada em si mesma e por si mesma” (SAUSSURE, 2006, p. 271).
Contrário à ideia saussuriana, em 1929, Mikhail Bakhtin (1990) elaborou uma
teoria na qual defendia o caráter social da língua. Para ele, tal caráter se realizava
através de atos enunciativos, efetuados em determinada circunstância de interação
verbal.
Em 1960, Jakobson (1973) defendeu a premissa de que os indivíduos falantes
de uma língua escolhem determinadas variedades linguísticas de acordo com alguns
fatores como: as inúmeras situações comunicativas, as comunidades de falantes às
quais pertencem e as funções e objetivos da situação de interação comunicacional em
que se encontram.
Por outro lado, em 1965, Noam Chomsky (1965, 1997), representante do
formalismo da escola gerativista e fundador da Gramática Gerativa, defendia a ideia da
existência de um ‘falante ideal’, inserido em uma comunidade linguisticamente
homogênea, cuja competência linguística - a capacidade de compreender e delimitar
as regras combinatórias e articulatórias de sua língua - seria o verdadeiro objeto de
estudo da Linguística, e a heterogeneidade da língua não seria considerada. Para ele, a
língua é um conjunto infinito de frases, que se define não apenas pelas já existentes,
mas também pelas frases possíveis, aquelas passíveis de criação através da
interiorização das regras da língua, o que tornaria os falantes aptos a produzirem frases
mesmo que nunca tenham sido ouvidas por ele.
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Em 1968, em sua obra ‘Estrutura da Língua e Estrutura da Sociedade’, Émile
Benveniste (1989) apontava a língua como um instrumento de análise do meio social
no qual se encontrava o falante, dado que, para ele, a língua possibilitava o estudo, a
descrição e a compreensão da sociedade. Posição que confere com a de Labov (2008),
dado que ambos viam a língua em sua estreita relação com aspectos sociais que
caracterizam os falantes e as comunidades de fala às quais pertencem.
Em 1964, um ano antes da proposta de Chomsky (1965, 1997) e quatro anos
depois da teoria de Benveniste (1989), no evento intitulado ‘Sociolinguistics’, realizado
na Universidade da Califórnia (UCLA), Labov, Weinreich e Herzog ([1968] 2006)
escreveram um texto intitulado ‘Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança
linguística’. Nesse artigo defendiam a heterogeneidade linguística e questionavam o
fato de que se uma língua precisa ser estruturada e havia uma heterogeneidade, como
essa heterogeneidade se organizava numa estrutura?
Assim, juntamente com outros linguistas presentes, foi definida a diversidade
linguística como objeto de estudo da Sociolinguística, embora, no início, Labov tenha
se recusado a usar o termo ‘Sociolinguística’, visto que para ele só existia um tipo de
linguística, a social, não havendo motivo para destacar o caráter social da língua na
nomenclatura dessa nova área de estudos. O autor remete à questão referente ao uso
desse termo quando salienta que “este tipo de pesquisa tem sido às vezes rotulado de
‘sociolinguística’, embora este seja um uso um tanto enganoso de um termo
estranhamente redundante”, pois, se a língua só pode ser usada em um contexto social,
“de que maneira, então a ‘sociolinguística’ pode ser considerada algo separado da
‘linguística’?” (LABOV, 2008, p. 215).
Então, ao mencionar sua preferência em denominar os estudos que analisam a
relação entre sociedade e linguagem somente como ‘linguísticos’, Labov alertou para a
necessidade de distingui-los do estudo da língua fora do contexto social, ou seja, das
propostas da linguística estruturalista.
Discordando da ideia de homogeneidade linguística defendida por Saussure
(2006) e do conceito de falante ideal defendido por Chomsky (1965, 1997), para Labov,
a língua não é propriedade do indivíduo, mas sim da comunidade, fato que o leva a crer
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que o novo modo de fazer linguística é “estudar empiricamente as comunidades de
fala” (LABOV, 2008, p.259).
Portanto, William Labov é considerado o principal representante desse modelo
teórico metodológico – que consiste em uma ciência da linguagem social que estuda a
coexistência de variantes linguísticas e suas probabilidades de uso. A principal
característica desse modelo de análise linguística, em contraposição ao modelo
gerativista, é que Labov “o propôs como uma reação à ausência do componente social
no modelo gerativo” (TARALLO, 2003, p. 7).
A Sociolinguística Laboviana é também conhecida como Teoria da Variação, e
seus pesquisadores procuram analisar as variações que estão em coocorrência, as
usadas ao mesmo tempo, e as concorrentes, as formas linguísticas que concorrem entre
si. Seu propósito é estudar as variações linguísticas, suas estruturas e evolução no
contexto social de determinada comunidade, e cobre a área usualmente chamada de
“Linguística Geral”, a qual lida com “Fonologia, Morfologia, Sintaxe e Semântica”
(LABOV, 2008, p. 184).
Através de sua famosa dissertação de mestrado sobre as variações do inglês
utilizado por habitantes da ilha de Martha´s Vineyard (LABOV, 2008), realizada em
1963, Labov analisou a relação entre fatores sociais como etnia, sexo, ocupação e idade
com a linguagem usada pelos nativos dessa ilha localizada no estado americano de
Massachussets, focalizando seu estudo na pronúncia de certos fonemas do inglês
falado por essas pessoas. Ele constatou que o uso dos ditongos au e ay servia para os
falantes se identificarem como nativos, contrapondo com as formas linguísticas
padronizadas utilizadas pelos turistas que visitavam a ilha, o que mostrou que o uso da
variante pelos nativos, considerada estigmatizada em relação à forma padrão, servia
para a construção de sua identidade social, como descendentes dos Yankees, o grupo
étnico que colonizou a ilha no século XVII. Esses habitantes ressentiam-se da presença
dos veranistas do continente, considerando sua presença uma invasão cultural e
econômica, portanto marcavam a pronúncia desses ditongos como forma de
resguardar sua cultura e seu espaço. Por outro lado, essa pesquisa também revelou que
o uso da forma padrão, de maior prestígio, demonstrava um sentimento de
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insatisfação, uma vontade de deixar a ilha, ou seja, de se diferenciar da identidade
social dos habitantes nativos.
2. Metodologia de pesquisa
A pesquisa realizada na ilha de Martha’s Vineyard pode ser considerada como de
natureza quantitativa e qualitativa, dado que o pesquisador descreve a história, a
cultura dos habitantes, as características daquela sociedade e as variações linguísticas
nela presentes, conforme declara: “o trabalho relatado neste capítulo diz respeito à
observação direta de uma mudança sonora no contexto de vida da comunidade na qual
ela ocorre” (LABOV, 2008, p. 19).
Considerando que é imprescindível, ao pesquisador da área da Sociolinguística,
buscar dosar suas preocupações racionalistas com uma mudança de postura em
relação aos sujeitos de pesquisa e em relação ao desenvolvimento de pesquisas com
resultados práticos para as comunidades e/ou diretamente para os seus colaboradores,
Günther (2006, p. 56) aponta que “dificilmente um pesquisador adjetivado como
quantitativo exclui o interesse em compreender as relações complexas”.
Aqui é importante considerar que a Sociolinguística, seja ela de aspecto
quantitativo ou qualitativo, deve-se atentar para a correlação existente entre variação
linguística, comunidades de falantes e as especificidades socioculturais dessa
comunidade. Dentro do segundo aspecto, declara Gunther:
considerando os recursos materiais, temporais e pessoais disponíveis
para lidar com uma determinada pergunta científica, coloca-se para o
pesquisador e para sua equipe a tarefa de encontrar e usar a abordagem
teórico-metodológica que permite, num mínimo de tempo, chegar a
um resultado que melhor contribua para a compreensão do fenômeno
e para o avanço do bem-estar social. (GÜNTHER, 2006)

Assim, embora não se caracterize como um estudo sociolinguístico quantitativo,
e nem tenha como foco de estudo a variação fonética-fonológica, conforme o estudo de
Labov, a metodologia utilizada neste trabalho foi de natureza qualitativa, visando a
análise de uma variação semântico-lexical, ou seja, objetivou-se verificar se existe uma
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“maneira alternativa de dizer a mesma coisa”, desde que essa maneira seja “portadora
do mesmo significado referencial” (LABOV, 2008, p. 78).
O presente estudo levou em consideração as características socioculturais do
grupo estudado, visto que:
o objeto da Sociolinguística é o estudo da língua falada, observada,
descrita e analisada em seu contexto social, isto é, em situações reais
de uso. Seu ponto de partida é a comunidade linguística, um conjunto
de pessoas que interagem verbalmente e que compartilham um
conjunto de normas com respeito aos usos linguísticos [...] e que
orientam seu comportamento verbal por um mesmo conjunto de
regras. (ALKMIN, 2001, p. 31)

Alguns cuidados metodológicos propostos por Labov (2008) foram observados
na etapa de geração e coleta de dados, no sentido de se tomar precauções para evitar
ou minimizar possíveis influências negativas decorrentes da presença do pesquisador
e do gravador diante do entrevistado, o que ele denominou de ‘paradoxo do
observador’.
Essa recomendação consiste em observar e registrar, sem ou com poucas
interferências, as falas dos entrevistados, através do uso da entrevista sociolinguística,
previamente estruturada por meio de um roteiro de perguntas pré-estabelecido, em
que o pesquisador estimule o entrevistado a narrar algumas experiências pessoais,
fazendo-o focar sua atenção nas suas próprias lembranças e não no processo de
entrevista, tirando do informante qualquer tipo de preocupação com a forma ou com a
estrutura narrativa, sendo que essa precaução também inclui que se evite falar que o
objetivo principal é o estudo da fala.
Visando atender a essas recomendações, foram elaboradas entrevistas
narrativas, de caráter aberto e descritivo, cujos temas se relacionaram a alguns
aspectos do cotidiano dos adolescentes.
As entrevistas duraram em média duas horas cada e foram aplicadas,
individualmente, a oito internos da instituição. As respostas dos entrevistados,
registradas em gravador portátil, e posteriormente transcritas, permitiram identificar
260 termos e expressões típicas do vocabulário utilizado por esse grupo social.
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3. Discussão e Análise
A variedade linguística praticada pelos internos do CENSE também é conhecida
como gíria de grupo, e consiste numa forma peculiar de expressão que se diferencia da
variedade padrão, sobretudo no aspecto semântico-lexical, em que as palavras
adquirem outros sentidos, o que dificulta a compreensão de quem não pertence ao
referido grupo.
Dino Preti (1984), considerado um dos maiores estudiosos da gíria, classifica
essa linguagem em: gíria comum – aquela que migrou da condição de linguagem de
grupo restrito para a linguagem comum da sociedade -, e gíria de grupo – aquela
praticada, restritamente, por integrantes de um grupo social específico, que segundo
Preti (1984, p. 32), “sinaliza uma agressão ao convencional e atesta o conflito desse
grupo em relação à sociedade”.
Pela perspectiva de signo de grupo, essa variedade linguística pode ser definida
como um vocabulário restrito aos internos que compartilham o mesmo grupo social –
ligado à vida no crime, e “vai contra as regras da língua falada pela sociedade como
protesto contra as demais regras vigentes, refletindo a visão de mundo de um grupo
diante das imposições da sociedade dominante” (REMENCHE, 2003, p. 103).
Neste trabalho, a linguagem dos adolescentes internos foi tratada sob um
prisma social e linguístico. Social, porque além de ser, em sua grande maioria, restrita
ao uso de um grupo social específico, essa variedade linguística representa uma das
variadas maneiras eficazes de se comunicar. Linguístico, considerando que seus
elementos constituintes podem ser analisados do ponto de vista dos seus significados.
Assim, no intuito de fazer um paralelo entre os sentidos dos termos e expressões
utilizadas pelos internos e os sentidos que constam em dicionário, foi utilizado o
‘Dicionário Houaiss Conciso’ (HOUAISS; VILLAR, 2011) para identificar a presença ou
ausência de tais termos e expressões, o seu significado literal e também para verificar
se os sentidos dos itens coletados coincidem com os significados contidos no referido
dicionário.
Para facilitar o tratamento dos dados, os termos e expressões coletadas nas
entrevistas foram agrupados em nove campos semânticos, o que permitiu constatar
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que os campos ‘sensações e ações praticadas’ e ‘características atribuídas aos outros’
foram os que apresentaram um maior número de elementos: 76 itens e 67,
respectivamente. Por outro lado, os campos semânticos ‘drogas’, ‘dinheiro’ e ‘partes do
corpo’ foram os que apresentaram o menor número de itens: 11, 10 e 8,
respectivamente.
A seguir, será apresentado o Glossário (Quadro 1), agrupado em campos
semânticos, nos quais os itens obtidos foram estruturados em ordem alfabética, com a
indicação numérica do total de termos pertencentes a cada subárea. Os dados coletados
foram analisados quanto ao sentido fornecido pelos entrevistados (figurado) e à
definição que consta no referido dicionário.
Quadro 1 – Análise semântica do corpus coletado

Características atribuídas aos outros: 67
À pampa – estar tranquilo, sossegado. O dicionário registra somente o termo ‘pampa’
(HOUAISS, 2011, p. 695), mas sem a acepção correspondente àquela utilizada pelos
entrevistados. Não dicionarizado.
Aliado – alguém de confiança com quem se pode contar. Segundo Houaiss (2011, p. 43), “1
(o) que se liga a outro para defender a mesma causa ou atacar o mesmo inimigo”. Dicionarizado
com o mesmo sentido.
Areieiro – quem falta com a verdade. Houaiss (2011, p. 76) somente apresenta a palavra
‘areia’, mas não com o significado obtido nas entrevistas. Não dicionarizado.
Atrasa-lado – quem prejudica os outros. O dicionário registra o termo “atrasar” (HOUAISS,
2011, p. 95) como “3 fig. impedir o progresso de; prejudicar”, mas não registra a expressão em
sua forma composta. Não dicionarizado.
Baba-ovo – aquele que fica bajulando outra pessoa. Houaiss apresenta o termo (2011, p. 105)
como “s.2 g.infrm. o que adula; bajulador.” Dicionarizado com o mesmo sentido.
Borsa – adolescente que apresenta comportamento e postura não aceitas pelo grupo de
internos. Esse termo é considerado de alto teor ofensivo. Não dicionarizado.
Boy – pessoa de alto poder aquisitivo e status social. Forma reduzida de playboy (HOUAISS,
2011, p. 732): “s. m. rapaz, geralmente rico, solteiro e ocioso, cuja vida social e esportiva é
intensa”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Burrão – quem só comete erros propositadamente dentro da instituição. Aumentativo de
burro. Segundo Houaiss (2011, p. 143), “3 teimoso, ignorante”. Dicionarizado com o mesmo
sentido.
Cabuloso – aquilo ou aquele que é considerado esquisito, estranho. De acordo com Houaiss
(2011, p. 147), “4 complicado, obscuro”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Cagueta – quem delata um companheiro. Não dicionarizado.
Caçamba – ver madeireiro. Segundo Houaiss (2011, p. 147), “s. f. B 1 balde geralmente preso
a uma corda, usado para tirar água de poços”. Dicionarizado com sentido diferente.
Cagão – quem tem medo. Houaiss (2011, p. 151) somente apresenta o termo cagaço como “2
falta de coragem; covardia”. Apesar de parecidos, o dicionário não registra o termo obtido nas
entrevistas. Não dicionarizado.
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Chapado – característica de quem está cansado de fazer alguma coisa. Houaiss (2011, p. 186)
registra esse item como“2 fig. Binfrm. que está exausto, deprimido ou drogado”. Dicionarizado
com o mesmo sentido.
Cheio de querer – quem se considera melhor que os outros. Não dicionarizado.
Calçado – estar ou andar portando arma de fogo. Segundo Houaiss (2011, p. 152), “calçado
adj. revestido de pedras, paralelepípedos ou outro material; pavimentado 2 que tem os pés
protegidos por sapatos”. Dicionarizado com sentido diferente.
Calibrado – ver calçado. Houaiss (2011, p. 153) apresenta o item “calibre” como “diâmetro
interno de uma peça de artilharia”. Não dicionarizado.
Carroça – quem copia ou imita as palavras ou as atitudes dos outros. Para Houaiss (2011, p.
169), “1 carro ger. de madeira puxado por animais”. Dicionarizado com sentido diferente.
Cobaia – quem comete erros graves segundo as regras paralelas dos internos. Segundo
Houaiss (2011, p. 202), “2 p.ext. qualquer animal ou pessoa usada como objeto de
experimentação”. Dicionarizado com sentido diferente.
Considerado – quem é estimado pelo grupo. O dicionário somente apresenta o item
“considerável” (HOUAISS, 2011, p. 224) como “digno de consideração”. Não dicionarizado.
Coroa – mãe. Segundo o dicionário (HOUAISS, 2011, p. 237), “7 pessoa de meia-idade”.
Dicionarizado com sentido diferente.
De boa – ver ‘à pampa’. Não dicionarizado.
Desacorçoado – aturdido. Não dicionarizado.
Descalço – desarmado. Segundo Houaiss (2011, p. 276), “adj. 1 sem calçados 2 não
pavimentado”. Dicionarizado com sentido diferente.
Desumilde – quem não tem humildade. Não dicionarizado.
Doze-duque – quem cumpre medida socioeducativa relativa ao ato infracional de porte ou
comércio de drogas. Não dicionarizado.
Duas caras – quem é falso, traidor. Não dicionarizado.
Duque-treze – quem é considerado como autor de abuso sexual. Não dicionarizado.
Em choque – abalado, assustado. Não dicionarizado.
Embalo – quem não tem opinião própria. Conforme Houaiss (2011, p. 333), “s. m. 1 balanço
3 infrm. agitação, euforia”. Dicionarizado com sentido diferente.
Falseane –ver ‘duas caras’. Não dicionarizado.
Faraó – ver ‘areieiro’. Segundo Houaiss (2011, p. 426), “s. m. título dos reis do antigo Egito”.
Não dicionarizado.
Flor – quem tem orientação homoafetiva. Em Houaiss (2011, p. 444), “s. f. órgão das plantas
responsável pela reprodução, geralmente colorido e perfumado. Dicionarizado com sentido
diferente.
Função – atividade ou meta a ser cumprida. Segundo Houaiss (2011, p. 458), “s. f. 1 obrigação
a cumprir, papel a desempenhar”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Gambé – policial ou representante de órgão vinculado à segurança pública. Não
dicionarizado.
Gostar de se mostrar – ver ‘cheio de querer’. Não dicionarizado.
Inocentão – Forma ampliada de inocente. Ver cobaia. Não dicionarizado.
Isqueiro – adolescente que gosta de ver confusão, que fomenta intrigas. Conforme Houaiss
(2011, p. 558), “s. m. objeto, geralmente usado por fumantes, que ao ser acionado acende uma
pequena chama”. Dicionarizado sentido diferente.
Jack – ver duque-treze. Não dicionarizado.
Crocodilo – quem ataca verbal ou fisicamente pelas costas. Segundo Houaiss (2011, p. 247),
“s. m. grande réptil de pele grossa, focinho longo com grandes dentes cônicos, mandíbulas
fortes, pernas curtas terminadas em garras e cauda longa”. Dicionarizado com sentido
diferente.
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Jurão – quem promete algo e não cumpre o estipulado. Houaiss (2011, p. 566) somente
apresenta o termo “jurar”. Não dicionarizado.
Ladrão – quem se envolve com furto ou roubo de objetos ou dinheiro. De acordo com Houaiss
(2011, p. 572), “adj. s. m. 1 (aquele) que rouba, furta”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Madeireiro – ver ‘carroça’. Segundo Houaiss (2011, p. 601), “adj. s. m. 1 quem negocia com
a madeira 2 quem trabalha numa madeireira”. Dicionarizado com sentido diferente.
Maluco – qualquer interno da unidade, amigo. Conforme Houaiss (2011, p. 607), “adj. s. m. 1
quem sofre de distúrbios mentais; louco”. Dicionarizado com sentido diferente.
Mano – ver ‘maluco’. Forma reduzida de ‘irmão’. Segundo Houaiss (2011, p. 611), “s. m. infrm
1 irmão 2 amigo, camarada, colega”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Maquinado – andar armado. Ver ‘calibrado’. Não dicionarizado.
Mascão – quem demonstra medo. Não dicionarizado.
Mina – namorada. Forma reduzida me menina. De acordo com Houaiss (2011, p. 636), “s. f. 1
jazida 2 escavação na terra para extração de minérios 3 carga explosiva [...] 4 nascente de
água”. Dicionarizado com sentido diferente.
Mocorongo – adolescente ingênuo. Não dicionarizado.
Morgado – cansado, fadigado. Conforme Houaiss (2011, p. 649), “s. m. 1 herança destinada
apenas ao filho mais velho”. Dicionarizado com sentido diferente.
Mula – tirar sarro de alguém. Segundo Houaiss (2011, p. 652), “s. f. fêmea do mulo”.
Dicionarizado com sentido diferente.
Nóia – quem é dependente de drogas, principalmente o crack. Forma reduzida de paranóia.
Não dicionarizado.
Novato – interno recém-chegado na unidade. Segundo Houaiss (2011, p. 670),adj. 1
inexperiente; sem vivência s. m. 2 principiante. Dicionarizado com mesmo sentido.
Peidão – quem só faz coisa errada. Ver cobaia. Forma aumentativa de peido. Não
dicionarizado.
Piolho – adolescente que já cumpriu bastante tempo de internação. Segundo Houaiss (2011,
p. 727), “s. m. inseto sem asas, com peças bucais sugadoras, que se alimenta de sangue de
mamíferos, mesmo do homem; muquirana”. Dicionarizado com sentido diferente.
Pilantra – quem engana ou prejudica outra pessoa. Conforme Houaiss (2011, p. 725), “adj.
2g. s. 2g. infrm. que (m) é mau caráter, trapaceiro, ardiloso, malandro”. Dicionarizado com o
mesmo sentido.
Retardado – quem não se preocupa em manter um bom comportamento na unidade. De
acordo com Houaiss (2011, p. 820), “adj. s. m. 1 (indivíduo) cujo desenvolvimento mental está
aquém da média normal para sua idade”. Dicionarizado com sentido diferente.
Tá chapando – quem está incomodado com alguém ou com alguma coisa ou situação. Não
dicionarizado.
Tá suave – tranquilo, sossegado. Ver ‘à pampa’. Não dicionarizado.
Tô de boa – em paz, tranquilo. Ver ‘à pampa’. Não dicionarizado.
Tô de cara – indignado. Não dicionarizado.
Tô de lara – com fome. Não dicionarizado.
Tô lesado – cansado. Não dicionarizado.
Tô no veneno – com raiva. Não dicionarizado.
Tongo – abobalhado. Não dicionarizado.
Um-cinco-cinco – quem pratica furto. Expressão extraída do artigo 155 do Código Penal
Brasileiro, relativa ao ato criminal de furto. Não dicionarizado.
Zoador – quem tira o sarro. Não dicionarizado.
Viado – quem tem orientação homoafetiva. Ver ‘flor’. Houaiss (2011, p. 950) apresenta
“veado” como “2 fig. gros. homossexual do sexo masculino”. Dicionarizado com o mesmo
sentido.
Sensações e ações praticadas: 76
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Abraçar ideia – acreditar em alguém. Não dicionarizado.
Adianto – melhora de determinada situação. Não dicionarizado.
Agá – esperar alguém ou algum acontecimento. De acordo com Houaiss (2011, p. 30), “s. m.
nome da letra agá”. Dicionarizado com sentido diferente.
Agachamento – procedimento de fiscalização a que são submetidos os adolescentes visando
a identificação de possíveis objetos não autorizados, que podem ser portados pelos internos no
interior de suas roupas ou corpo. Segundo Houaiss (2011, p. 30), “s. m. 1 ato ou efeito de
agachar-se; abaixamento, acocoramento”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Bater a blindada – alimentar-se. Não dicionarizado.
Bolar ideia – Conversar sobre determinado assunto com alguém. Não dicionarizado.
Bronca – qualquer tipo de ato infracional que levou o infrator ao regime de internação. De
acordo com Houaiss (2011, p. 139), “s. f.Binfrm. 1 repreensão áspera 2 reclamação ou crítica a
respeito de pessoa ou estado de coisas”. Dicionarizado com sentido diferente.
Caçar assunto – provocar alguém, arrumar confusão. Não dicionarizado.
Cair com – Ser preso pela polícia, ou algum órgão de justiça, cometendo algum ato
infracional. Não dicionarizado.
Calçar o peito – pôr a camisa ou blusa. Não dicionarizado.
Cambau – agressão física. Não dicionarizado.
Cena – qualquer situação a que se faz referência. Segundo Houaiss (2011, p. 180), “s. f. 1 palco
2 subdivisão de uma peça teatral”. Dicionarizado com sentido diferente.
Chamar na humildade – pedir um favor a outrem. Não dicionarizado.
Chapar com – desanimar com algo, com algum acontecimento ou situação. Não
dicionarizado.
Chocar – esperar demoradamente por algo ou alguma situação. Segundo Houaiss (2011, p.
189), “v. int. fig. 3 esperar por muito tempo”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Chorar – sentir saudade. Segundo Houaiss (2011, p. 190), “v. int. 4 expressar tristeza pela
perda ou ausência de um ente querido”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Clarear – ser agraciado com alguma coisa. Segundo Houaiss (2011, p. 198), “v. t. d. e int. 1
tornar(-se) claro; iluminar-se”. Dicionarizado com sentido diferente.
Condena – condenação. Forma reduzida de condenação. Embora Houaiss (2011, p. 217)
apresente o termo “condenação” como “2 sentença condenatória 3 pena imposta por sentença”,
considerou-se somente o uso da forma reduzida. Não dicionarizado.
Correr com – pertencer à alguma gangue, ser fiel à alguém. Não dicionarizado.
Dar a letra – explicar alguma coisa à outrem. Não dicionarizado.
Dar atenção – ouvir alguém falar. Houaiss apresenta o verbete “atenção” (2011, p. 92) como
“s. f. 1 concentração da atividade metal sobre algo [...] 2 cuidado, zelo com algo ou alguém”.
Dicionarizado com o mesmo sentido.
Dar gesto – comunicar-se através de gestos com as mãos. Segundo Houaiss (2011, p. 474),
“gesto s.m. 1 movimento do corpo, especialmente mãos, braços e cabeça, para exprimir algo”.
Dicionarizado como mesmo sentido.
Dar ideia – ver ‘bolar ideia’. Não dicionarizado.
Dar milho – cometer atitude não admitida pelos internos. Não dicionarizado.
Dar mio – ver ‘dar milho’. Forma reduzida de milho. Não dicionarizado.
Dar nome – Apelidar um adolescente interno recém-chegado. Não dicionarizado.
Dar uma contenção – atender ao pedido de ajuda de outrem. Não dicionarizado.
Dar uma mão – ver ‘dar contenção’. Houaiss apresenta o verbete “mão” (2011, p. 612) com
outra acepção. Não dicionarizado.
Dar um pega – cheirar cocaína. Houaiss apresenta o verbete “pegar” (2011, p. 711) como “v.
t. d. e .i. 1 segurar, prender. Não dicionarizado.
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Dar raio – ver ‘dar um pega’. Houaiss (2011, p. 790) apresenta o verbete “raio” como “s. m. 1
descarga elétrica na atmosfera, acompanhada de relâmpago e trovão [...] 3 reta que vai do
centro a qualquer ponto de um círculo ou esfera”. Não dicionarizado.
Dar um rolê – passear. Não dicionarizado.
Dar um tiro – ver ‘dar raio’. Houaiss (2011, p. 911) apresenta o verbete “tiro” como “s.m. 1
disparo de arma de fogo”. Não dicionarizado.
Debater – discutir. De acordo com Houaiss (2011, p. 257), “v. int. 1 entrar em discussão;
altercar”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
De mil grau – coisa, acontecimento ou pessoa muito agradável, prazerosa. Não dicionarizado.
Deixar falando – ignorar os argumentos de outrem. Não dicionarizado.
Desacordo – desentendimento com outrem. Segundo Houaiss (2011, p. 271), “s. m. 1 ausência
de entendimento; desavença”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Desavença – ver desacordo. De acordo com Houaiss (2011, p. 275), “s. f. 1 conflito entre
pessoas por falta de concordância sobre algo; discórdia”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Dormir na pedra – estar em situação desconfortável, desagradável. Não dicionarizado.
Encaixotar – guardar. Segundo Houaiss (2011, p. 342), “v. t. d. guardar em caixote ou caixa;
encaixar”. Não dicionarizado.
Enquadrar – abordar uma pessoa visando roubá-la. De acordo com Houaiss (2011, p. 356),
“t. d. 1 pôr em moldura [...] 5 B gíria deter para averiguações”. Dicionarizado com sentido
diferente.
Estar azul – estar atento, esperto. Não dicionarizado.
Estar de lança – estar preparado para alguma ação imprevista. Não dicionarizado.
Estar na alimentação – momento em que é servida a refeição. Não dicionarizado.
Estar ligado – ficar atento. Não dicionarizado.
Estar no sossego – tranquilo. Ver ‘à pampa’. Não dicionarizado.
Estrutural – inspeção feita pelos educadores nos alojamentos dos internos. Segundo Houaiss
(2011, p. 405), “adj. 2g. 1 relativo a uma estrutura qualquer 2 que ocorre em uma estrutura ou
com ela se relaciona”. Dicionarizado com sentido diferente.
Fazer a cabeça – fazer uso de maconha. Não dicionarizado.
Fazer a ponte – pegar algo para outrem. Não dicionarizado.
Fazer jogo – trocar algum objeto com outra pessoa. Não dicionarizado.
Fazer uma média – ficar em silêncio, aquietar-se. Não dicionarizado.
Fechar com alguém – concordar, apoiar outra pessoa. Não dicionarizado.
Ficar na corda – Aguardar, sem sucesso, o auxílio de outrem. Não dicionarizado.
Ficar no suíno – medida disciplinar na qual o adolescente, em virtude de cometimento de
falta grave, fica impedido de sair de seu quarto para atividades socioeducativas. Não
dicionarizado.
Guento – furtar ou roubar. Não dicionarizado.
Jogada – ver ‘fazer jogo’. De acordo com Houaiss (2011, p. 563), “s. f. 1 cada lance de um jogo”.
Dicionarizado com sentido diferente.
Jogar areia – mentir. Não dicionarizado.
Lance – situação ou acontecimento. Segundo Houaiss (2011, p. 575), “4 Binfrm. o que
acontece, aconteceu ou pode acontecer; episódio, fato”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Levar liga – levar vantagem. Não dicionarizado.
Ligar – chamar alguém. Segundo Houaiss (2011, p. 587), “3 pôr em comunicação; unir [..] 11
dar importância, atenção para; interessar-se”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Magar – gostar de algo. Não dicionarizado.
Mancada – erro, gafe. De acordo com Houaiss (2011, p. 608), “2 fig. B infrm. atitude,
comportamento com resultado insatisfatório ou negativo; falha, erro”. Dicionarizado com o
mesmo sentido.
Mandar um salve – cumprimentar outro interno. Não dicionarizado.
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Marretão – agressão física que consiste em dar um soco no tórax de outro adolescente. Essa
atitude faz parte do código paralelo de conduta determinado pela população adolescente da
instituição. Houaiss (2011, p. 617) apresenta o verbete “marreta” como “s. f. martelo de ferro
com cabo longo”. Não dicionarizado.
Medida disciplinar – procedimento interno da instituição socioeducativa que consiste em
privar o adolescente autor de falta disciplinar de alguma atividade que antes lhe era permitido
participar. Não dicionarizado.
Mocozar – esconder algo. Não dicionarizado.
Negar voz – ignorar o chamamento de alguém. Apesar de Houaiss apresentar os termos
“negar” (2011, p. 662) e “voz” (2011, p. 969), essa expressão não está presente na obra. Não
dicionarizado.
Pagando ativa – fazer limpeza no alojamento. Não dicionarizado.
Pagando dentária – escovar os dentes. Não dicionarizado.
Passar a visão – explicar à alguém determinado acontecimento. Não dicionarizado.
Passar o fone – mandar um recado para alguém. Não dicionarizado.
Passar pano – proteger alguém, fingir que não viu algo errado cometido por alguém. Não
dicionarizado.
Pegar pira– ficar bravo, irritado com alguém. Não dicionarizado.
Procedimento – método de inspeção individual e rotineira, feita pelos educadores nos
adolescentes. De acordo com Houaiss (2011, p. 759), “s. m. 1 maneira de agir, comportamento
2 modo de fazer algo, técnica, método. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Revista – ver estrutural. Segundo Houaiss (2011, p. 824), “s. f. exame cuidadoso de algo ou
alguém; inspeção”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Sair no cinco– tipo de luta praticada pelos internos. Segundo o informante 1, essa expressão
faz referência à expressão cinco minutos, que é um tipo de luta com essa duração.Não
dicionarizado.
Tirar um descanso – dormir. Houaiss (2011, p. 276) apresenta o termo “descanso” como “3
ato de cochilar ou dormir, sono. Mas não há registro dessa expressão. Não dicionarizado.
Tirar uma brisa – tirar sarro de alguém. Houaiss (2011, p. 139) apresenta o termo “brisa”
como “s. f. vento leve e fresco; aragem”, porém não há registro da expressão completa. Não
dicionarizado.
Objetos: 40
Barca – qualquer tipo de carro. De acordo com Houaiss (2011, p. 113), “barcas. f. embarcação
de fundo raso usada para transporte de cargas e passageiros em rios e baías”. Dicionarizado
com sentido diferente.
Beca – qualquer tipo de calça. Segundo Houaiss (2011, p. 117), “s. f. 1 longa veste usada por
formandos de grau superior, juízes e advogados 2 infm. roupa elegante”. Dicionarizado com
sentido diferente.
Gancha–ver beca. Não dicionarizado.
Bic - instrumento que produz fogo, isqueiro. Não dicionarizado.
Brasa – Ver bic. Em Houaiss (2011, p. 137), “s. f. carvão que arde sem chama [..] 4 fig. infrm.
raiva, cólera”. Dicionarizado com sentido diferente.
Bobo – relógio. De acordo com Houaiss (2011, p. 129), “s. m. 1 palhaço do rei; bufão adj. s. m
.2 que(m) é fútil, idiota ou ingênuo; tolo”. Dicionarizado com sentido diferente.
Rolex – ver bobo. Não dicionarizado.
Buti – tênis, sapato. Não dicionarizado.
Campana– espelho. Em Houaiss (2011, p. 157), “s. f. sino”. Dicionarizado com sentido
diferente.
Calibre– revólver. Segundo Houaiss (2011, p. 153), “s. m. 1 diâmetro da parte interior de um
cilindro 2 diâmetro interno de uma peça de artilharia”. Dicionarizado com sentido diferente.
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Canhão – ver calibre. De acordo com Houaiss (2011, p. 160), “s. m. 1 arma pesada de cano
longo para tiro horizontal de grande alcance”. Dicionarizado com sentido diferente.
Cano – ver calibre. Em Houaiss (2011, p. 160), “1 cilindro longo e oco para escoar líquido ou
gás 2 em arma de fogo, tubo por onde sai a bala”. Dicionarizado com sentido diferente.
Catatau – carta ou bilhete. Segundo Houaiss (2011, p. 174), “s. m. 1 castigo físico; pancada”.
Dicionarizado com sentido diferente.
Chorona – bilhete ou carta. Ver catatau. Não dicionarizado.
Coruja – cueca. De acordo com Houaiss (2011, p. 241), “s. f. 1 ave de hábitos crepusculares e
noturnos, com face em forma de coração e voo silencioso, que engole por inteiro pequenos
mamíferos, insetos e aranhas, e depois vomita os pelos e fragmentos de ossos”. Dicionarizado
com sentido diferente.
Espiritique – Desodorante. Não dicionarizado.
Estampa – camiseta. Segundo Houaiss (2011, p. 396), “s. f. 1 figura impressa em papel, tecido,
couro etc”. Dicionarizado com sentido diferente.
Rolon – ver espiritique. Não dicionarizado.
Estoque – tipo de faca pontiaguda produzida artesanalmente. Segundo Houaiss (2011, p.
401), “2 qualquer objeto transformado em instrumento pontiagudo e cortante”. Dicionarizado
com o mesmo sentido.
Naifa – ver estoque. Não dicionarizado.
Fire – ver bic. Não dicionarizado.
Fute – jogar futebol. Forma reduzida de ‘futebol’. Não dicionarizado.
Pelota – bola e futebol. De acordo com Houaiss (2011, p. 712), “2 B a bola de futebol”.
Dicionarizado com o mesmo sentido.
G 2 – Aparelho de barbear. Não dicionarizado.
Prestobarba – ver G 2. Não dicionarizado.
Lambreta – chinelo. De acordo com Houaiss (2011, p. 574), “s. f. 1 espécie de motocicleta com
rodas pequenas em que é possível juntar as pernas à frente do assento; motoneta”.
Dicionarizado com sentido diferente.
Luna – óculos. Não dicionarizado.
Manta – cobertor. De acordo com Houaiss (2011, p. 611), “s. f. 1 cobertor de cama.
Dicionarizado com o mesmo sentido.
Oitão – ver calibre. Não dicionarizado.
Pano – roupa. Segundo Houaiss (2011, p. 696), “s. m. 1 qualquer tipo de tecido 2 qualquer
pedaço de tecido, usado especialmente para fins domésticos. Dicionarizado com sentido
diferente.
Pena – caneta. Segundo Houaiss (2011, p. 712), “2 peça, geralmente metálica, adaptada à
caneta usada para escrever ou desenhar”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Veste – ver pano. De acordo com Houaiss (2011, p. 956), “s. f. 1 roupa, vestimenta”,
Dicionarizado com o mesmo sentido.
Tinteira – Ver pena. Não dicionarizado.
Perna – Nota de cem reais. Segundo Houaiss (2011, p. 719), “s. f. 1 cada um dos membros
inferiores do corpo humano”. Dicionarizado com sentido diferente.
Pipa – ver catatau. Em Houaiss (2011, p. 727), “barril de madeira usado especialmente para
armazenar vinho”. Dicionarizado com sentido diferente.
Pisante – ver buti. Não dicionarizado.
Radinho – telefone portátil, celular. Não dicionarizado.
Ramera – ver estampa. Não dicionarizado. Houaiss (2011, p. 790) apresenta o termo
“rameira” com a acepção de “prostituta”. Não dicionarizado.
Tela – televisão. Forma reduzida de televisão. De acordo com Houaiss (2011, p. 900), “6
superfície de TV, computador etc. em que aparece a imagem”. Dicionarizado com o mesmo
sentido.
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Teresa – corda improvisada feita de lençóis. Não dicionarizado.
Expressões e termos gerais: 20
Bagulho – qualquer objeto, coisa ou acontecimento de que se esteja falando. Segundo Houaiss
(2011, p. 107), “s. m. infrm. 2 qualquer objeto”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Banca– grupo de pessoas que se conhecem. De acordo com Houaiss (2011, p. 110), “s. f. 1
grande mesa rústica 2 grupo de examinadores [...] 6 local de venda de jornais e revistas”.
Dicionarizado com sentido diferente.
Da hora – Legal, admirável. Não dicionarizado.
Fita – qualquer situação ou ocorrência, observada ou vivenciada. Segundo Houaiss (2011, p.
441), “s. f. ação que visa enganar ou impressionar; fingimento”. Dicionarizado com sentido
diferente.
Fitinha – ver fita. Forma reduzida de fita. Não dicionarizado.
Fuja louco – Expressão que tem o sentido de discordar. Não dicionarizado.
Já era – acabado, terminado. Não dicionarizado.
Jamais – Nunca. Segundo Houaiss (2011, p. 560), “adv. 1 nunca 2 de modo algum”.
Dicionarizado com o mesmo sentido.
Licença com a palavra – expressão utilizada antes de algum adolescente tomar a palavra
durante as refeições”. Não dicionarizado.
Magro – escasso. De acordo com Houaiss (2011, p. 603), “adj. 2 fig. Escasso, insignificante”.
Dicionarizado com o mesmo sentido.
Mudar de xis - mudar de alojamento. Não dicionarizado.
Pegar beco – ver mudar de xis. Não dicionarizado.
Por que você caiu? – Por que você foi preso? Em Houaiss (2011, p. 151), “cair v.int. 1 ir de
cima para baixo”. Não dicionarizado.
Qual seu B.O.? – ver por que você caiu? Não dicionarizado.
Quem você flagra na tua quebrada? – Quem você conhece na região em que mora? Não
dicionarizado.
Sai fora! – Vá embora! Apesar de Houaiss apresentar separadamente os termos “sair” (2011,
p. 838) e “fora” (2011, p. 447), a expressão completa não consta na obra. Não dicionarizado.
Sua cara – obrigação, dever. Essa expressão é muito utilizada pelos adolescentes internados,
na intenção de obrigar alguém a fazer alguma coisa. Não dicionarizado.
Tá difícil – ver magro. Não dicionarizado.
Tá suave - Estar bem. Não dicionarizado.
Tá tirando – Estar ofendendo, insultando alguém. Não dicionarizado.
Tem condições de fortalecer – pedido de ajuda. Não dicionarizado.
Locais do ambiente institucional: 15
Barraco – quarto, alojamento feito de alvenaria. De acordo com Houaiss (2011, p. 113), “s. m.
1 B moradia pobre de acabamento tosco”. Dicionarizado com sentido diferente.
Bocuda – porta de ferro com pequena abertura na parte superior. Não dicionarizado.
Boi – banheiro. Conforme Houaiss (2011, p. 130), “s. m. 1 mamífero ruminante, geralmente
domesticado, usado para tração e extração de carne, couro etc”. Dicionarizado com sentido
diferente.
Contenção – alojamento destinado ao cumprimento de medida disciplinar. Em Houaiss
(2011, p. 228), “s. f. B ato de conter(-se) ou o seu efeito”. Dicionarizado com sentido diferente.
Xis de castigo – ver contenção. Não dicionarizado.
Ducha – banho. Segundo Houaiss (2011, p. 319), “s. f. 1 jato de água lançado sobre o corpo
com fim higiênico e/ou terapêutico”. Dicionarizado com o mesmo sentido.

99
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

Externa – qualquer atividade fora do perímetro da unidade socioeducativa. Segundo Houaiss
(2011, p. 418), “s. f. TV gravação, filmagem ou emissão feita fora de estúdio”. Dicionarizado
com sentido diferente.
Jega – cama de alvenaria. Não dicionarizado.
Latrô – colchão. Não dicionarizado.
Na rocha – estar submetido à medida socioeducativa de privação de liberdade. Não
dicionarizado.
Na tranca – ver ‘na rocha’. Não dicionarizado.
Tatu – buraco escavado para realização de fugas das unidades socioeducativas. Segundo
Houaiss (2011, p. 898), “s. m. mamífero desdentado, terrestre, cujo corpo é coberto por placas
que formam uma carapaça”. Dicionarizado com sentido diferente.
Ventana – janela de vidro e grades de ferro. Segundo Houaiss (2011, p. 952), “s. f. janela
(abertura)”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Xis – ver barraco. Redução de xadrez. Segundo Houaiss (2011, p. 974), “ s. m. 2n. nome da
letra x”. Dicionarizado com sentido diferente.
Zoiúda – ver tela. Não dicionarizado.
Alimentação: 13
Blindada – marmita com alimentação oferecida pela instituição aos internos, marmitex.
Apesar de Houais (2011, p. 128) apresentar o termo “blindar” como “v.t.d. 1 revestir com
peça(s) ou camada(s) de metal, aço”, o termo sob análise não conta na obra. Não dicionarizado.
Explosiva – linguiça fornecida nas refeições. Embora Houaiss (2011, p. 416) apresente o
termo “explosivo” como “s. m. 1 (substância) capaz de explodir ou de produzir explosão” a
acepção contida no dicionário não coincide com a utilizada pelos entrevistados. Não
dicionarizado.
Galeto – frango assado. Segundo Houaiss (2011, p. 465), “s. m. B 1 frango novo, assado no
espeto”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Graxa – doce de leite. De acordo com Houaiss (2011, p. 484), “s. f. 1 pasta usada para lustrar
couro 2 substância de origem vegetal ou animal usada na indústria alimentícia, farmacêutica,
de velas, sabões e lubrificantes”. Dicionarizado com sentido diferente.
Marrocos – pão. Não dicionarizado.
Meia-lua – banana. Apesar de Houaiss apresentar os dois termos “meia” (2011, p. 624) e
“lua” (2011, p. 596) com outras acepções, a expressão completa não consta na obra. Não
dicionarizado.
Meiota – sobra de comida no marmitex. Não dicionarizado.
Mínima – ver meiota. Segundo Houaiss (2011, p. 637), “s. f. 1 figura de ritmo que equivale à
metade da semibreve”. Dicionarizado com sentido diferente.
Pá – colher de plástico utilizada pelos adolescentes na alimentação. Segundo Houaiss (2011,
p. 691), “s. f. 1 utensílio que consiste numa lâmina larga na extremidade de um cabo comprido,
usado para cavar o solo, recolher lixo etc”. Dicionarizado com sentido diferente.
Pazinha – Ver pá. Forma reduzida de pá. Não dicionarizado.
Porva – suco em pó industrializado. Não dicionarizado.
Sadia – ver explosiva. Houaiss (2011, p. 837) somente apresenta o termo “sadio” como “adj. 1
que tem boa saúde; saudável”. Não dicionarizado.
Sobre – sobremesa. Forma reduzida de sobremesa. Apesar de Houaiss (2011, p. 868)
apresentar o verbete “sobremesa”, sua forma reduzida não se encontra na obra. Não
dicionarizado.
Partes do corpo: 8
Badalo – pênis. De acordo com Houaiss (2011, p. 106), “s. m. peça pendente no interior de
sinos, sinetas etc.”Dicionarizado com sentido diferente.

100
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

Boga – ânus. Não dicionarizado.
Cofre– bunda. De acordo com Houaiss (2011, p. 204), “s. m. caixa ou móvel resistente onde
se guardam dinheiro, documentos, joias etc.” Dicionarizado com sentido diferente.
Camito – perna. Não dicionarizado.
Janja – ver cofre. Não dicionarizado.
Juba – cabelo. Conforme Houaiss (2011, p. 564), “s. f. 1 crina de leão”. Dicionarizado com
sentido diferente.
Mãfins – ver boga. Não dicionarizado.
Pinha – cabeça. Segundo Houaiss (2011, p. 726), “s. f. 1 fruto do pinheiro, geralmente em
forma de cone 2 fruta do conde; ata”. Dicionarizado com sentido diferente.
Drogas: 11
Baseado – cigarro artesanal feito com maconha. De acordo com Houaiss (2011, p. 114), “s. m.
B infrm. cigarro de maconha”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Beque–ver baseado. Segundo Houaiss (2011, p. 120), “s. m. FUTB zagueiro”. Dicionarizado
com sentido diferente.
Botinho – cigarro industrializado. Não dicionarizado.
Careto – ver botinho. Não dicionarizado.
Fininho – ver botinho. Forma reduzida de ‘fino’. Não dicionarizado.
Fino – ver botinho. Segundo Houaiss (2011, p. 440), “adj. 1 de pequeno diâmetro, largura ou
espessura 2 afiado, agudo”. Dicionarizado com sentido diferente.
Farinha – cocaína. Segundo Houaiss (2011, p. 426), “s. f. pó obtido pela moagem de certos
cereais, sementes e raízes”. Dicionarizado com sentido diferente.
Pó – ver farinha. Segundo Houaiss (2011, p. 734), “4 B infrm. cocaína”. Dicionarizado com o
mesmo sentido.
Gole – qualquer bebida com teor alcoólico. Para Houaiss (2011, p. 478), “s. m. cada porção de
líquido engolida de uma vez”. Dicionarizado com sentido diferente.
Caiçara – cigarro artesanal feito de fumo de corda enrolado em papel. Em Houaiss (2011, p.
150), “s. f. 1 cerca feita de varas”. Dicionarizado com sentido diferente.
Paieiro – ver caiçara. Não dicionarizado.
Dinheiro: 10
Cincão – nota de cinco reais. Não dicionarizado.
Cisco – ver cincão. Segundo Houaiss (2011 p. 197), “s. m. 1 graveto, folha ou qualquer pequeno
detrito”. Dicionarizado com sentido diferente.
Deizão – nota de dez reais. Não dicionarizado.
Desco – ver deizão. Não dicionarizado.
Galo – nota de 50 reais. Em Houaiss (2011, p. 465), “s. m. 1 ave de bico pequeno, crista
vermelha e carnuda, asas curtas e largas, e rabo com longas penas coloridas, geralmente
erguidas em forma de arco”. Dicionarizado com sentido diferente.
Malote – Porção de dinheiro. Conforme Houaiss (2011, p. 607), “s. m. 1 pequena mala; maleta
2 serviço de entrega rápida de correspondência, documentos bancários, etc”. Dicionarizado
com sentido diferente.
Moeda – ver malote. Segundo Houaiss (2011, p. 643), “s. f. 1 peça de metal cunhada por
instituição governamental que representa o valor do objeto trocado por ela 2 meio pelo qual
são feitas as transações comerciais; dinheiro”. Dicionarizado com o mesmo sentido.
Garoupa – nota de 100 reais. Segundo Houaiss (2011, p. 468), “s. f. peixe marinho, de hábitos
costeiros, encontrado sobre fundos rochosos ou de areia, apreciado como alimento”.
Dicionarizado com sentido diferente.
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Onça – ver galo. Segundo Houaiss (2011, p. 681), “s. f. medida de peso inglesa” e “s. f. 1 nome
genérico do a alguns felinos brasileiros de grande porte, especialmente a onça-pintada”.
Dicionarizado com sentido diferente.
Peixe – ver garoupa. Conforme Houaiss (2011, p. 711), “s. m. 1 animal vertebrado aquático,
dotado de nadadeiras e brânquias”. Dicionarizado com sentido diferente.
Fonte: Os autores

A tabela permite constatar 156 vocábulos e expressões que não se encontram
dicionarizados – o que representa mais da metade do total de itens obtidos (60%). Isso
indica que tais itens ainda preservam o caráter restrito e secreto dessa variedade
linguística, a gíria de grupo.
Esses termos não dicionarizados reforçam o caráter fechado desse vocabulário,
que surge em decorrência do isolamento social do adolescente interno e indicam uma
reação e contestação aos valores e padrões socioculturais impostos pela ideologia da
sociedade mais ampla, visto que, “falando diferente, estropiando a linguagem usual,
ele agride o convencional, opõe-se ao uso aceito pela maioria, e deixa marcado seu
conflito com a sociedade” (PRETI, 1984, p. 84). Os termos ‘bocuda’, ‘explosiva’,
‘blindada’, ‘fuja louco’, ‘oitão’, ‘marretão’, ‘cagão’, ‘calibrado’, ‘em choque’, ‘gambé’,
‘maquinado’, ‘peidão’, ‘dar um tapa’, ‘dar um pega’, entre outros, demonstram a
intenção de chocar, de transgredir as regras e os valores defendidos pela sociedade de
um modo geral.
Boa parte desses vocábulos é formada por meio de neologismos lexicais, em que
novas palavras ou expressões são criadas com um novo conceito. Para Preti (1984), o
caráter criptológico da gíria de grupo possibilita a constante renovação do seu
vocabulário, que é usado como forma de identificação do falante ao grupo a que
pertence. Como exemplos de neologismos lexicais têm-se: ‘à pampa’, ‘areieiro’, ‘atrasalado’, ‘borsa’, ‘cagueta’, ‘cheio de querer’, ‘falseane’, ‘Jurão’, ‘mascão’, ‘nóia’, ‘adianto’,
‘estar azul’, ‘ficar no suíno’, ‘magar’, ‘pagando ativa’, ‘pegar pira’, ‘gancha’, ‘campana’,
‘espiritique’, ‘ramera’, ‘latrô’, ‘porva’, ‘janja’, entre outras.
Os 64 termos e expressões que se encontram dicionarizados com sentido
diferente do utilizado pelos colaboradores, denotam um processo polissêmico
empregado para atribuir novos significados a palavras já conhecidas, o que coincide
com o apontamento de Remenche (2003, p. 24), quando esta afirma que a gíria é “uma
linguagem que utiliza palavras ou frases não convencionais que expressam coisa nova
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ou velha, através de uma nova forma de expressão”, como ocorre com os itens:
‘caçamba’, ‘calçado’, ‘carroça’, ‘cobaia’, ‘coroa’, ‘descalço’, ‘flor’, ‘isqueiro’, ‘crocodilo’,
‘maluco’, ‘agá’, ‘bronca’, ‘beca’, ‘malote’, ‘farinha’, ‘pinha’, ‘juba’, ‘badalo’, ‘cincão’,
‘cisco’, ‘onça’ entre outros.
Esses termos também indicam, embora constem no referido dicionário, o
caráter fechado e restrito dessa variedade linguística, pois
as variações socioculturais da linguagem, empregadas [...] como
recursos expressivos, servindo para uma comunicação mais eficiente
que, conforme as conveniências sociais, bem como situações de uso,
intenção dos interlocutores, podem tornar-se menos ou mais fechadas.
(PRETI, 1984, p. 11)

Os 40 termos e expressões dicionarizados com o mesmo sentido usado pelos
internos indicam que tais itens lexicais já não apresentam o caráter restrito que
distingue a gíria de grupo, visto que sua dicionarização e o consequente alcance pelas
pessoas comuns indicam que “ao vulgarizar-se para a grande comunidade assumindo
a forma de uma gíria comum, de uso geral e não diferenciado, a gíria perde-se dentro
dos amplos limites de um dialeto social popular, deixando de ser signo grupal” (PRETI,
1984, p. 3). Essa constatação aponta que o caráter secreto dessa variedade linguística,
enquanto signo de grupo é efêmero, uma vez que os meios de comunicação em massa,
os vários estilos musicais, como o rap, o funk, o hip hop e o cinema nacional promovem,
dia a dia, um alcance cada vez maior a essa linguagem.
Quando um vocábulo ou expressão dessa linguagem passa pelo processo de
dicionarização, seu caráter hermético vai se perdendo paulatinamente até alcançar o
estágio de gíria mais genérica, denominada de “gíria comum” - “fenômeno de um
vocabulário parasita de limites e usos imprecisos, mas atuante e presente no léxico
urbano” (PRETI, 1984, p.162). Assim, seu uso tende a ser abandonado, ou
reaproveitado, pois a “perda de seu caráter hermético” pode obrigar o grupo a
demonstrar a “necessidade de defesa/agressão através de um novo valor semântico
para o termo” (PRETI, 1984, 83).
Nessa transição semântica, a proximidade com a linguagem popular, por meio
de sua dicionarização, se concretiza pelo caráter recorrente do vocábulo gírio que
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possibilita a ampliação do grau de aceitabilidade social. Dessa forma, essa variedade
linguística passa de um uso mais restrito a um uso mais amplo, deixa de representar a
identidade do grupo fechado que a revelou e migra da condição de linguagem restrita
a um grupo social para a condição de linguagem comum. Como exemplos desses
termos têm-se: ‘aliado’, ‘baba-ovo’, ‘burrão’, ‘cabuloso’, ‘chapado’, ‘função’, ‘ladrão’,
‘novato’, ‘agachamento’, ‘lance’, ‘estoque’, entre outros.
Considerando a cultura como “o complexo de valores, costumes, crenças e
práticas que constituem o modo de vida de um grupo específico” (EAGLETON, 2005,
p. 55), um aspecto revela a relação entre cultura e usos linguísticos desse grupo social:
a presença de alguns tabus linguísticos.
No caso dos termos ‘marrocos’ e ‘meia-lua’, os seus referentes (pão e banana)
são sempre relacionados a outros carregados de tabu (pão=nádegas, banana=pênis),
por esse motivo, seus usos podem gerar situações constrangedoras, pois violam as
regras estabelecidas pelo grupo, sendo considerados como ‘dar milho’, e devem ser
cobrados negativamente, e aqueles que cometem tal erro são chamados de ‘milharal’
ou de ‘peidão’.
Há outros termos que também são utilizados para substituir uma palavra da
língua comum, considerado ‘tabuísmo’ pelo grupo estudado, como os itens ‘fazer uma
média’ (aquietar-se), ‘ducha’ (banho), ‘gancha’ (calça), ‘pinha’ (cabeça), cujos usos
podem ser verificados nos excertos a seguir:
Inf. 6: (durante o horário de visitas, se há algum interno fazendo barulho)
aí a gente pede pro cara fazer ‘uma média’.
Inf. 1: (antes das refeições) todos têm que pagar ‘ducha’!
Inf. 7: ...aí eu peço pra visita me trazer uma ‘gancha’ da hora.
Inf. 4: ... aqui tem dipirona pra dor na ‘pinha’.
Os três primeiros são utilizados para substituir termos considerados
pertencentes ao universo feminino, e, além de evitar ambiguidade, esses itens denotam
um caráter de autoafirmação da masculinidade do membro do grupo que os utiliza. Já
‘pinha’ é usada e aceita, porque o item lexical ‘cabeça’, internamente, possui conotação
sexual, sendo considerado sinônimo de pênis.
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Outro aspecto observado pelo uso inadequado dessa variedade linguística é o
caso dos itens ‘areieiro’, ‘estar azul’ e ‘ladrão’. Na instituição visitada é proibido chamar
um interno de mentiroso, por esse termo ser considerado altamente ofensivo no
interior do grupo. Por essa razão, é usada a palavra ‘areieiro’, considerada mais branda
em termos de ofensa. Outro exemplo é o do termo ‘ladrão’. Na língua comum, essa
unidade lexical pode até ser considerada ofensiva, mas para os entrevistados têm valor
semântico completamente oposto, ou seja, tem valor inverso, já que ‘ladrão’ nomeia
qualquer indivíduo ligado ao mundo do crime, por isso, uma pessoa bem-vista e
valorizada entre os demais; assim, ‘ladrão’ tem caráter valorativo, daí ser considerado
uma forma de elogio.
Já a origem da expressão ‘estar azul’ (esperto) evidencia um aspecto
interessante: ela foi criada para substituir o termo ‘ligeiro’, que já tinha tido o seu
significado modificado. Esse termo, que antes designava uma pessoa esperta, sagaz,
teve seu sentido alterado para designar uma pessoa que tem costume de furtar amigos.
Portanto, houve a necessidade de se criar outra expressão que se apoderasse do sentido
original de ‘ligeiro’, daí o surgimento da expressão ‘estar azul’, para preencher essa
lacuna.
Um dos entrevistados declarou que, durante os primeiros dias em que foi lotado
na instituição, procurou ficar quieto apenas observando a maneira dos outros internos
se comunicarem, para aprender a ‘bolar ideia’ corretamente. Uma outra vez, durante a
aplicação das entrevistas, este pesquisador utilizou a palavra ‘banana’. Imediatamente,
percebendo o sentido dúbio do termo, o adolescente começou a rir e explicou o porquê
que não se deve utilizar essa palavra.
Destacam-se, ainda, os termos ‘crocodilo’ e ‘boi’. Dentro do grupo social
estudado, o primeiro é utilizado normalmente para designar a pessoa que não é digna
de confiança, que ataca pelas costas, como o réptil; o segundo apresenta uma relação
visual entre o termo ‘boi’ e vaso sanitário, pois o animal é grande, branco e costuma
defecar em grande quantidade, da mesma forma, o vaso sanitário também o é e se
relaciona com fezes.
Por envolver adolescentes em regime de privação de liberdade, esta pesquisa
levou em conta importantes aspectos sociolinguísticos desse grupo social, pois as
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características físico-ambientais a que estão sujeitos, como a restrição de circulação, o
convívio forçado com outros internos e a constante vigilância, somadas às
características socioculturais desses jovens, como o afastamento familiar e social,
históricos de vida ligados à violência, obediência às regras paralelas da população geral
de internos e a contestação e violação das regras de boa convivência defendidas pela
sociedade civil, influenciam no modo como esses adolescentes veem o mundo, se
comportam e na maneira como exprimem seus valores e ideais através da linguagem.
Tal influência cultural e ambiental encontra respaldo em Coelho e Mesquita (2013, p.
26), quando estes apontam que a linguagem não é somente um mero conjunto de
signos e regras de combinação desses signos, “haja vista ser atravessada por aspectos
da ordem do físico, do sociocultural, do psicológico e do linguístico”.
Assim, torna-se relevante ressaltar a importância da relação entre os valores
culturais do grupo social estudado e seu comportamento linguístico, pois essa
linguagem permite ao interno
interagir com a realidade em que está circunscrito, pois necessita
comunicar-se com o outro. Por meio desta comunicação, ele partilha
sua visão de mundo, suas experiências, sentimentos, conhecimentos,
enfim, sua cultura. (COELHO; MESQUITA, 2013, p. 33)

O conhecimento dessa variedade linguística permite que os adolescentes se
identifiquem uns com os outros, através do compartilhamento de valores
socioculturais comuns, o que permite inferir que comportamento linguístico e cultura
estão relacionados, visto que, segundo Coelho e Mesquita (2013), é por meio dos usos
linguísticos que a cultura se constrói e é difundida, e é também por esses meios que
ocorrem os processos de identificação.
O Centro Socioeducativo representou o ambiente físico e social em que essa
variação linguística é praticada, dado que a composição desse ambiente: vários ‘xis’
(termo relacionado eufemisticamente a alojamentos), alambrados, grades de ferro,
muros altos, torres e câmeras de vigilância, são os principais motivadores dos
comportamentos sociais e linguísticos dos internos, conforme aponta Sapir:
o léxico completo de uma língua pode se considerar, na verdade, como
o complexo inventário de todas as ideias, interesses e ocupações que
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açambarcam a atenção da comunidade, pois o léxico de uma língua é o
que mais nitidamente reflete o ambiente físico e social dos falantes.
(SAPIR, 1987 [1947], p. 45)

Com relação à influência ambiental e sociocultural no uso de uma língua, Sapir
([1947] 1987) apresenta três níveis de fala: o nível morfossintático – relativo aos
processos de formação e classificação das palavras; o fonético-fonológico – referente
ao sistema de sons que se operam para a construção de palavras; e o nível semânticolexical – relacionado ao conteúdo ou assunto. O presente estudo teve como foco o
terceiro nível proposto por esse linguista, no intuito de possibilitar identificar o sentido
do léxico utilizado pelos internos do Centro Socioeducativo (análise semântico-lexical).
Portanto, estudar a linguagem dos internos do CENSE implica também resgatar
sua cultura e levar em conta o contexto ambiental em que é praticada, considerandose que essa variedade linguística concentra e acumula as aquisições culturais que
retratam a comunidade em que estão inseridos e, apesar de não se configurar em um
outro idioma, principalmente por não possuir sintaxe própria, caracteriza-se como um
vocabulário diferenciado, que reconhece e reflete o contexto ambiental e social no seu
léxico.
Pela análise realizada fica perceptível uma estreita relação entre as atitudes
sociais do grupo pesquisado e a linguagem utilizada por seus membros, ou seja, fica
claro que suas escolhas lexicais não são aleatórias, gratuitas, mas, de fato, refletem os
valores socioculturais e ideológicos que caracterizam esse grupo social, como foi
observado por Labov em seu estudo em Martha’s Vineyard.
Em razão disso, é possível perceber que essa variedade linguística não serve
apenas, pura e simplesmente, para a comunicação, mas também representa
claramente uma manifestação de força social no âmbito do grupo.
Pelo exposto, fica evidente a presença da “heterogeneidade sistemática” na
Língua Portuguesa, a qual permite a identificação e demarcação de diferenças sociais
dentro da sociedade em geral, visto que a análise do corpus possibilitou evidenciar,
como “parte da competência linguística dos indivíduos, o domínio de estruturas
heterogêneas” (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006, p.101).
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Considerações finais
Este trabalho não teve a pretensão de abranger a história da Sociolinguística na
sua totalidade. Objetivou demonstrar que essa área de estudos linguísticos permite
identificar e estudar as variações linguísticas presentes na Língua Portuguesa, como a
que ocorre na linguagem praticada pelos adolescentes em regime de privação de
liberdade.
Os campos semânticos ‘sensações e ações praticadas’ e ‘características
atribuídas aos outros’ apresentaram o maior número de termos e expressões, obtidas
pelo fato da variedade linguística utilizada pelos adolescentes ter como uma das suas
principais funções a de expressar os sentimentos e os valores socioculturais que
caracterizam esse grupo social, o que, segundo Preti (1984), se reflete no modo como
esses atores sociais exprimem seus valores e na maneira com que denominam suas
emoções, suas atitudes e na forma como se dirigem e se referem aos outros, ou seja, os
termos contidos nesses dois campos são os que mais refletem a realidade social em que
vivem. Os campos semânticos ‘drogas’, ‘dinheiro’ e ‘partes do corpo’ apresentaram o
menor número de itens coletados devido ao fato de esses campos semânticos conterem
itens lexicais de uso mais restrito, visto que alguns desses itens, principalmente os
relacionados a partes do corpo, se constituem em tabus linguísticos pelo grupo social
estudado.
A análise dos itens coletados possibilitou constatar que, dos 260 termos e
expressões obtidas na pesquisa, 156 não se encontram dicionarizados na obra utilizada,
o que corresponde a 60% do total coletado; 64 itens estão dicionarizados com outro
sentido na referida obra, 24,5%; e 40 itens estão dicionarizados em Houaiss
(HOUAISS; VILLAR, 2011) com o mesmo sentido utilizado pelos entrevistados, 15,5%.
Essas informações, por si só, já confirmam a importância desta pesquisa, visto
que os verbetes não-dicionarizados e os dicionarizados com outro sentido
representaram 84,5% do corpus coletado. Esse ‘ineditismo’ do corpus confirma a
importância da pesquisa e aponta para o alcance do objetivo apresentado na
Introdução. Com base nessas informações, até então pouco disponíveis na literatura
acadêmica, é possível uma melhor disseminação do vocabulário utilizado por esses
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jovens, possibilitando uma maior compreensão do fenômeno da variação linguística, e
contribuindo, assim, para uma comunicação mais eficaz entre os interessados e o
grupo estudado.
Além disso, esses 84,5% do corpus coletado confirmam a base teórica
(laboviana) utilizada neste trabalho, dado que fica comprovada a existência de uma
“maneira alternativa de dizer a mesma coisa”, desde que essa maneira seja “portadora
do mesmo significado referencial” (LABOV, 2008, p. 78).
Considerando que os itens coletados cujos sentidos constam em dicionários
estão mais propensas a ser de conhecimento comum, e os que ainda não estão
dicionarizados tendem a ser exclusivos do código linguístico praticado pelos
adolescentes em regime de internação, a presença dos termos e expressões no referido
dicionário pode indicar um movimento de migração desses itens, no sentido de se
moverem do vocabulário adolescente para a linguagem comum, utilizada diariamente
por pessoas alheias ao grupo em estudo, o que denota o caráter efêmero e transitório
dessa variedade linguística.
Assim, os termos dicionarizados com o mesmo sentido indicam que essa
variedade linguística não se constitui, em sua totalidade, em uma linguagem de classes
sociais, visto que seus significados podem ser acessados por pessoas externas ao grupo.
A popularização dessa variedade linguística deve-se à rapidez das mudanças
sociais que ocorrem na atualidade, ao acesso fácil a variados meios de comunicação e
a sua presença em filmes, músicas e programas de rádio e televisão, o que denota que
a linguagem padrão institucional encontra-se inserida numa tendência renovadora da
linguagem usual, informal.
Os sentidos atribuídos pelos adolescentes entrevistados possibilitam inferir que
essa linguagem reflete os valores culturais desse grupo social específico, e esses valores
acabam por identificar e acompanhar as mudanças estruturais que ocorrem na
sociedade atual como um todo, tanto sofrendo seus efeitos, quanto influenciando a
produção de outros efeitos profundos na língua.
Ficou claro que essa variedade linguística é influenciada pelo contexto
sociocultural em que se localiza essa comunidade de falantes, determinando a posição
social de seus integrantes, o que confere com o posicionamento de Possenti (1997, p.

109
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

37), ao afirmar que “a variedade linguística nada mais é do que o reflexo da sociedade,
onde esta possui uma variedade social, caracterizando então, o papel dos indivíduos e
dividindo-os em grupos, classes”.
Por fim, é relevante apontar que a linguagem dos adolescentes internos é
definida por normas socioculturais que ligam esses indivíduos a um papel social,
caracterizado pela contestação e não adequação aos valores e regras defendidas pela
sociedade mais ampla, e os localizam à margem da sociedade, provocando uma divisão
que também se reflete na língua.
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O POVO SE CONVERTE EM MULTIDÃO: AS JORNADAS DE
JUNHO DE 2013 E SEUS EFEITOS DE SENTIDO
THE PEOPLE BECOME A CROWD: THE DAYS OF JUNE 2013 AND
THEIR EFFECTS OF MEANING
Mailson Fernandes Cabral de Souza*
Resumo:
Os protestos ocorridos no Brasil, em junho de 2013, marcam, na história recente
do país, a recusa a uma conjuntura política e uma tentativa de renovação na
forma de se fazer política. Neles, difundiram-se discursos contra o aumento de
passagens de ônibus, de rejeição aos partidos políticos e de combate à corrupção.
As diferentes posições que se enlaçam nesse cenário contrastam com a
polarização advinda da campanha presidencial de 2014 e do agravamento da
crise político-econômica que acirraram as disputas entre esquerda e direita.
Apesar disso, as fronteiras dessa polarização não são rígidas, sobretudo se
observarmos os protestos de 2013 e como elas põem em circulação os discursos
por reforma política. Partindo do arcabouço teórico metodológico da Análise do
Discurso francesa, temos por objetivo analisar como o enunciado “O povo
acordou!”, que circulou nas manifestações de junho de 2013 e congrega diferentes
posições ideológicas a partir do mesmo acontecimento discursivo.
Palavras-chave: Análise do Discurso; Multidão; Acontecimento Discursivo.
Abstract:
The protests that occurred in Brazil in june 2013 mark in the country's recent
history the rejection of a political conjuncture and an attempt to renew the way
of doing politics. In them, discourses were made against the increase of bus
passes, rejection of political parties and the fight against corruption.. The
different positions in this scenario contrast with the polarization of the 2014
presidential campaign and the aggravation of the political-economic crisis that
has aggravated dispute between left and right. Despite this, the boundaries of this
polarization are not rigid, especially if we look at the protests of 2013 and how
they put the discourses for political reform into circulation. Starting from the
theoretical methodological framework of the French Discourse Analysis, we have
as objective to analyze how the statement "The people woke up!", that circulated
in the demonstrations of June of 2013, brings together different ideological
positions from the same discursive event.
Keywords: Discourse Analysis; Crowd; Discursive Event.
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Para a compreensão das formas de polarização política que seguem em curso no
Brasil – no discurso de militâncias de esquerda e antipetistas, partidos políticos e dos
grandes veículos midiáticos – e que circulam, sobretudo, nas redes sociais, é
importante considerar um acontecimento que insiste em ser esquecido, seja pela
negação da sua relevância por esses atores, seja pela velocidade e o excesso de
informações que transbordam na internet. É necessário dar um passo para trás, ou
melhor, voltar-se para a escuta de algumas palavras de ordem, gritos de guerra e
canções que se espalharam pelos protestos ocorridos no Brasil em junho 2013. Em seu
começo, as mobilizações foram articuladas pelo Movimento Passe Livre, na cidade de
São Paulo, contra o aumento da tarifa de ônibus, mas que, posteriormente, tomaram
proporções que foram muito além do que o próprio movimento esperava. Naqueles
dias, movimentaram-se nas ruas dos grandes centros urbanos do país, grupos das mais
diferentes faixas etárias e classes sociais, organizando-se e fazendo seus atos
convocatórios e pautas por meio das redes sociais.
No início daquele mês, quem imaginaria que ele iria terminar marcado pelas
maiores manifestações populares desde o final da ditadura militar no Brasil?
Importantes veículos de comunicação, como o Estadão, chegaram a pedir maior vigor
policial na contenção dos protestos. No entanto, a repressão policial produziu um efeito
reverso, havendo maior adesão popular aos protestos, disseminando-os por todos os
estados (ORTELLADO, 2015). As manifestações deram voz as mais diversas
reivindicações políticas. Acontecimento profundamente opaco esse que levou sujeitos
que vestiam a camisa do Brasil e Black Blocs a dividirem uma mesma passeata.
Extenso é o arquivo que se forma a partir de junho 2013 com os anedotários dos
cartazes, vídeos, posts no Facebook, depoimentos, coberturas jornalísticas etc., que se
desdobra há cinco anos em torno desse acontecimento. Múltiplos são os saberes que se
debruçam em sua análise (Sociologia, Filosofia, História, Ciência Política, Linguística,
etc.), produzindo diferentes gestos de interpretação.
Dentre os diferentes caminhos para adentrar nesse arquivo, tomamos o da
Análise do Discurso de linha francesa, caminho esse que busca entender como a língua
se inscreve na história para significar. A fim de entender os efeitos dessa relação na
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conjuntura dos protestos de junho, tomaremos como objeto-tema um enunciado que
circulou nas manifestações, repetindo-se sob diferentes formas. Trata-se do enunciado
“O povo acordou!”, que circulou pelos protestos nas principais capitais do país. Nele,
posicionamentos ideológicos heterogêneos convergiam nos discursos que reclamavam
por reforma política.
Para cumprir esse propósito, este artigo se estabelecerá em cinco movimentos.
No primeiro, apresentaremos a Análise do Discurso e seus principais conceitos. No
segundo, mostraremos como a noção de povo é produzida nas sociedades modernas,
fundando-se na oposição do par semântico pessoa/coisa (PÊCHEUX, 2016b) e como a
multidão, conceito que rompe com essa oposição (NEGRI, 2004; 2014), faz-se presente
nas manifestações. No terceiro, descreveremos os procedimentos metodológicos
adotados para a análise. No quarto, partindo da análise das condições de produção em
que eclodem as manifestações, mostraremos como o enunciado “O povo acordou!”,
configura-se em um acontecimento discursivo, inaugurando outra forma de se dizer
a/na política e a possibilidade de que uma nova rede de dizeres venha emergir na
prática política. Por fim, a partir da análise realizada, faremos um encaminhamento
sobre os sentidos de resistência que se inscrevem em junho de 2013.
1. Os sentidos em movimento: a Análise do Discurso de linha francesa

Surgida na França, no final da década de 1960, e tendo como seu fundador e
principal expoente Michel Pêcheux, a Análise do Discurso (doravante AD) é uma
disciplina que tem como seu objeto de estudo o discurso. O discurso estabelece, na AD,
um espaço teórico em que convergem questões referentes à língua, a história e o
sujeito, sendo o discurso definido como o efeito das filiações sócio-históricas de
identificação dos sujeitos e dos sentidos, e do trabalho de deslocamento dessas filiações
(PÊCHEUX, 1997):
[...] todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações
sócio-históricas 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 (PÊCHEUX, 1997, p. 56).
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Sob esse viés, o discurso é um processo social cuja materialidade é linguística e
permite a observação das relações entre ideologia e língua, assim como língua e história
se afetam mutuamente na produção de sentidos (FERREIRA, 2003). A AD procura
analisar os vínculos entre um discurso e as condições de produção (CP) que tornaram
possível que ele produzisse determinados efeitos de sentido em detrimento de outros.
As CP designam o domínio de constituição dos sentidos dos discursos, visto que os
sentidos não dependem unicamente das palavras, porém tem relação com as condições
socio-históricas em que são produzidos: “Podemos considerar as condições em sentido
estrito e temos as circunstâncias da enunciação: é o contexto imediato. E se as
consideramos em sentido amplo, as condições de produção incluem o contexto sóciohistórico, ideológico” (ORLANDI, 2001, p. 30). Sob essa perspectiva, é possível
entender como funcionam os discursos e os efeitos da história e da ideologia neles
marcados, a despeito da sua não evidência, uma vez que a linguagem não é tomada
como neutra ou transparente, porém marcada pela manifestação ideológica
(ORLANDI, 2001).
Cumpre assinalar que a ideologia não é concebida nessa disciplina como
ocultação da realidade ou visão de mundo, porém como modo de funcionamento
imaginário da relação entre linguagem e mundo. Pela ideologia, os indivíduos são
interpelados em sujeitos do seu discurso (ORLANDI, 2001). É ela que fornece as
evidências do caráter material do sentido na medida em que faz com que uma palavra
ou enunciado queiram dizer o que realmente dizem e ocultam, sob a impressão de
transparência da linguagem, a materialidade do sentido das palavras e dos enunciados
(PÊCHEUX, 2014). Sob esse viés, os sentidos de um discurso não existem em si
mesmo, mas estão inscritos nas posições ideológicas que estão em concorrência no
processo sócio-histórico em que ele é produzido.
[...] as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido
segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que
quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência a essas
posições, isto é, em referência às formações ideológicas (PÊCHEUX,
2014, p. 146-147 [grifos do autor]).

Por sua vez, o que irá regular o que é possível de ser dito em uma dada
conjuntura são as formações discursivas (FD), inscrevendo-se nelas todos os dizeres
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possíveis de serem enunciados pelos sujeitos. A noção de FD é definida por Pêcheux
(2014) nos seguintes termos:
[...] 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, 2014, p. 147).

Desse modo, um discurso tem seus sentidos inscritos na FD na qual é produzido,
sendo ela a sua matriz de sentido. Apesar disso, uma FD não constitui um domínio de
significação fechado, porém heterogêneo em relação a si próprio. As FDs são dotadas
de fronteiras porosas, uma vez que elas são regionalizações do interdiscurso, que se
constituem como espaço de troca entre as FDs, sendo elas sempre atravessadas pelos
saberes de outras FDs (INDURSKY, 2011). Assim, o conceito de interdiscurso irá
designar o conjunto das FDs e determinar a reconfiguração das FDs nas quais se
constroem, em paralelo com as CP, a perspectiva do dizível para a discursividade:
O interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas
que determinam o que dizemos. Para que minhas palavras tenham
sentido é preciso que elas já façam sentido. E isto é o efeito
interdiscursivo: é preciso que o que foi dito por um sujeito específico,
em um momento particular se apague na memória para que, passando
para o “anonimato”, possa fazer sentido em “minhas palavras”
(ORLANDI, 2001, p. 33-34).

Em síntese, os dizeres que são capazes de serem enunciados pelo sujeito em uma
dada conjuntura são disponibilizados pelo interdiscurso. Uma vez que as palavras
significam na língua e na história, há um já-dito que sustenta a possibilidade de todo
dizer. Nesse contexto, para Orlandi (2010, p. 64), a memória passa a ser compreendida
como o interdiscurso. “A memória – o interdiscurso, como definimos na análise de
discurso – é o saber discursivo que faz com que, ao falarmos, nossas palavras façam
sentido. Ela se constitui elo já-dito que possibilita todo dizer”. Dito de outra forma, o
interdiscurso é a memória afetada pelo esquecimento, sendo esse esquecimento
estruturante para a possibilidade do enunciável. Por meio da memória, fala uma voz
sem nome (ORLANDI, 2001).
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Um evento que produz uma agitação nas redes de filiações sócio-históricas de
identificação dos sujeitos e dos sentidos é o acontecimento discursivo. O
acontecimento se dá “no ponto de encontro de uma atualidade e uma memória”
(PÊCHEUX, 1997, p. 17). Ele evoca um espaço de memória e o reorganiza
discursivamente, dando-lhe forma e figura. Ele remete “a um conteúdo sócio-político
ao mesmo tempo perfeitamente transparente [...] e profundamente opaco”
(PÊCHEUX, 1997, p. 19-20). Por meio dele, desenrola-se uma circulação-confronto de
formulações por meio do jogo metafórico em torno do enunciado, sobredeterminando
o acontecimento e sublinhando a sua equivocidade:
[...] a lei da série do legível é sempre suscetível de ruir sob o peso do
acontecimento discursivo novo, que vem perturbar a memória: a
memória tende a absorver o acontecimento [...] mas o acontecimento
discursivo, provocando uma interrupção, pode desmanchar essa
regularização e produzir respectivamente uma série sob a primeira,
desmanchar o aparecimento de uma nova série que não estava
constituída enquanto tal e que é assim produto o produto do
acontecimento; no caso, o acontecimento desloca e desregula os
implícitos associados ao sistema de regularização anterior.
(PÊCHEUX, 2010, p. 52 [grifos meus]).

O

acontecimento

discursivo

pode

ser

entendido

como

o

elemento

desencadeador de um processo de significação, uma vez que desloca e desregula o
espaço da memória, permitindo a irrupção de uma nova discursividade. No entanto,
como ressalta Pêcheux (2010), há uma fragilidade no processo de inscrição do
acontecimento na memória, podendo ele tanto escapar a essa inscrição como ser
absorvido pela memória, como se não tivesse ocorrido. O acontecimento se caracteriza,
sobretudo, como um espaço da equivocidade que é constitutiva do discurso, isto é, o
jogo de diferenças, alterações e contradições que são próprios da língua, a instância
material dos processos discursivos (PÊCHEUX, 1997).
2. “Povo” ou “Multidão”?

Segundo Pêcheux (2016b), a oposição do par semântico pessoa/coisa atravessa
o pensamento moderno sob diferentes formas: na esfera jurídica, pela oposição entre
contrato e propriedade; filosófica, pela distinção entre sujeito e objeto; moral pela
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distinção entre intencional e não intencional. Tais oposições, aplicadas em nosso
cotidiano sem problemas, não possuem a mesma evidência quando se trata da política
das massas. Tomar essas disjunções como evidentes seria perder de vista a natureza
ideológica do discurso e do significado:
Falar de massas populares, de mudança política e de revolução, enfim,
da história, em termos de pessoas e de coisas, de sujeitos e objetos, de
intenções e do estado das coisas, como algo natural, como distinções
transparentes que aparecem na linguagem sem qualquer ambiguidade,
é desconsiderar totalmente a constituição essencialmente ideológica
do discurso e do sentido. Lewis Carroll conseguiu descrever o mundo
de Alice no País das Maravilhas com seus sorrisos sem gatos e suas
personagens que encolhem, mas nenhum lógico poderia fazer o mesmo
no País da Política (PÊCHEUX, 2016b, p. 252).

Compreendida discursivamente, a política tem os seus sentidos sempre
divididos, sendo essa divisão determinada pelas relações de força que derivam da
forma da sociedade na história, produzindo e colocando em circulação os sentidos. O
que irá fazer com que um sentido se cole à um discurso em uma dada conjuntura, é o
trabalho da ideologia sobre os sentidos e os sujeitos, designando, no discurso, “o que é
e o que deve ser, e isso, às vezes, por meio de ‘desvios’ linguisticamente marcados entre
a constatação e a norma e que funcionam como dispositivo de retomada do jogo”
(PÊCHEUX, 2014, p. 146 [grifos do autor]).
Em razão disso, a distinção pessoa/coisa faz trabalhar uma homogeneidade que
apaga as contradições e equívocos que são constituintes da linguagem, o que produz o
efeito de que há um senso comum em política, isto é, de que os seus sentidos são
unívocos, como se houvesse, por exemplo, fronteiras fixas entre discursos de direita e
de esquerda.
Segundo Pêcheux (1997), essa necessidade por homogeneidade lógica em
política funciona como um duplo indicativo: 1) de que nós, seres humanos, temos a
necessidade de habitar um mundo semanticamente normal, tanto com o nosso corpo
como com os nossos arredores imediatos e relações sociais, isto é, as filiações sóciohistóricas de identificação dos sujeitos; 2) que essa homogeneidade ignora que o
equívoco, a falta e as contradições são inerentes em nossas vidas práticas frente às
inúmeras urgências do cotidiano.
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Nesse sentido, Pêcheux (2016b) argumenta que ao pensar os conflitos
ideológicos, o par pessoa/coisa é inadequado, visto que a noção de luta de classes não
se aplica a essa disjunção, pois a luta de classes, por meio das contradições que lhe
atravessam, organiza e estrutura o discurso sem produzir uma síntese:
Afastamo-nos da transparência da distinção entre pessoa e coisa,
sujeito e objeto, intenção e não intenção, precisamente porque a
história, e mais especificamente a luta de classes, não é nem uma
pessoa nem uma coisa. As contradições da luta de classes atravessam e
organizam o discurso sem nunca serem claramente resolvidas
(PÊCHEUX, 2016b, p. 272).

Sob essa ótica, o conceito de luta de classes, quando pensado em relação com a
linguagem, corresponde a uma disputa por significação: “uma luta pelo sentido das
palavras, expressões e enunciados, uma luta vital por cada uma das duas classes sociais
opostas que têm se confrontado ao longo da história” (PÊCHEUX, 2016b, p. 273).
Nesse contexto, o conceito de multidão, formulado pelo filósofo Antonio Negri,
também oferece uma crítica pertinente à noção de povo e seus correlatos (massa e
plebe). Para Negri (2004), a noção de povo cria uma falsa unidade pelos dispositivos
de sujeição do poder e do Estado, em que os indivíduos não possuem singularidade.
No termo povo, as diferenças são apagadas por uma unidade formatada, enquanto na
multidão o uno é submetido à produção constante da diferença:
O povo é sempre representado como unidade, ao passo que a multidão
não é representável, ela apresenta sua face monstruosa vis-à-vis os
racionalismos teleológicos e transcendentais da modernidade. Ao
contrário do conceito de povo, o conceito de multidão é de uma
multiplicidade singular, um universal concreto (NEGRI, 2004, p. 17).

A multidão é compreendida, desse modo, como um conjunto de singularidades
que é não representável pelo vetor pessoa/objeto, porém um ator social ativo que é,
simultaneamente, sujeito e produto da prática coletiva. Por meio do realce das
diferenças, esse conceito abre espaço para o múltiplo e contraditório nas lutas sociais,
estabelecendo categorias que rompem com a disjunção operada pelo pensamento
moderno na noção de povo. Sob esse princípio, é possível pensar como se articulam as
políticas e revoltas hodiernas a partir da prática política da multidão.
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Ao contrário da noção de povo/massa, empregada para designar uma forma
social permeada de violência e perigosa, e em função disso manipulável, a multidão
produz a sua auto-organização:
A multidão se organiza em torno dos eventos do momento, nos quais
uma linguagem comum se expressa. Uma linguagem comum que nasce
da indignação e do protesto, do cansaço de sempre se encontrar em
situações que não têm saída. É exatamente como antes era com a classe
operária. A multidão se organiza à base de paixões que caminham junto
com a resistência e com tentativas de construções de uma perspectiva
de uma nova via de solução dos problemas (NEGRI, 2014, [não
paginado]).

Concebida como ator ativo de sua autoconstituição como corpo social de
singularidades, a multidão não se situa nas categorias que marcam os mecanismos de
controle de funcionamento para a acumulação capitalista, a saber, “a unidade do
sujeito (povo), a forma de sua composição (contrato entre os indivíduos) e o regime de
governo (monarquia, aristocracia e democracia, em forma isolada ou combinada)”
(NEGRI, 2004, p. 18). Ela irá estabelecer a unidade na multiplicidade, sendo sujeito e
produto da prática coletiva (NEGRI, 2004). Em síntese, são as lutas, os movimentos e
os desejos de transformação que orientam a multidão e lhe dão corpo, que a constituem
enquanto corpo, expressando a sua dupla potência: como conjunto e como
singularidade1.
3. Aspectos metodológicos da análise
Conforme nos aponta Orlandi (2001, p. 27), cada material analisado exige do
analista, segundo as questões que ele formula, conceitos que não seriam mobilizados
por outro analista em face das diferentes questões por ele propostas: “O que define a
forma do dispositivo analítico é a questão posta pelo analista, a natureza do material
que analisa e a finalidade da análise”.
Nossa escolha pelo enunciado “O povo acordou!”, que circulou nos protestos de
junho de 2013, deu-se por dois motivos: a) a relevância social e política que essas
Negri (2004) desenvolve com mais detalhes o conceito de multidão como multidão de corpos. Para os
propósitos de nossa análise, concentramo-nos na ruptura que o conceito de multidão realiza no par
semântico pessoa/coisa.
1
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manifestações marcaram na história recente do Brasil e pelo fato delas não partirem
de partidos políticos e suas respectivas militâncias, mas da sociedade civil, não
possuindo um líder ou hierarquias, porém organizando-se de forma horizontal; b) o
enunciado circulou nos protestos em algumas das principais capitais do país, como São
Paulo, Rio de janeiro, Belo Horizonte, Recife e Brasília, apontando que sua circulação
se dá numa situação urbana – recorte geográfico que remete a pauta inicial dos
protestos, a do transporte público nas grandes cidades e seu alto custo financeiro para
a população.
Para a estruturação da análise, trabalharemos com a noção de materialidade
discursiva. Segundo Pêcheux (2016a), uma materialidade discursiva se caracteriza
como o “nível de existência sócio-histórica, que não é nem língua, nem literatura, nem
mesmo as ‘mentalidades’ de uma época, mas que remete às condições verbais de
existência dos objetos (científicos, estéticos, ideológicos...) em uma conjuntura
histórica dada” (PÊCHEUX, 2016a, p. 151-152). O conceito objetiva analisar os
processos discursivos nos quais se inscrevem as práticas e os saberes progressivamente
aparecidos no curso de uma determinada época. Em outros termos, ele procura
responder a questão da produção discursiva do sentido de um enunciado por meio da
descrição, operacionalização e delimitação das formas de existência histórica de uma
discursividade. Isso, por sua vez, permite analisar os processos de construção de
referência discursiva, isto é, como a língua se inscreve na história para significar,
permitindo interrogar os processos de estruturação de referência discursiva de um
enunciado em uma dada conjuntura.
Tomaremos como unidade de análise a materialidade discursiva do enunciado
“O povo acordou!”, tal como atravessou o Brasil nas manifestações de junho de 2013,
sendo registrado em vídeos, cartazes, blogs, redes sociais e sites de jornais que
noticiavam o acontecimento. O nosso estudo se centrará não sobre esse conjunto de
registros2, mas sobre a materialidade do enunciado e as condições de produção que
permitiram esse dizer emergir. Analisaremos o acontecimento discursivo produzido
pelos protestos e os efeitos de sentido por eles postos em circulação-confronto. Nesse
sentido, nosso trabalho tem como referência a análise feita por Pêcheux (1997) do
2

As referências a esse material, quando necessárias, aparecerão em nota de rodapé na análise.
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enunciado On a gagné [Ganhamos], que tomou a França em maio de 1981 com a vitória
de François Mitterrand, do Partido Socialista Francês3, para presidência da república,
em que o autor nos mostra como diferentes efeitos de sentido são produzidos e
circulam por meio da materialidade do enunciado, sempre em formulações que
sublinham a equivocidade do acontecimento. Em paralelo, trabalharemos com o
conceito de multidão (NEGRI, 2014), a fim de compreender como diferentes posições
ideológicas convergem em um mesmo enunciado, enlaçando-se por detrás da
evidência de unidade e homogeneidade produzida pela noção de povo.
4. Análise: os sentidos nas ruas
São Paulo, 2 de junho de 2013: as passagens de ônibus municipais, dos trens
urbanos e do metrô são reajustadas e passam de três reais para três reais e vinte
centavos. Em decorrência do aumento da tarifa, três manifestações aconteceram na
capital paulista nos dias 6, 7 e 11 daquele mês. Houve confronto entre policiais e
manifestantes, resultando em vários feridos. Jornais da grande mídia brasileira, como
O Estado de São Paulo, classificaram os protestos como atos de vandalismo, os
manifestantes como baderneiros e pediam que a polícia agisse com maior rigor para
contê-los (ESTADÃO, 2013a).
Em 13 de junho, as manifestações contra o aumento da tarifa do transporte
público se espalharam por outras cidades no país, como Natal, Porto Alegre, Fortaleza,
Teresina, Maceió, Rio de Janeiro e Sorocaba. Nesse mesmo dia, houve uma forte
represália policial aos protestos em São Paulo, que resultou em muitos feridos,
incluindo jornalistas que cobriam as passeatas. Mais de 100 pessoas são detidas para
averiguação, muitas delas por portarem vinagre em suas mochilas, substância
legalmente permitida no Brasil – e que, no contexto dos protestos, tinha por função
proteger os manifestantes do efeito do gás lacrimogêneo utilizado por policiais
(LOCATELLI, 2013). Em decorrência das ações violentas empregadas pela polícia e do

Mitterrand foi o primeiro presidente socialista da França e estabeleceu uma coalisão entre os partidos
Socialista e Comunista franceses naquela eleição. Essa parceria, contudo, não durou muito tempo e o
próprio governo se vê diante de grandes impasses econômicos e políticos.
3
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aumento da adesão popular aos protestos, a grande mídia, gradualmente, deixa de
adotar uma postura exclusivamente negativa em relação às manifestações:
Na narrativa estabelecida pelos meios de comunicação, os protestos só
ganharam a opinião pública após a violência excessiva da polícia no dia
13 de junho e só se nacionalizaram e se massificaram quando
incorporaram em primeiro plano outras pautas como o combate à
corrupção. O aumento das passagens teria sido apenas uma faísca –
uma faísca acidental (ORTELLADO, 2015, [não paginado]).

Se em suas duas primeiras semanas os protestos tinham como pauta a tarifa de
transporte e se concentraram em São Paulo, nas semanas seguintes, o cenário se
reconfigura, descentralizando-se. Entram em pauta a oposição às Propostas de
Emenda Constitucional (PECs) 33 e 374, e ao Projeto de Decreto Constitucional (PDC)
234/11 – que ficou conhecido como projeto da cura gay)5; crítica aos gastos excessivos
com a Copa das Confederações, em 2013, e com a Copa do Mundo de 2014 6. Entre os
dias 17 e 21 de junho diversos protestos aconteceram em todos os estados do Brasil,
tendo o seu ápice no dia 20 de junho, quando foram registradas manifestações em 338
cidades com a presença de cerca de um milhão de manifestantes7 (ESTADÃO, 2013b).
Nessa conjuntura de repressão, violência e reivindicações por mudança política,
um enunciado, dentre os muitos gritados como palavra de ordem, pegou nos protestos
pelo Brasil: “O povo acordou!”. Isso pode ser observado nos registros gerados a partir
A PEC 33, de autoria do deputado Nazareno Fonteles (PT), tinha como propostas: alterar a quantidade
mínima de votos de membros de tribunais para declaração de inconstitucionalidade de leis; condicionar
o efeito vinculante de súmulas aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal à aprovação pelo Poder
Legislativo; submeter ao Congresso Nacional a decisão sobre a inconstitucionalidade de Emendas à
Constituição (BRASIL, 2011a). Já a PEC 37, de autoria do deputado Lourival Mendes (PT do B),
propunha conceder poder exclusivo à polícia para realizar investigações criminais, retirando essa
possibilidade do Ministério Público (BRASIL, 2011b). Atualmente, as duas propostas se encontram
arquivadas.
5 O projeto, de autoria do deputado João Campos (PSDB), propunha suprimir uma resolução do
Conselho Federal de Psicologia, de 1999, que proíbe os psicólogos de praticarem terapias para a
alteração da orientação sexual de pacientes (BRASIL, 2011c). Atualmente, o projeto se em tramitação na
Câmara dos Deputados.
6 Segundo Ortellado (2015), essas demandas foram amplificadas por influência da grande mídia,
conforme ela mudou de posição em relação aos protestos e passou a agir ativamente apoiando a difusão
das pautas das manifestações e tentando reorientar as suas linhas de forças.
7 Os números apresentados pelo Estadão foram fornecidos pela polícia militar de cada estado, com
exceção de São Paulo, onde o levantamento foi feito pelo IBOPE. No entanto, essa contagem é
controversa, pois é possível que o número de manifestantes tenha sido superior ao relatado em função
da dimensão que as manifestações tomaram. O jornal O Globo (2014), por exemplo, menciona o
quantitativo de cerca de um milhão e meio de pessoas no dia 20 de junho.
4

123
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

daqueles protestos como, por exemplo, os diversos vídeos feitos por manifestantes nas
ruas8, os blogs9 que comentavam o acontecimento, nos sites de jornais de grande
circulação10 e nas redes sociais, com especial destaque para o Facebook – que serviu
tanto de convocatória como também espaço de expressão e apoio às manifestações.
Abaixo, podemos observar alguns dos outros bordões que também circularam nas
manifestações:
“O povo acordou!”
“Vem pra rua, vem, contra o aumento”
“Saia do sofá e venha protestar”
“Sem vandalismo”
“Olha que legal, o Brasil parou e nem é Carnaval”
“Que coincidência, não tem polícia, não tem violência”
“Brasil, ‘vamo’ acordar, o professor vale mais do que Neymar”
(UOL, 2013, [não paginado]).

O enunciado “O povo acordou!”, de modo semelhante ao analisado por Pêcheux
(1997) [On a gagné], faz trabalhar o acontecimento em seu contexto de atualidade e no
espaço da memória que ele evoca ao mesmo tempo em que começa a reorganizá-la.
Nesse espaço temos: a) no contexto nacional: protestos que tiveram como pauta a tarifa
de ônibus como revolta do Buzu, em Salvador, 2003; revolta da catraca em
Florianópolis, em 2004; a criação do Movimento passe Livre em 2005; b) no contexto
A produção audiovisual das manifestações é difusa, mas gostaríamos de remeter o leitor aos seguintes
vídeos em que o enunciado “O povo acordou” aparece: na capital de São Paulo nos dias 13 e 17 de junho
(<https://www.youtube.com/watch?v=h1Rt0266wh8>,
<https://www.youtube.com/watch?v=NXCnxFxXJOE>,
<https://www.youtube.com/watch?v=qsobMZXCFgE> ); na cidade do Rio de Janeiro – o dia específico
não é mencionado na descrição do vídeo (<https://www.youtube.com/watch?v=uv3aD5HiWPs>), Belo
Horizonte – o dia específico também não é mencionado na descrição do vídeo
(<https://www.youtube.com/watch?v=3HaXln3qgXk>), Brasília, 17 de junho e 20 de junho – no
primeiro vídeo o enunciado aparece como uma trilha sonora dos protestos daquele dia)
(<https://www.youtube.com/watch?v=mO5viBPoqK8>;
<https://www.youtube.com/watch?v=4Ds5xpOws2s>). Em Recife, é possível observar, no dia 20 de
junho,
o
enunciado
aparecer
sob
a
fórmula
“O
Recife
acordou!”
(<https://www.youtube.com/watch?v=6V1JGL5-d-A>).
9 Remetemos o leitor às postagens nos seguintes blogs Negro Belchior e Favo do Mellone que trazem em
suas chamadas o enunciado em análise: (<negrobelchior.cartacapital.com.br/17-de-junho-de-2013-odia-que-o-povo-acordou/>;
<favodomellone.com.br/oh-oh-o-povo-acordou-oh-oh-o-povoacordou/>).
10 Chamamos a atenção em especial para o Estadão e a Folha de São Paulo. Esta última publicou, em 24
de junho de 2013, uma lista com cerca de duzentos bordões que foram entoados durante as passeatas
(<https://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/06/1300497-veja-cerca-de-200-gritos-de-protestodos-manifestantes-em-sp.shtml>).
8
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internacional: manifestações que se propagaram ao redor do mundo clamando por
mudança política como, por exemplo, a Primavera Árabe, no Oriente Médio, e no norte
da África em 2010; Occupy Wall Street, nos Estados Unidos em 2011, Los Indignados,
na Espanha em 201111.
O enunciado “O povo acordou!” remete a uma temática sócio-política, que diz
respeito ao contexto brasileiro urbano, simultaneamente transparente (as pessoas vão
às ruas expressar a sua insatisfação política) e profundamente opaco (a materialidade
linguística do enunciado: o artigo definido, o sujeito do enunciado – um substantivo
coletivo – e o verbo transitivo direto – com a ausência de complementos verbais para
completar o seu sentido. Qual o objeto direto do verbo?). Dito em outros termos: que
sentidos podem vir a se encaixar, isto é, significar no enunciado?
A ausência de complementos produz o efeito de opacidade do enunciado e o
insere “em uma rede de relações associativas implícitas – paráfrases, implicações,
comentários, alusões, etc. – isto é, em uma série heterogênea de enunciados
funcionando sob diferentes registros discursivos, e com uma estabilidade lógica
variável” (PÊCHEUX, 1997, p. 23). Temos, assim, enunciados que também circularam
sob as mesmas condições de produção, remetendo ao mesmo fato, mas construindo
significações distintas:
O
O
O
O

Povo
Gigante
Brasil
Recife

acordou!
acordou!
acordou!
acordou!

Gigante, Brasil e Recife aparecerem, nas manifestações, como sinônimo para
povo. No entanto, opera um deslocamento de sentido de povo para nação nesses
termos por relação de sinonímia, remetendo à uma memória nacionalista, que
idealizava a pátria, o povo e a natureza, isto é, a grandeza da nação12 (CÂNDIDO,
“Indubitavelmente montado nos ombros de movimentos de 2011-12, tais como as Primaveras Árabes,
o Occupy Wall Street ou as acampadas espanholas, Junho foi singular vis-à-vis todos eles.
Diferentemente da Primavera Árabe, Junho não se dedicou a derrubar um ditador; diferentemente do
Occupy Wall Street, ele realmente causou um choque no establishment político, ao ponto em que muitos
pensaram que todo o sistema político poderia desmoronar” (AVELAR, 2017, p. 142).
12 Encontramos os primeiros registros discursivos desse ideário na literatura brasileira com o Arcadismo
e o Romantismo, constituindo-se, para neste último, como um projeto de literatura nacional: “Com
efeito, a literatura foi considerada parcela dum esforço construtivo mais amplo, denotando o intuito de
11
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2000), que se cruza e se atualiza no acontecimento. Há também, sob as mesmas
condições de produção, o aparecimento da palavra povo ora em gritos de guerra, “O
povo acordou! O povo decidiu! Ou para a roubalheira ou paramos o Brasil!”, ora
entoado como um coro de torcedores em uma partida de futebol – de forma semelhante
ao enunciado On a gagné, analisado por Pêcheux (1997) – como se representasse o
nome de um time pelo qual se torce, “Oh, oh, o povo acordou! Oh, oh, o povo acordou!”.
Assim, o jogo metafórico que se produz em torno do enunciado acentua o caráter
equívoco que o sobredetermina. O acontecimento desregula o sentido da noção de povo
do par semântico pessoa/coisa, que lhe fornece a sua estabilidade lógica como
massa/objeto de manobra, e o desloca para um espaço de equivocidade, em que as
contradições que atravessam os dizeres das manifestações organizam e estruturam o
seu processo de significação. Sob essa conjuntura, perguntamo-nos: quem é o povo?
De que, como e por que ele acorda?
4.1 O sujeito do enunciado: quem é o povo?

O povo: ponto de intersecção de diversas posições ideológicas, fundindo
ideários nacionalistas, anarquistas e revolucionários na conjuntura dos protestos.
Diante da equivocidade que lhe é dada no enunciado, o povo é múltiplo, não um
conjunto de indivíduos sem singularidade. O povo irrompe em multidão, uma vez que
a sua unidade submetida à produção incessante da diferença. A prática política da
multidão se dá de forma horizontal, não advinda de partidos políticos e suas
respectivas militâncias, nem possuindo um líder e hierarquias rígidas, porém criando
a sua auto-organização, tal como se deu nas jornadas de junho. Nesse sentido, cumpre
retomar os dizeres de Negri (2014):

contribuir para a grandeza da nação. Manteve-se durante todo o Romantismo este senso de dever
patriótico, que levava os escritores não apenas a cantar a sua terra, mas a considerar as suas obras como
contribuição ao progresso. Construir uma “literatura nacional” é afã, quase divisa, proclamada nos
documentos do tempo até se tornar enfadonha” (CÂNDIDO, 2000, p. 12). Outra referência que pode ser
feita, no campo propaganda, é a do comercial do whiskey Johnnie Walker, veiculada em 2011 e retomada
em junho de 2013, que trazia um gigante de pedra despertando na cidade do Rio de Janeiro. No final da
propaganda, enquanto o gigante segue caminhando, aparece o seguinte dizer: o gigante não está mais
dormindo.
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A multidão se organiza em torno dos eventos do momento, nos quais
uma linguagem comum se expressa. Uma linguagem comum que nasce
da indignação e do protesto, do cansaço de sempre se encontrar em
situações que não têm saída. É exatamente como antes era com a classe
operária. A multidão se organiza à base de paixões que caminham junto
com a resistência e com tentativas de construções de uma perspectiva
de uma nova via de solução dos problemas (NEGRI, 2014, [não
paginado]).

Ora, junho de 2013 constitui e põe em circulação sentidos de indignação e
protesto como também marca uma resistência aos mandos e desmandos do poder e do
Estado. Em síntese, junho foi a tentativa de criação de uma nova linguagem que
expressasse o não conformismo e a insatisfação política no Brasil. Nessa linguagem, o
sujeito da reforma política é a multidão, não os políticos. Pela multiplicidade, que é
própria da multidão, convergem diferentes posições ideológicas num mesmo
enunciado, sem produzir uma síntese, porém operando sobre as contradições da noção
de povo.
4.2 O complemento do enunciado: acordou do quê? Acordou para quê?

Ao olhar o dicionário (AULETE, 2007), podemos compreender como o verbo
acordar se constrói em uma sentença: a) Interromper o sono (de) ou recuperar os
sentidos; (acordar de um pesadelo); b) Dar ânimo, entusiasmo a quem estava apático,
indiferente (As vaias acordaram o time da apatia); c) Entrar em acordo; ajustar;
concordar (Depois de ouvir os argumentos, concordaram); d) Fazer ficar em acordo;
conciliar; harmonizar (acordar interesses diferentes); e) Fazer lembrar, recordar;
(trazer à memória algo).
Inscrevem-se na unidade equívoca do enunciado “O povo acordou!” as
diferentes significações para o verbo acordar. Na ausência de complementos na
estrutura sintática do enunciado13, eles se preenchem pelo viés da história, com o
trabalho da ideologia na produção de sentidos: a) o fim de um sono político em que a

A possibilidade do verbo adquirir significação intransitiva, produzindo uma circularidade ou efeito de
autorreferência (o acordar do povo não precisa de complementos) não se atualiza no acontecimento. O
acordar de junho parece deslizar em seus sentidos justamente pelas incompletudes e lacunas da língua
e da história.
13
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população estava, mas que agora desperta; b) e também ânimo, movendo-se da apatia
e da indiferença para o entusiasmo; c) há acordo de que a corrupção precisa ser
combatida e que o país precisa mudar – embora não haja acordo sob o caráter dessas
coisas; d) conciliam-se interesses diferentes no acontecimento sem que com isso se
apaguem as diferenças; e) traz à memória do Brasil, do povo brasileiro, como nação
grande, gigante pela própria natureza, como nos primeiros projetos de formação da
literatura brasileira. “Os brasileiros acordaram contra a corrupção” é uma paráfrase
possível do enunciado “O povo acordou!”, no prolongamento do acontecimento.
Ser contra a corrupção: um complemento para o verbo acordar. No entanto, isso
também não escapa ao equívoco. A corrupção pode aparecer como a possibilidade de
se obter vantagens de formas ilícitas, seja na esfera política ou nas demais relações
sociais; como indicador de uma falha de caráter, remetendo ao jogo dos valores morais
em uma dada sociedade; como argumento retórico, sendo usada de forma acusatória
contra um determinado grupo ou alguém – com ou sem ausência de provas –, ou ainda
como um mecanismo estruturante de uma forma de se fazer política, que precisa ser
combatido, desmantelado.
Há seis anos o equívoco da fórmula trabalha o cenário político brasileiro. Junho
de 2013 ora é associado pelos setores de direita como algo de esquerda, ora pelos
setores de esquerda como algo de direita. Com isso, nega-se a particularidade desse
acontecimento: o fato dele não ser um movimento sindical, partidário ou filiado a um
conservadorismo político, o que vai de encontro com manifestações que ocorreram
após a polarização advinda das corridas presidenciais em 2014 e 2018 e da crise
político-econômica que se agravou em 2015-2018 – com o impeachment da Presidente
Dilma Rousseff e os escalados de corrupção que envolveram o seu sucessor, Michel
Temer.
Considerações finais: o que restou de junho?
É importante que os protestos de junho de 2013 não sejam entendidos
simplesmente como uma reação à política petista14, tampouco como a ascensão de
Embora se possa estabelecer, por exemplo, uma correlação entre junho de 2013 e o impeachment de
Dilma Rousseff em agosto de 2016 – em conjunto com o enfraquecimento da imagem do Partido dos
14
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forças conservadoras, porém como uma insatisfação popular contra a forma com que
a política se organiza e funciona no Brasil e, sobretudo, uma urgência por mudança
política. Perder isso de vista, afirma Pinto Neto (2015), implica em despotencializar as
manifestações que animaram alguns milhões de brasileiros, tomando-os como
politicamente alienados. As reivindicações que se inscrevem em junho, marcam um
ponto de transição geracional, que atravessa o próprio espectro da divisão
direita/esquerda, sendo uma resposta ao patrimonialismo que, historicamente,
beneficia as oligarquias econômicas do país:
O ponto central é que os movimentos sinalizam, antes de tudo, uma
transição geracional que atravessa a própria cisão entre direita e
esquerda e, mesmo adotando a linguagem "anticorrupção" que muitas
vezes é associada ao "moralismo" ou até "lacerdismo" no Brasil, é uma
resposta contra o patrimonialismo que percorre a cultura política
brasileira, forjada a partir de uma geração de novos atores pósConstituição de 1988 que rejeitam em bloco todo sistema (PINTO
NETO, 2015, p. 117).

Pelo o que precede, cabe perguntar se o acontecimento aqui evocado não se
dissolve nos eventos do Brasil pós-junho, seja por sua denegação ou por um
esquecimento que tende a diluí-lo em meio ao colapso político em curso. Cumpre
estabelecer um gesto de leitura que não seja uma celebração de junho, tomando-o
como um passado idílico, nem tampouco subestimar suas implicações para a política
brasileira atual. O equívoco – enquanto marca de resistência que afeta a regularidade
da língua – e a multiplicidade – em seu caráter afirmativo e intenso – que se inscrevem
no acontecimento produzem o efeito de rompimento com o discurso da dominação: o
povo se converte em multidão. Apesar disso, como ressalta Pêcheux (2010), mesmo
um acontecimento discursivo sendo desencadeador de um processo de significação,
condição de possibilidade para uma nova discursividade, sua inscrição na memória é
frágil, sob o risco de escapar a essa inscrição assim como ser absorvido por ela, como
se não tivesse ocorrido.

Trabalhadores como o grande representante dos movimentos sociais e das lutas justiça social –, atribuir
uma relação de causa e efeito entre esses dois eventos seria perder de vista a multiplicidade que se
inscreve nos acontecimentos de junho, sua auto-organização, seu caráter contingente e inacabado
(AVELAR, 2017).
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Diante disso, impõe-se a questão: o que restou de junho? A leitura que
estabelecemos é que junho nos deixa um legado: o de uma força constitutiva em torno
da qual os movimentos contraditórios de nossa história recente tiveram lugar, isto é,
um espaço de reivindicações foi aberto e tornou possível emergir uma nova
discursividade, única e múltipla, singular e polifônica (AVELAR, 2017). Junho marca
um discurso de resistência, e o seu legado não cessa de produzir efeitos. As resistências,
como bem mostrou Pêcheux (1990), são o núcleo de rebeldia contra o discurso da
dominação, formando sentidos no interior do sem-sentido:
As resistências: não entender ou entender errado; não 'escutar' as
ordens; não repetir as litanias ou repeti-las de modo errôneo, falar
quando se exige silêncio; falar sua língua como uma língua estrangeira
que se domina mal; mudar, desviar, alterar o sentido das palavras e das
frases; tomar os enunciados ao pé da letra; descolar as regras da sintaxe
e desestruturar o léxico jogando com as palavras... E assim começar a
se despedir do sentido que reproduz o discurso da dominação, de modo
que o irrealizado advenha formando sentido no interior do sem-sentido
(PÊCHEUX, 1990, p. 17).

O irrealizado, o inexistente irrompe em junho: o questionamento da ordem
estabelecida pelo patrimonialismo no Brasil e a resistência da multidão a ser reduzida
à massa de manobra, assujeitada aos mandos e desmandos do poder e do Estado. Na
tentativa de contenção dessa revolta, as forças contrárias à junho de 2013 se
manifestaram ao menos de duas formas: pela forte repressão do aparelho estatal e
jurídico às mobilizações que se seguiram em 2014 nos protestos contra a Copa do
Mundo e pelo discurso da polarização política, que ganhou força nas eleições de
outubro de 2014. Este último, nutrindo-se das forças liberadas pela multidão,
constitui-se num movimento contrário a ela, tomando o contorno, nos anos seguintes,
da divisão do debate político entre esquerda versus antipetismo – fenômeno que se
caracteriza pela defesa de que se deve estar ou ao lado da esquerda, aderindo-se aos
seus respectivos valores políticos e culturais, ou ao lado do antipetismo, que tem como
sua principal marca uma oposição radical ao PT, associando-o como principal
agenciador da corrupção no país15. Nada mais contrário ao espírito que animou às ruas
Essa caracterização do fenômeno da polarização que ganhou curso no Brasil é mais bem desenvolvida
por Gallego, Ortellado e Moretto (2017). Os autores demonstram como a polarização decorre do
fenômeno das guerras culturais, isto é, os discursos que têm como pauta temas morais, tais como aborto,
15
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em 2013. Algo saiu do controle naqueles dias. É justamente isso que o discurso da
dominação não pode aceitar e que ele tende a silenciar. Entre o esquecimento e a
resistência, junho de 2013 permanece como um legado em disputa.
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ETHÉ DE CREDIBILIDADE E DE IDENTIFICAÇÃO E
DISCURSO DE JUSTIFICAÇÃO NA DEFESA DE DILMA
ROUSSEFF
CREDIBILITY AND IDENTIFICATION ETHÉ AND JUSTIFICATION
DISCOURSE IN DILMA ROUSSEFF'S DEFENSE
Alisson Fernando Abreu de Sousa*
Kennedy Cabral Nobre**

Resumo:
O presente trabalho tem como objetivo analisar de que modo se constroem ethé
no discurso de defesa da então presidenta Dilma Rousseff (2011-2016),
pronunciado quando do julgamento de seu impeachment (29 de agosto de 2016),
bem como identificar as estratégias enunciativas de discurso de justificação
utilizadas pela oradora. A fundamentação teórica está embasada nos estudos de
Charaudeau (2011) sobre os tipos de ethé de credibilidade e de identificação no
discurso político, e sobre as características de discurso de justificação. Como
metodologia, procedeu-se por analisar o proferimento de Dilma no que se refere
aos ethé de “sério”, de “virtude”, de “competência”, de “potência”, de “caráter”, de
“inteligência”, de “humanidade”, de “chefe”, e de “solidariedade”, bem como por
analisar o uso das estratégias enunciativas que justifiquem os atos políticos da
oradora, com base na classificação das estratégias enunciativas de negação, de
razão superior, e de não-intencionalidade, que constituem o discurso de
justificação postulada por Charaudeau (2011). Dessa forma, os resultados
apontam que Dilma Rousseff, em seu proferimento político, constrói alguns dos
ethé por nós elencados (cf. CHARAUDEAU, 2011), quais sejam: os ethé de “sério”,
de “virtude”, de “competência”; de “caráter”, e de “humanidade”. Além de
justificar-se, predominantemente, pelas estratégias enunciativas de negação, da
razão superior, e de não-intencionalidade, haja vista o contexto situacional do
proferimento, o seu julgamento de impeachment, e sua defesa veemente de que
não cometeu crime de responsabilidade fiscal.
Palavras-chave: ethé de credibilidade; discurso de justificação; ethé de
identificação.
Abstract:
The present work aims analyzing the ethé of credibility and identification, as well
as analyzing the enunciative strategies of justification discourse in the political
pronouncement of Dilma Rousseff (2011-2016), pronounced at the time of her
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impeachment judgment. of August 2016. The theoretical foundation is based on
the studies of Charaudeau (2011) about the types of ethé of credibility and
identification in political discourse, and on the characteristics of justification
discourse. As methodology, we proceeded to analyze Dilma's pronouncement
relative to the ethos of “serious”, “virtue”, “competence”, “power”, “character”,
“intelligence”, “humanity”. “boss”, and “solidarity”, as well as to analyzing the use
of enunciative strategies to justify her political acts, based on the classification of
enunciative strategies of negation, superior reason, and non-intentionality ,
which constitute the justification discourse postulated by Charaudeau (2011). The
results indicates that Dilma Rousseff, in her political pronouncement, constructs
some of the ethé listed (CHARAUDEAU, 2011), which are: ethé of “serious”, of
“virtue”, of “competence”; of “character”, and of “humanity”. In addition to being
predominantly justified by the enunciative strategies of negation, superior
reason, and non-intentionality, given the situational context of the
pronouncement, her impeachment judgment, and her vehement defense that she
did not commit a crime of fiscal responsibility.
Keywords: ethé of credibility; justification discourse; ethé of identification.

Introdução
Na retórica clássica, o termo ethos designa “a imagem de si que o locutor
constrói em seu discurso para exercer uma influência sobre seu alocutário”
(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, p. 220, 2008). Em Aristóteles, as três provas
engendradas pelo discurso, o ethos, o pathos e o logos residem no caráter moral do
orador, no ouvinte e no próprio discurso, respectivamente (ARISTÓTELES, Livro I:
1356a). Nesse sentido, o ethos aristotélico é uma estratégia retórica que está voltada
tanto para o orador do discurso, que constrói uma imagem de si, quanto para o outro,
com o fim último de persuasão, pois permite ao orador parecer “digno de fé”, ao
demonstrar ser benévolo, prudente e virtuoso frente ao pathos (voltado para o
auditório, e para o domínio da emoção), isto é, mostrar-se fidedigno a partir de seu
discurso (logos), e de sua eloquência (CHARAUDEAU, 2011).
Na Análise do Discurso, principalmente nos estudos de Maingueneau (2005),
que retoma o ethos retórico, esse termo está relacionado tanto à noção de imagem
discursiva quanto a de cena de enunciação, em que cada gênero discursivo comporta
uma “distribuição pré-estabelecida de papéis que determina em parte a imagem de si
do locutor” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, p. 221, 2008), que pode escolher sua
cenografia de maneira mais ou menos livre.
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É relevante salientar que o estudo do ethos, no âmbito político, vem sendo
contemplado, direta ou indiretamente, em diversos trabalhos de pesquisadores da
Análise do Discurso, da Retórica etc., dentre os quais destacamos as pesquisas de
Arcine e Passetti (2010), Gandin e Panke (2015), Pita e Pinto (2014), Tomaz (2014) e
Ferrante (2011).
Nesse sentido, a pesquisa de Arcine e Passetti (2010), que propõe estudar o
processo discursivo de José Serra (PSDB) durante a sua campanha eleitoral em 2010,
tem o objetivo de compreender como se constrói o ethos desse sujeito, em posição de
candidato, para promover um processo de identificação do eleitorado à sua pessoa,
baseada na tipologia do ethos proposta por Charaudeau (2011). Sob esse prisma, os
resultados da análise mostram uma predominância dos ethé de identificação em seus
discursos, os quais constroem legitimidade para sua candidatura.
O trabalho de Gandin e Panke (2015), por sua vez, visa analisar de que forma
ocorreu a transferência de ethos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a
candidata Dilma Rousseff (PT) na campanha presidencial de 2010. Para tal propósito,
foi realizada análise de discursos dos programas de Dilma Rousseff no Horário
Gratuito de Propaganda Eleitoral na televisão (HGPE), no primeiro turno da eleição ao
cargo de Presidente da República, em 2010, e concluiu-se que a construção das
imagens de herói, de líder e de pai, atribuídas ao então presidente Lula, transferiu-se a
Dilma Rousseff sob as imagens de guerreira, gestora e mãe.
O estudo de Pita e Pinto (2014), por sua vez, apresenta uma análise comparativa
acerca dos ethé em discursos políticos em Portugal e no Brasil. Ao analisar a sua
materialidade linguístico-textual, com base uma análise linguística centrada nos atos
de discurso, nas marcas de Responsabilidade Enunciativa (Adam, 2008) e nas
estruturas léxico-textuais utilizadas, foi constatada a existência de ethé específicos a
cada estadista (português e brasileiro), assim como de ethé comuns, os quais
apresentam similitudes e diferenças relativamente à materialização linguística.
Tomaz (2014), por seu turno, em sua pesquisa sobre a construção do ethos
popular do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seus proferimentos
improvisados durante os dois mandatos de governo (2002 a 2010), analisou como a
imagem popular de Lula é formada, a fim de verificar a existência de ethé oriundos da
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própria personalidade do ex-presidente. Os resultados da pesquisa apontam que há
uma predominância dos ethé de identificação sobre os ethé de credibilidade nos
discursos de Lula, haja vista que o então presidente apresentava um ethos popular que
privilegiava a identificação do povo com a sua imagem, construída pelo emprego do
ethos de chefe, não como um líder soberano ou distante, mas identificado com o povo,
porque oriundo das camadas mais pobres da sociedade.
Entendendo o discurso político como uma prática enunciativa altamente
argumentativa, a pesquisa de Ferrante (2011) faz uma relação entre o ethos construído
no discurso político e a prática argumentativa nos proferimentos do prefeito de São
Caetano do Sul, que, na condição de governante, busca persuadir seu eleitorado ao
construir imagens de si. Esse estudo aponta que os discursos do prefeito ora
encontram-se vinculados ao ethos de identificação, ora mostram uma imagem
consolidada e confiante.
Assim, nas pesquisas supracitadas, percebe-se que há uma projeção
predominante dos ethé de identificação, nos discursos analisados, em detrimento dos
ethé de credibilidade, até mesmo pela delimitação dos tipos de discurso para análise.
Essa construção é determinada, em parte, pelas cenografias nas quais se encontram os
oradores, em campanhas presidenciais e no proferimento de discursos políticos,
fundamentalmente. Nesse sentido, uma vez que a construção da imagem de
identificação é extraída do afeto social da instância cidadã, que, em um processo de
identificação irracional, funda sua identidade na do político (cf. CHARAUDEAU, 2011),
a construção de si dos ethé de identificação era de se esperar, haja vista que os discursos
analisados convergem, dentre outros motivos, para a persuasão da instância cidadã a
partir da sua identificação/predileção para com o político.
Diante disso, à medida que objetivamos analisar as imagens construídas no
proferimento de defesa da então presidenta da República Dilma Rousseff (2011-2016),
bem como identificar as estratégias enunciativas de discurso de justificação utilizadas
pela oradora, nossa pesquisa contribui à compreensão das inter-relações entre o ethos
e o discurso de justificação, por inserir-se numa cena enunciativa que requer,
necessariamente, da oradora, uma projeção de imagem de si que englobe, ao mesmo
tempo, a manutenção de sua credibilidade, a identificação da população e a defesa
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contra as acusações de crime de responsabilidade apoiada em justificativas de seus atos
políticos. Essa é uma importante contribuição, tendo em vista que, em muitos estudos
acerca dos ethé, no discurso político, há uma restrição de análise em relação aos ethé
de identificação, em detrimento dos ethé de credibilidade e das estratégias
enunciativas de discurso de justificação.
No que concerne à organização do nosso trabalho, seu conteúdo está dividido
em 7 tópicos. No primeiro tópico, cujo título é “O processo de impeachment de Dilma
Rousseff”, elucidamos o que é impeachment, como se dá todo o processo, quais os
motivos que podem levar à destituição de um cargo público, assim como explicamos o
processo de impeachment de Dilma Rousseff. Nos dois tópicos subsequentes,
intitulados “Ethé de credibilidade” e “Ethé de identificação”, respectivamente,
discorremos sobre o arcabouço teórico em torno dos ethé no domínio político,
postulados por Charaudeau (2011). No quarto tópico, que tem por título “Estratégias
enunciativas do discurso de justificação”, apresentamos os tipos de estratégias
discursivas que visam justificar as ações ou possíveis erros cometidos pelo político,
para preservar ou atenuar uma imagem negativa, por meio de declarações que visam
inocentá-lo das críticas sobre seus atos, reivindicando legitimidade daquilo que fez, ou
das acusações que lhe são dirigidas.
Outrossim, explanamos a “Metodologia” no quinto tópico, em que expomos de
que forma foi feita a constituição do corpus, como foram coletados os dados, e quais os
procedimentos metodológicos de análise. “Análise dos ethé e das estratégias
enunciativas de justificação na defesa de Dilma Rousseff” é o sexto tópico, que traz as
discussões e os resultados obtidos através da análise do proferimento de Dilma
Rousseff por ocasião de seu impeachment. E por fim, nas “Considerações finais”, há
uma síntese da pesquisa.
1. O processo de impeachment de Dilma Rousseff
A palavra impeachment remete ao impedimento e à destituição de um cargo
público ocupado por certas autoridades políticas, no caso do Presidente da República,
pelo critério de ter cometido crime de responsabilidade, previsto no artigo 52, nos

138
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

incisos I e II, da Constituição, em que compete ao Senado Federal “processar e julgar
o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de Responsabilidade”
(BRASIL [CF, 1988], 2012, p. 47), isto é, em casos que tenha praticado uma infração
político-administrativa. São exemplos desse tipo de crime, dentre outros, casos em que
o Presidente atenta contra a Constituição Federal, contra o exercício dos direitos
políticos, contra a probidade na administração, ou quanto ao cumprimento de leis e
decisões judiciais, regradas pelo artigo 85 da Constituição1 e pela lei nº 1079, de 10 de
abril de 1950.
Nesse sentido, o processo de impeachment ocorre a partir da acusação ou
denúncia de qualquer cidadão contra o Presidente da República, haja vista que “é
permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da República ou Ministro de
Estado, por crime de responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados2” (BRASIL,
1950).
Assim, para que o processo de destituição se efetue, é necessário primeiramente
que se processe um juízo de admissibilidade da acusação pela Câmara dos Deputados,
que precisa autorizar o início do processo por 2/3 dos seus membros, minimamente.
Após, ocorre o julgamento pelo Senado Federal, presidido pelo Presidente do Supremo
Tribunal Federal. Para que o Presidente seja condenado também será necessária uma
votação por 2/3 dos Senadores, conforme o artigo 86 da Constituição. Por fim, ocorre
o julgamento pelo Senado Federal, presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal
Federal, no qual será necessária também uma votação por 2/3 dos Senadores para que
o Presidente seja condenado, e consequentemente, perca seu cargo e seja inabilitado
para o exercício de função pública por 8 anos, sem prejuízo de outras sanções, previsto
pelo artigo 52 da CF, em que o Vice-presidente é o seu sucessor natural (MARQUES,
2015).
O processo de impeachment de Dilma Rousseff teve início em 2 de dezembro de
2015, quando o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha deu
prosseguimento ao pedido dos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína
Paschoal, que justificaram que a então presidenta havia cometido crime de

1
2

Incisos I, II, III, IV, V, VI e VII (CF, 2012, p. 61).
Capítulo I, da Denúncia. Artigo 14 da Lei 1.079, de 10 de abril de 1950. Sem paginação definida.
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responsabilidade pela prática das chamadas “pedaladas fiscais” (metáfora criada pela
acusação que remete ao fato do governo esconder a real situação fiscal do país),
mediante a emissão de decretos de abertura de crédito sem a autorização do Congresso,
e que o governo sabia da irregularidade porque já havia pedido revisão da meta quando
editou os decretos, sem consulta ao poder Legislativo, como deveria ter sido feito antes
de a nova meta ser aprovada. Esse processo de impeachment teve duração de 273 dias,
encerrando-se em 31 de agosto de 2016, e resultou na cassação do mandato, mas sem
a perda dos direitos políticos de Dilma (Agência do Senado, 2016).
Desta feita, o depoimento de defesa de Dilma Rousseff, como parte integrante
do seu processo de impeachment será analisado conforme as categorias de análises
acerca dos ethé de credibilidade e de identificação. No próximo tópico, sobre os ethé de
credibilidade, discorremos sobre o ethos de “sério”, o ethos de “virtude”, e o ethos de
“competência” no domínio político.
2. Ethé de credibilidade
No âmbito do discurso político, a credibilidade, como sendo a capacidade de
fazer dizer, de saber governar, não está relacionada à identidade social do locutor, isto
é, a que o torna legitimado a falar pelo papel que lhe é atribuído com base na situação
comunicativa, mas é construída na sua identidade discursiva, em que, no momento da
enunciação, o orador atribui a si próprio papéis resultantes das coerções impostas
tanto pelos sujeitos outros que o julgam crível (ou não), como pelas estratégias que
escolhe no seu discurso para mostrar-se ao seu auditório como digno de crédito
(CHARAUDEAU, 2011). O ethos de credibilidade, dessa forma, “se constrói em uma
interação entre identidade social e identidade discursiva, entre o que o sujeito quer
parecer e o que ele é em seu ser psicológico e social” (CHARAUDEAU, 2011, p. 137).
Nesse sentido, o orador (político), em seu pronunciamento, para construir os
ethé de credibilidade, busca atender determinadas condições que tornam seu discurso
crível, para tentar persuadir determinado público de que se tem certo poder, condições
essas de: 1) sinceridade, que diz respeito à coerência daquilo que diz com o que pensa,
relacionada ao ethos de “sério”; 2) de performance, atinente ao ethos de “virtuoso”,
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que é a capacidade de realizar o que promete; e a 3) de eficácia implica que os
resultados do que é prometido serão positivos, projeta uma imagem de “competente”
(CHARAUDEAU, 2011).
Dessa forma, de acordo com Charaudeau (2011), o ethos de “sério” se constrói a
partir das representações que cada grupo social faz do político que é ou não é sério, que
se apresenta sob diversas características ou índices, que podem ser corporais e
mímicos, quando o orador exibe uma rigidez corporal austera, e uma expressão menos
sorridente na face; por conseguinte, os índices comportamentais demonstram
capacidade de autocontrole do político frente as críticas e de frieza diante da
adversidade; outro índice é aquele em que o político demonstra grande energia e
capacidade de trabalho, que está presente em todas as linhas de frente políticas e
sociais, divulgadas pela mídia, o qual não desvela frivolidade, brincadeiras, ou
insolência; os índices verbais, por sua vez, são revelados por um tom firme e comedido,
sem frases de efeitos, e por construções frasais mais simples e serenas; por fim, o ethos
de “sério” é construído quando o orador faz declarações a respeito de si mesmo, quando
as suas propostas exprimem justa medida, e quando há a recusa da demagogia, e a
preocupação para com o bem do público de maneira realista. É importante pontuar
que as imagens de austeridade e de seriedade não devem ser excessivas, para não irem
de encontro com a simpatia e à atenção ao outro, e nem suas propostas devem ser de
difícil realização, haja vista que podem ser vistas como contraproducentes para o
político, já que desvelam um distanciamento em relação ao povo, aos eleitores.
Outrossim, sobre o ethos de “virtude”, Charaudeau (2011) fala que está
relacionado à honestidade pessoal do orador, que remete à retidão e à sinceridade
tanto na vida pública quanto na vida privada (ter uma vida transparente, nada a
esconder, falar o que se pensa), assim como à honradez, pois exige que o político
demonstre fidelidade e transparência para com as expectativas fantasiosas da instância
cidadã. Esse ethos pode ser constatado a partir do comprometimento e do seguimento
do orador à sua linha de pensamento e de ação. A lealdade também é uma característica
que constrói o ethos de “virtude”, pelo respeito ao adversário (sem desferir golpes
baixos), e por, na derrota, reconhecer a validade do julgamento do outro e seus
próprios erros. Assim, o político que constrói uma imagem de virtude tem atitude de
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respeito para com o cidadão, demonstrando ser direto, sem embustes, e reivindicar
para si uma total transparência.
O ethos de “competência”, por fim, exige do orador, não somente um
conhecimento aprofundado para exercer sua atividade política (saber), mas
igualmente provar que possui os meios, o poder e a experiência necessários para
realizar seus objetivos, agindo de maneira eficaz (habilidade). Esse ethos, assevera
Charaudeau (2011), é construído pela visão do percurso político do orador, que, não
raramente, evidencia, em seu discurso, características de seu trajeto político para
invocar o ethos de “competência” (herança, estudos, experiência adquirida etc.).
3. Ethé de identificação
Os ethé de identificação são extraídos do afeto social da instância cidadã, uma
vez que “o cidadão, mediante um processo de identificação irracional, funda sua
identidade na do político” (CHARAUDEAU, 2011, p. 137). São caracterizados, no
discurso político, pelos ethé de “potência”, de “caráter”, de “inteligência”, de
“humanidade”, os quais definem e essencializam os políticos enquanto pessoas, bem
como pelo ethos de “chefe”, orientados para o cidadão, e pelo ethos de “solidariedade”,
que se constrói em uma relação de reciprocidade entre atos e declarações
(CHARAUDEAU, 2011). Dessa forma, o político, ao construir uma imagem de si
mesmo com as características do ethos de identificação em seu proferimento, busca
mostrar-se de maneira idealizada ao outro, no sentido de que tenta passar uma imagem
de que é uma referência tanto na vida pública, em que cumpre com o seu dever de
governante, quanto na vida privada, em que segue um padrão familiar e conjugal
estabelecido pela sociedade, com o intuito de alcançar maior número de adesão do
outro com relação àquilo que está sendo dito em seu discurso.
Nesse sentido, de acordo com Charaudeau (2011), o ethos de “potência” está
relacionado a um imaginário de força que designa uma imagem de vociferação, de vigor
e energia físicas, que é de ordem natural. Esse ethos é representado pela figura de
virilidade sexual, que não se encontra de modo explícito em um discurso, mas é
construída a partir de um contexto cultural em que essa variante seja vista como um
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fator de sucesso (sociedade machista, por exemplo), e leva em conta a vida pessoal
do(a) orador(a) (está mais relacionado ao masculino que ao feminino), que possui fama
de galã, que conquista, que sai vitorioso, e que domina. Dessa forma, é exaltado o papel
do corpo como prova de verdade, assim como as proezas físicas, de maneira
coordenada, quase militar ou esportiva (maratonas de campanhas eleitorais longas),
as encenações de força, pela voz e pelo verbo em comícios (discursos de mais de 10
horas de duração), por exemplo.
O ethos de “caráter”, por seu turno, se refere à “força do espírito”, e não à força
do corpo (como o precedente), que pode ser evocada, no discurso, pelas figuras de
afronta, de força tranquila, de coragem, de orgulho, de firmeza e de moderação
(CHARAUDEAU, 2011). A vituperação diz respeito ao descontentamento, à indignação
e à crítica expressadas com força pelo orador em seu discurso, de maneira controlada
e dominada (diferente da vociferação). A figura da força tranquila, por conseguinte, é
construída quando o político demonstra ser sereno, e equilibrado, no sentido de que
tem controle de si, e que pensa e pondera as consequências antes de tomar suas
decisões. A figura de coragem, por sua vez, constrói uma imagem de um político que
não se enfraquecerá diante das adversidades, e que saberá enfrentá-las sem ceder à
demagogia. Outrossim, a figura de orgulho diz respeito à ambição do político por
realizar grandes proezas e ao seu desejo de defender os valores e a integridade
identitária de seu povo, mesmo que ultrapasse limites morais e éticos. A figura de
orgulho, por seu turno, tem uma versão mais atenuada que é a figura de firmeza,
concernente a “uma atitude de reivindicação da ação efetiva, demonstrando energia
(que não é nem a irritação nem a agressividade), e mesmo uma determinação
inabalável” (CHARAUDEAU, 2011, p. 144). Por fim, a moderação é construída quando
o político demonstra ter a capacidade de ser um exímio conciliador e negociador, que
faz a mediação entre partes conflitantes para fazê-las chegarem a acordos e a
entendimentos, manifestando-se por declarações que temperam ações ou que se
prestam a proteger sujeitos envolvidos em declarações polêmicas.
Acerca do ethos de “inteligência” no âmbito político, este é construído e
compreendido pelo auditório pela forma como o orador desvela ser culto, erudito, e
intelectual em seu proferimento, seja por seu conhecimento de mundo, seja por
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citações de especialistas sobre o assunto, seja ainda por alusões históricas e a dados
estatísticos, bem como mostra-se conhecedor dos acontecimentos políticos. O
auditório, por sua vez, leva em consideração tudo o que pode apreender de seu
comportamento em sua vida privada. Assim, a inteligência é considerada como “um
imaginário coletivo que testemunha a maneira pela qual os membros de um grupo
social a concebem e a valorizam” (CHARAUDEAU, 2011, p. 145), sendo construída
pelas figuras de homem adulto honesto, e de malícia/astúcia.
De acordo com o autor, a figura de homem adulto honesto (honnête homme
cultivé) depende do arcabouço cultural que o político herdou de sua origem social e de
sua formação acadêmica e artística, antes ou depois de seu mandato político. A figura
da malícia/astúcia, por seu turno, é mais sutil e, portanto, difícil de ser determinada,
haja vista que remete à dissimulação entre o ser e o parecer (parecer dar razão ao
adversário, mas tomar uma decisão contrária), acompanhada por certo embuste, isto
é, o político não revela todas as suas intenções para seus adversários, para a mídia, ao
utilizar palavras ambíguas, passíveis de diversas interpretações, mas age
maliciosamente (e com astúcia) para melhor realizar seus projetos nessa confrontação
perpétua que permeia a vida política.
O ethos de “humanidade”, como afirma Charaudeau (2011), desvela-se pela
capacidade do político de demonstrar sentimentos de caráter social para com a
população pobre, de ter compaixão para com o outro que sofre, isto é, mostrar
alteridade e empatia, bem como de confessar suas fraquezas, e de expor seus gostos e
suas preferências pessoais mais íntimas. Por isso, esse ethos é constituído pelas figuras
de sentimento e de confissão. Para o autor, a figura do sentimento, na política, é
sinônimo de fraqueza, por isso deve ser transparecida somente em algumas ocasiões,
como as de visita a pessoas que sofrem, em situações de catástrofes, e em expressões
em que o ato político seja motivado por angústias pessoais. A confissão, por
conseguinte, aparece quando o político reconhece, de maneira limitada, que não agiu
suficientemente para resolver uma situação de crise ou que ninguém teria feito melhor,
por exemplo, para desmontar as críticas adversárias. A confissão, nesse sentido, pode
ser um sinal de fraqueza, mas pode ser “contrabalanceada por um ethos de “coragem”
e de “sinceridade”” (CHARAUDEAU, 2011, p. 149), na medida em que o político, em
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situações de campanha eleitoral ou de retirada de mandato, faz declarações a respeito
de sua atividade política passada e confessa não ter tido êxito em todas as suas
empreitadas, seja por cálculo equivocado, mesmo com uma lógica, seja também ao
reconhecer seus erros, que seriam da natureza humana.
Charaudeau (2011) destaca a relação de dependência entre a instância cidadã e
a política na construção do ethos de “chefe”, haja vista que está direcionado para o
cidadão, o qual constrói do político uma imagem de liderança, manifestada pelas
figuras de guia, de soberano e de comandante. Para o autor, a figura do guia está
relacionada ao fato de um determinado grupo, consciente de sua incapacidade de
autonomia, buscar em um ser superior uma voz que indique o caminho a ser seguido,
que seja capaz de guiá-lo em meio às peripécias do mundo. Essa figura tem outras
variantes que caracterizam os tipos de guia, como o guia-pastor, o guia-profeta e o guiasoberano. Outra figura que destacamos é a do chefe-soberano, ligeiramente diferente
da de guia, pois funda a legitimidade do político, seja quando profere discursos que
“lembram seus valores, de modo a encarnar-se neles: falar da democracia, da soberania
do povo” (CHARAUDEAU, 2011, p. 157), ora tomando uma posição acima do conflito,
quando se recusa a responder as polêmicas em que está envolvido, ora opondo-se a
“rebaixar ao nível dos agitadores, não se comprometer com vãs controvérsias”
(ibidem), para representar uma imagem de homem (ou mulher) que domina a cena
política.
Sobre o ethos de “solidariedade”, assevera-nos Charaudeau (2011) que este é
construído pela atenção e pelo comprometimento do político em relação às
necessidades e aos sofrimentos dos outros, pela vontade de estar junto com os que se
encontram ameaçados, e pela partilha das mesmas ideias e pontos de vista de seu
grupo. Assim, a solidariedade, no domínio político, caracteriza-se por uma relação de
reciprocidade entre atos e declarações do político, que pode ser solidário de maneira
silenciosa, quando se associa a manifestações sociais, ou ao propor slogans, isto é,
frases de grande expressividade que defendem as opiniões de seu grupo e passam a ser
adotadas pelo político. Charaudeau (2011), assim, afirma que a demonstração da
solidariedade ocorre pela defesa de uma ideia de determinado grupo identificado com
a origem dessa ideia, pelas circunstâncias que fomentam esse movimento identitário
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que se exibem, de maneira empática, pelos pontos de vistas fortes que afirmam a
existência e a vontade de um grupo, e pelos slogans de rua.
O político que quer se mostrar solidário deve, de acordo com o autor, ser
consciente das responsabilidades que cabem a si próprio e ao seu governo, assim como
deve escutar (mesmo que essa atitude seja silenciosa) a opinião pública, além de estar
atento aos problemas, aos sofrimentos e às necessidades dos administrados, o que lhe
confere, ao mesmo tempo, sua legitimidade e sua importância diante do cenário
político.
4. Estratégias enunciativas do discurso de justificação
O discurso de justificação, no campo político, é produzido quando a
credibilidade do orador é afetada, seja por seus atos ou por suas declarações
contraditórias, seja por questionamentos levantados pela instância adversária a seu
respeito, seja ainda pelo reconhecimento da existência das críticas contra si. Dessa
forma, o proferimento que visa justificar as ações ou possíveis erros cometidos, stricto
sensu, não é uma confissão, mas, à medida que acentua um erro ou falta, é construído
quando um político, para preservar sua imagem, emite declarações para se inocentar
das críticas sobre seus atos, reivindicando legitimidade daquilo que fez, ou
defendendo-se das acusações que lhe foram dirigidas, isto é, quando há indícios de
desvio de conduta (CHARAUDEAU, 2011).
Charaudeau (2011) afirma que o político, na situação de acusado e criticado,
encontra-se diante de um dilema de escolha entre não se justificar e justificar-se. A
opção por não se justificar implica que não há defesa para a acusação, e justificar-se,
por sua vez, ratifica a dúvida e a incerteza sobre o orador, que produzem efeitos
diversos de inocência, de sabedoria, de desdém e de fraqueza, em que não se
restabelece a credibilidade afetada por ações e declarações desditosas.
Nesse sentido, o político que procura justificar-se pode escolher entre três
possíveis estratégias enunciativas que se oferecem, a negação, a razão superior e a não
intencionalidade. De acordo com Charaudeau (2011), a negação é uma estratégia que
consiste em rejeitar a denúncia, em contestar a acusação, e em torná-la nula, o que
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pressupõe que não há o que justificar. Esse subterfúgio, ressalte-se, é muito comum
em proferimentos de políticos que se encontram em uma situação de se defender de
acusações, como no caso de Dilma Rousseff, por isso é repleto de expressões adverbiais
de negação.
A estratégia de justificação pela alegação de uma razão superior ocorre quando
há uma explicação fundamentada, uma razão subjacente, um motivo de “força maior”,
que pode ser uma razão de Estado, pela qual o político é levado a conservar a
integridade e a preservar a identidade nacional reconhecida pela população. Essa
estratégia pode ter efeitos negativos para o orador em relação à população em geral, já
que é conveniente apenas aos interesses de um grupo pequeno, que toma suas próprias
decisões, tentando reforçar sua legitimidade para tal ato. A razão superior pode ser
também em nome da lei, de modo que o político, sendo um representante direto cujo
intuito é o de manter a vida em sociedade, com o consentimento da instância cidadã,
pode tirar partido da legalidade de sua ação para justificá-la, validando seus atos ou
“delitos”. Ou seja, o político é aquele que está acima da lei, que pode mudá-la sem
consulta pública, por uma razão superior, e apenas justificar-se depois. Por fim, a
justificação que recorre à razão superior se dá ainda em nome do realismo, que tem a
ver com a aplicação de ideias que visem adquirir qualquer tipo de resultado, que é
melhor que não o obter.
A não intencionalidade, enfim, é a terceira estratégia a que o orador pode
recorrer em seu discurso para isentar-se da responsabilidade de seus atos, e que
desvela caráter não proposital de suas ações. Esse tipo de estratégia, como afirma
Charaudeau (2011), tem como efeitos livrar e atenuar seu autor da posição de acusado,
que é evocada pelos argumentos de inocência, de ignorância, de circunstâncias e de
responsabilidade coletiva. Sob esse prisma, o argumento de inocência consiste em
enunciar declarações que não compreendem a causa da recriminação. O político segue
a ordem natural das coisas, obedece às ordens (ao não questionar a ordem recebida),
fazendo com que a culpa recaia sobre aquele que dá as ordens. O argumento de
ignorância, por sua vez, consiste em retirar a acusação da intenção voluntária, de modo
que o orador alega o não conhecimento de cometer um ato, que diz respeito aos fatos,
à participação não consciente, mas de maneira manipulada do autor do ato, e à
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ignorância de um erro de cálculo, que é a não previsão de resultados negativos e
inesperados derivados de um desvio não desejado. O argumento de circunstâncias, por
conseguinte, remete a ações que aconteceram no passado, que levaram a determinadas
tomadas de decisões, mas que isentam o político da culpabilidade. E o argumento de
responsabilidade coletiva, por fim, é evocado quando a infração não foi individual, mas
diluída entre vários outros políticos.
Na sequência, para efeito de visão geral da proposta de Charaudeau (2011),
apresentamos, no Quadro 01, uma síntese que reúne os tipos e as características dos
ethé de credibilidade e de identificação, assim como as estratégias enunciativas do
discurso de justificação.
Tabela 01: Síntese das características dos ethé de credibilidade e de identificação, e das estratégias
enunciativas do discurso de justificação3

Ethé de
credibilidade
Ethos de “sério”

Ethos de “virtuoso”

Ethos de
“competente”
Ethé de
identificação
Ethos de “potência”
Ethos de “caráter”
Ethos de
“inteligência”
Ethos de
“humanidade”
3

Fonte: elaboração própria.

Características
Índices corporais e mímicos rígidos;
Índices comportamentais de autocontrole frente às críticas;
Índices verbais com tom firme e frases diretas; Índices de energia e
de capacidade de trabalho;
Declarações sobre si mesmo;
Condição de sinceridade;
Honestidade pessoal tanto na vida pública quanto na vida privada;
Honradez, transparência e fidelidade para com o cidadão;
Lealdade e respeito ao adversário;
Condição de performance;
Conhecimento para o exercício da atividade política;
Habilidade para a execução de ações;
Condição de eficácia;
Características
Figuras de virilidade sexual, de vigor físico, de determinação de agir
ordenadamente;
Figuras de vituperação, de tranquilidade, de coragem, de orgulho,
de firmeza, de moderação;
Figuras de homem adulto honesto, e de astúcia/ malícia;
Figuras de sentimento, de confissão;
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Ethos de “chefe”
Ethos de
“solidariedade”
Discurso de
justificação
Negação
Razão superior
Não
intencionalidade

Figuras de guia, de soberano, de comandante;
Vontade de estar junto com os que sofrem, partilha das mesmas
ideias do grupo, escutar, ouvir, estar atento aos problemas e às
necessidades alheias;
Características
Rejeita e torna nula a denúncia, contesta a acusação;
Razão de Estado, em nome da lei, em nome do realismo;
Argumento de inocência, argumento de ignorância, argumento de
circunstâncias, argumento de responsabilidade coletiva;
Fonte: Os autores

5. Metodologia
Os dados para análise organizados neste trabalho foram coletados dos registros
taquigráficos4, que constituem todos os proferimentos dos Senadores referentes ao
processo de impeachment de Dilma Rousseff por crime de responsabilidade,
enunciados entre os dias 25 a 31 de agosto de 2016. Esses registros foram obtidos por
meio de pesquisa ao site do Senado Federal: www25.senado.leg.br, dos quais
delimitamos o depoimento de defesa pessoal enunciado pela então presidenta da
República, pronunciado na 133ª Sessão deliberativa extraordinária da 2ª Sessão
legislativa ordinária da 55ª legislatura.
Destacamos que a pesquisa das notas taquigráficas foi realizada do seguinte
modo: na página inicial do site do Senado Federal, selecionamos Atividade Legislativa,
terceiro ícone da esquerda para a direita, depois selecionamos a opção Sessão Plenária.
Abre-se então uma caixa intitulada Agenda do Plenário, a qual preenchemos com a
data em que se iniciou a 133ª Sessão deliberativa extraordinária, dia 25 de agosto de
2016. Em seguida, clicamos na opção Notas taquigráficas, e, por fim, filtramos o dia
em que Dilma discursou no Senado Federal, 29 de agosto de 2016. É importante
pontuar que os registros taquigráficos podem ser lidos diretamente pela página do
Senado ou acessados mediante arquivo .pdf, disponível para transferência (download).

Todos os proferimentos realizados no plenário do Senado Federal são disponibilizados ao público, sob
o formato de notas taquigráficas.
4
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Este arquivo possui 639 páginas, e o pronunciamento de Dilma Rousseff, objeto desta
pesquisa, vai da página 386 a 392.
Uma vez que o Senado Federal concedeu o direito de defesa à ré, Dilma Rousseff
falou por 49 minutos ininterruptos para dar as suas explicações sobre os fatos que lhe
foram irrogados pela acusação. Em seguida, a oradora respondeu a várias perguntas
de senadores e senadoras, atinentes ao crime de responsabilidade, qual seja, à emissão
de decretos de abertura de crédito sem a autorização do Congresso, e sem consulta ao
poder Legislativo.
Os nossos procedimentos metodológicos pautam-se na análise do proferimento
de defesa de Dilma Rousseff no que tange aos ethé de credibilidade e de identificação,
e na análise das estratégias enunciativas de negação, de razão superior, e de nãointencionalidade, que visam justificar os atos políticos da oradora, com base nas
categorias de análise dos ethé e de discurso de justificação preconizadas por
Charaudeau (2011).
No decorrer da análise, percorremos o caminho interpretativo de trechos do
discurso em que há relação com as categorias de análise de ethé e de discurso de
justificação propostas em nossa fundamentação teórica, buscando situar nossa
interpretação, fundamentalmente, no objeto de estudo, sem menção quantitativa de
dados. Ao analisarmos o ethos de “virtude”, por exemplo, interessa-nos averiguar
excertos do discurso de defesa que tenham, em sua materialidade textual, as
características que indicam as figuras que o compõem, quais sejam: a honestidade
pessoal tanto na vida pública quanto na vida privada, a honradez, a transparência e
fidelidade para com o cidadão, a lealdade, o respeito ao adversário e o atendimento à
condição de performance.
6. Análise dos ethé e das estratégias enunciativas de justificação na
defesa de Dilma Rousseff
Conforme já foi exposto, nosso objetivo nessa pesquisa consiste em analisar os
modos com que os ethé são construídos no discurso de defesa da então presidenta
Dilma Rousseff (2011-2016), pronunciado quando do julgamento de seu impeachment
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(29 de agosto de 2016), bem como identificar as estratégias enunciativas de discurso
de justificação utilizadas pela oradora, com base nas categorias de análise dos ethé e de
discurso de justificação postuladas por Charaudeau (2011).
6.1 Ethé de credibilidade
Partindo para a análise dos ethé de credibilidade, atinente ao ethos de “sério”,
no trecho a seguir, percebemos uma demonstração de seriedade da oradora, ao
enunciar declarações a respeito de si mesma em seu discurso. “Todos sabem que não
enriqueci no exercício de cargos públicos, que não desviei dinheiro público em meu
governo em benefício próprio, nem de meus familiares, e que não possuo contas ou
imóveis no exterior” (BRASIL, 2016, p. 389).
Nota-se que a oradora, sendo sincera, isto é, ao desvelar coerência política,
principalmente por afirmar que não enriqueceu em seu mandato político e nem possui
contas no exterior, mantém os valores daquilo que sempre defendeu. Destarte, as
declarações sobre si mesma, sobre sua conduta política, de que não desviou dinheiro
para próprio usufruto, nem para seus familiares, são indicadores da construção de um
ethos de “sério” de Dilma.
Outra característica que demonstra uma imagem de seriedade da oradora é sua
capacidade de autocontrole frente às críticas. No excerto abaixo, percebe-se essa
variante do ethos de “sério”. “Ouvi também críticas duras ao meu governo, a erros que
foram cometidos e a medidas e políticas que não foram adotadas. Acolho essas críticas
com humildade [...]” (BRASIL, 2016, p. 386).
Apesar da capacidade de autocontrole ser considerada uma idiossincrasia de
cunho comportamental por Charaudeau (2011), é importante pontuar que, para além
de mostrar-se por gesticulações corporais, a sua manifestação se dá também por
elementos linguísticos, como o faz Dilma Rousseff no trecho acima, haja vista que,
diante do fato de ouvir, dos adversários, as duras críticas ao seu governo, a oradora,
mantendo o decoro parlamentar, acolhe-as com humildade, denotando uma imagem
de séria.

151
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

No que diz respeito ao ethos de “virtude”, Charaudeau (2011) afirma que este
pode ser constatado a partir do comprometimento e do seguimento do orador à sua
linha de pensamento e de ação, isto é, a partir da sua fidelidade. Nesse prisma, é-nos
possível construir uma imagem de virtude de Dilma Rousseff a partir do fragmento de
seu pronunciamento a seguir, por exemplo.
Na minha posse, assumi o compromisso de manter, defender e cumprir
a Constituição, bem como o de observar as leis, promover o bem geral
do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência
do Brasil. [...] Não traio os compromissos que assumo, os princípios
que defendo ou os que lutam ao meu lado. [...] Não mudei de lado.
Apesar de receber o peso da injustiça nos meus ombros, continuei
lutando pela democracia. [...] Se eu tivesse me acumpliciado com a
improbidade e com o que há de pior na política brasileira, como muitos
até hoje parecem não ter o menor pudor em fazê-lo, eu não correria o
risco de ser condenada injustamente (BRASIL, 2016, pp. 386-389).

O comprometimento político da oradora, enquanto presidenta da República, é
percebido quando ressalta seu empenho em manter, em defender, em observar e em
cumprir a Constituição e as leis com o intuito de promover o bem do povo. E, além
disso, por declarar que não se considera uma traidora dos compromissos que assume,
que não mudou de lado político e ideológico, em prol da luta pela democracia. Dessa
forma, Dilma Rousseff demonstra, discursivamente, sua fidelidade para com a sua
linha de pensamento e de ação, mesmo tendo oportunidade de livrar-se do julgamento,
tivesse se acumpliciado com aquilo que considera o pior na política.
As figuras de honestidade e de honradez também são características do ethos de
“virtude”, que remetem à retidão, à sinceridade, e à transparência do político, o qual
nada esconde, e fala o que pensa, tanto na vida pública quanto na vida privada, como
percebe-se na sequência.
Aos quase 70 anos de idade, não seria agora, após ser mãe e avó, que
abdicaria dos princípios que sempre me guiaram. Exercendo a
Presidência da República, tenho honrado o compromisso com o meu
País, com a democracia, com o Estado de direito. Tenho sido
intransigente na defesa da honestidade, na gestão da coisa pública. [...]
Peço que façam justiça a uma Presidente honesta, que jamais cometeu
qualquer ato ilegal, na vida pessoal ou nas funções públicas que exerceu
(BRASIL, 2016, pp. 386-392).
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No que tange à imagem de si no discurso, Dilma Rousseff constrói um ethos de
“virtude” sob a figura da honestidade e da honradez, ao declarar que, no exercício de
seu mandato político, honrou o compromisso com o país, com a democracia, com o
Estado de direito, e que foi intransigente na defesa da honestidade, e na gestão da coisa
pública, fato que a faz pedir, no final de seu depoimento, “que façam justiça a uma
Presidenta honesta” (BRASIL, 2016, p. 392).
A oradora ainda relaciona essas declarações com o fato de ter 70 anos de idade,
de ser mãe e de ser avó para intensificar sua defesa por seus princípios pessoais,
indissociável da vida pública, uma vez que o auditório é levado a considerar, até pelas
experiências pessoais e familiares, qual pessoa de 70 anos, mãe e avó, abdicaria essa
virtude. Nesse sentido, Dilma Rousseff busca conceder uma resposta às expectativas
fantasiosas da instância cidadã que, delegando um poder, procura ser representada por
“um homem ou uma mulher que seja modelo de retidão e honradez” (CHARAUDEAU,
2011, p. 124).
Na sequência, há outro trecho do discurso de Dilma Rousseff que julgamos ser
característico do ethos de “virtude”, pela figura de lealdade.
[...] meus julgadores chegaram aqui pelo mesmo voto popular que me
conduziu à Presidência. Tenho por todos, por isso, o maior respeito,
mas continuo de cabeça erguida, olhando nos olhos dos meus
julgadores. [...] Reitero: respeito os meus julgadores. Não nutro rancor
por aqueles que votarão pela minha destituição (BRASIL, 2016, p.
392).

A lealdade, sendo uma variante do ethos de “virtude”, é percebida no discurso
político principalmente pela demonstração de respeito do orador ao adversário e pela
consideração da validade do julgamento do outro. Nesse sentido, nota-se que a oradora
demonstra

respeito

para

com

os

seus

julgadores

porque

foram

eleitos

democraticamente, e que não nutre rancor pelos que querem destituí-la de seu cargo,
porque, em muitos casos, seguem rigorosamente os idealismos políticos de seus
partidos, mas isso não significa que ela reconhece as circunstâncias de seu julgamento
ou que a justiça está sendo feita. Esses são indicadores discursivos que desvelam a
construção de uma imagem de virtude pela figura da lealdade no discurso de Dilma.
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Atinente ao ethos de “competente”, assevera Charaudeau (2011) que uma das
suas características é construída pela visão do percurso político do orador, que
evidencia traços de seu trajeto público, como vê-se no trecho a seguir:
No dia 1° de janeiro de 2015 assumi meu segundo mandato à
Presidência da República Federativa do Brasil. Fui eleita por mais 54
milhões de votos. [...]um governo legítimo, escolhido em eleição direta,
com a participação de 110 milhões de brasileiros e brasileiras; o
governo de uma mulher que ousou ganhar duas eleições presidenciais
consecutivas [...] para cumprir um programa cuja síntese está gravada
nas palavras, nenhum direito a menos. [...] (BRASIL, 2016, pp. 386387).

Percebe-se que a oradora explana inicialmente seu percurso eleitoral até chegar
à presidência da República, sendo eleita com mais de 54 milhões de votos, em cuja
eleição se contou com a participação de mais de 110 milhões de brasileiros, juntamente
com o fato de que, na condição de mulher, ganhou duas eleições presidenciais
consecutivas. Isso demonstra que a oradora, enquanto presidenta da República, teve
expressiva aceitação popular, e faz questão de elucidar esse percurso político para
construir um ethos de “competência” para si.
O conhecimento para o exercício da atividade política indissociável da
habilidade de realizar os objetivos de maneira eficaz também é uma característica que
constitui o ethos de “competência”. No fragmento abaixo, tem-se mais um exemplo de
como Dilma Rousseff constrói para si uma imagem de competência.
O que está em jogo no processo do impeachment não é apenas o meu
mandato; [...] é o respeito às urnas, [...] são as conquistas dos últimos
13 anos: os ganhos da população, das pessoas mais pobres e da classe
média, a proteção às crianças, os jovens chegando às universidades e
às escolas técnicas, a valorização do salário mínimo, os médicos
atendendo à população, a realização do sonho da casa própria. [...] é a
conclusão do sonhado e esperado projeto de integração do São
Francisco. [...] também a grande descoberta do Brasil: o pré-sal. [...] a
autoestima dos brasileiros e brasileiras que resistiram aos ataques dos
pessimistas de plantão à capacidade do País de realizar com sucesso a
Copa do Mundo e as Olimpíadas e as Paraolimpíadas. [...] O que está
em jogo é a conquista da estabilidade que busca o equilíbrio fiscal, que
busca o controle da inflação e não abre mão de programas sociais para
a nossa população (BRASIL, 2016, p. 387-388).
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Ao elencar, indiretamente, uma série de conquistas no âmbito da educação e da
economia, que são passíveis de mudar negativamente no processo de impeachment,
atribuídas não a si própria, mas ao governo do qual faz parte, Dilma Rousseff não só
reforça uma imagem de competência, em termos de continuidade, de coerência, de
saber e de habilidade políticas, como também a constrói de maneira “modesta”, pois
evita declarações dos próprios feitos em primeira pessoa.
6.2 Ethé de identificação
No que se refere à análise dos ethé de identificação, foi-nos possível verificar,
inicialmente, a construção do ethos de “caráter” de maneira mais ampla, no sentido de
que a sua construção está relacionada a uma “força do espírito mais que a do corpo”
(CHARAUDEAU, 2011, p. 139), destacamos o trecho abaixo.
Muitos hoje me perguntam de onde vem a minha energia para
prosseguir. Vem do que acredito. Posso olhar para trás e ver tudo que
fizemos, olhar para frente e ver tudo que ainda precisamos e podemos
fazer. O mais importante é que posso olhar pra mim mesma e ver a face
de alguém que, mesmo marcada pelo tempo, tem forças pra defender
suas ideias e seus direitos (BRASIL, 2016p. 386).

O fato de a oradora afirmar que a sua energia vem daquilo em que acredita, das
ideias e dos direitos que defende, mesmo marcada pelo tempo (ditadura militar,
doença, presidência), desvela que sua força não é física, pois, se assim o fosse, estaria
dentro das características do ethos de “potência”, mas é uma energia do espírito, o que
projeta uma imagem de caráter a si mesma.
Outrossim, o ethos de “caráter” é formado por várias figuras. A figura da
vituperação, por exemplo, ocorre, no discurso, quando a pessoa que detém a fala brada
sua crítica e sua indignação perante ações que para si são consideradas injustas. No
excerto abaixo, do proferimento de Dilma Rousseff, nota-se que há a construção dessa
vituperação.
Se alguns rasgam o seu passado e negociam as benesses do presente,
que respondam perante a sua consciência e perante a história pelos
atos que praticam. A mim cabe lamentar pelo que foram e pelo que se
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tornaram [...] Não luto pelo meu mandato por vaidade ou por apego ao
poder, como é próprio dos que não tem caráter, princípios ou utopias a
conquistar [...] No passado da América Latina e do Brasil, sempre que
interesses de setores da elite econômica e política foram feridos pelas
urnas, e não existiam razões jurídicas para uma destituição legítima,
conspirações eram tramadas resultando em golpes de estado [...] Os
padrões políticos dominantes no mundo repelem a violência explícita
(BRASIL, 2016, pp. 386-387).

A figura da vituperação, apesar de ter características suprassegmentais, das
quais não trataremos, isto é, em relação à entonação da voz, também pode ser analisada
em relação ao contexto discursivo em que a indignação foi demonstrada. Nesse sentido,
a oradora exprime sua indignação e faz crítica aos que ‘rasgam’ seu passado e negociam
as benesses do presente, e faz também uma declaração provocadora ao dizer que os
interesses da elite sempre são atendidos, mesmo que não existam razões jurídicas,
constituindo golpe de estado muitas das destituições. Nisto consiste considerarmos
que Dilma Rousseff brada sua opinião crítica, mesmo sem levar em conta a sua
entonação, e constrói uma imagem de caráter.
Outras figuras do ethos de “caráter” que percebemos no proferimento são a de
coragem e a de orgulho, as quais o político dá a entender ao cidadão que irá lutar ou
que já lutou pela sociedade, sem ceder à demagogia, e implica no seu desejo de
defender os valores e a integridade do povo (CHARAUDEAU, 2011), respectivamente,
como vemos na sequência.
Dediquei todos esses anos da minha vida à luta por uma sociedade sem
ódios e intolerância. Lutei por uma sociedade livre de preconceitos e de
discriminações. Lutei por uma sociedade onde não houvesse miséria
ou excluídos. Lutei por um Brasil soberano, mais igual e onde houvesse
justiça. Disso tenho orgulho. Quem acredita luta (BRASIL, 2016, p.
386).

A imagem de coragem é construída quando a oradora afirma que, durante sua
vida, lutou por uma sociedade ideal, livre de preconceitos, de ódio, de intolerância, de
discriminações etc. Ressalte-se que a figura de coragem não implica necessariamente
confrontos armados, no sentido militar e bélico, mas inclui lutas jurídicas e políticas.
Ao ethos de “caráter” está relacionada também a imagem de orgulho no discurso de
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Dilma Rousseff, haja vista que expressa seu orgulho de lutar por uma sociedade que
considera mais igual e onde haja justiça.
Em relação ao ethos de “humanidade”, destacamo-lo pela figura da confissão no
proferimento de Dilma Rousseff: “Acolho essas críticas com humildade, até porque,
como todos, tenho defeitos e cometo erros. Entre os meus defeitos não está a
deslealdade e a covardia” (BRASIL, 2016, p. 386). A figura de confissão, a qual postula
Charaudeau (2011), pode indicar, grosso modo, um sinal de fraqueza do político.
Porém, no caso de Dilma Rousseff, a confissão é percebida quando responde às críticas
de seus adversários, reconhecendo, implicitamente, que não fez o suficiente para
resolver problemas econômicos e políticos da sociedade brasileira, isto é, reconhece a
falha, mas sempre atenua a confissão ao enfatizar que o erro é “humano”. Nesse caso,
“o político se destaca da classe política, que geralmente procura replicar de maneira
mais agressiva” (CHARAUDEAU, 2011, p. 149), fato que constrói uma imagem de
humanidade da oradora.
6.3 Discurso de justificação
Dada a circunstância do proferimento político de Dilma Rousseff, defesa de seu
impeachment, este está repleto de justificativas embasadas em argumentos de defesa,
seja pela estratégia da negação, seja pela razão superior, seja ainda pela não
intencionalidade.
Na sequência, analisar-se-ão excertos que elucidam o discurso de justificação
pela estratégia enunciativa de negação.
Senhoras e senhores senadores, no presidencialismo previsto em nossa
Constituição, não basta a eventual perda de maioria parlamentar para
afastar um Presidente. Há que se configurar crime de
responsabilidade. E está claro que não houve tal crime. Não é legítimo,
como querem os meus acusadores, afastar o chefe de Estado e de
governo por não concordarem com o “conjunto da obra” [...] Este
processo de impeachment não está praticando a justiça. Eu não atentei,
em nada, em absolutamente nada contra qualquer dos dispositivos da
Constituição que, como Presidenta da República, jurei cumprir. Não
pratiquei ato ilícito. Está provado que não agi dolosamente em nada.
Os atos praticados estavam inteiramente voltados aos interesses da
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sociedade. Nenhuma lesão trouxeram ao erário ou ao patrimônio
público (BRASIL, 2016, pp. 388-391).

A oradora utiliza a estratégia da negação com o intuito de rejeitar a denúncia,
de contestar a acusação, de torná-la nula e ilegítima. Para tanto, nega que cometeu
crime de responsabilidade, e se vale, inicialmente, da Constituição como um
argumento que visa rejeitar seu processo de impeachment, ao afirmar que a perda da
maioria parlamentar não é suficiente para afastar um presidente, sendo necessária a
existência de crime de responsabilidade. Dilma Rousseff usa essa estratégia também
como uma forma de contestar a acusação, ao asseverar que o processo não é legítimo
porque os acusadores não concordam com o “conjunto da obra”. E ainda, ao declarar
que não atentou em nada contra a Constituição enquanto presidenta, que não praticou
ato ilícito, e que não agiu dolosamente em nada, a oradora visa tornar a denúncia nula,
justificando enunciativamente seu discurso.
Outra estratégia utilizada por Dilma para justificar seu discurso é a da razão
superior em nome da lei, como vê-se a seguir.
Quem afasta o Presidente pelo “conjunto da obra” é o povo e, só o povo,
nas eleições. E nas eleições o programa de governo vencedor não foi
este agora ensaiado e desenhado pelo Governo interino e defendido
pelos meus acusadores [...] Ao longo de todo o processo, mostramos
que a edição desses decretos seguiu todas as regras legais. Respeitamos
a previsão contida na Constituição, a meta definida na LDO e as
autorizações estabelecidas no art. 4º da Lei Orçamentária de 2015
aprovadas pelo Congresso Nacional [...] Volto a dizer: ao editar esses
decretos de crédito suplementar, agi em conformidade plena com a
legislação vigente. Em nenhum desses atos o Congresso Nacional foi
desrespeitado. Aliás, este foi o comportamento que adotei em meus
dois mandatos (BRASIL, 2016, pp. 388-390).

A justificação em nome da lei, ressalte-se, pressupõe a ideia de que “as
instituições são as mantenedoras da vida em sociedade, de que elas existem com o
consentimento dos cidadãos” (CHARAUDEAU, 2011, p. 130), e que, ao respeitá-las,
todos os membros da sociedade respeitam também a consciência social de povo. Dessa
forma, a oradora tira partido da legalidade de seu mandato e de sua ação política para
justificá-la, haja vista que, ao alegar que foi eleita pelo povo, só pode ser afastada pelo
mesmo povo. E ainda, ao afirmar que respeitou e que agiu em conformidade com a
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Constituição em seus dois mandatos, Dilma fundamenta na lei suas ações
governamentais.
Percebe-se ainda que a oradora se vale da estratégia de não intencionalidade
recorrendo ao argumento de responsabilidade coletiva.
Deve ser também ressaltado que a busca do reequilíbrio fiscal, desde
2015, encontrou uma forte resistência na Câmara dos Deputados, à
época presidida pelo Deputado Eduardo Cunha. Os projetos enviados
pelo governo foram rejeitados, parcial ou integralmente. Pautas
bombas foram apresentadas e algumas aprovadas. As comissões
permanentes da Câmara, em 2016, só funcionaram a partir do dia 5 de
maio, ou seja, uma semana antes da aceitação do processo de
impeachment pela Comissão do Senado Federal. Os Srs. e as Sras.
Senadores sabem que o funcionamento dessas Comissões era e é
absolutamente indispensável para a aprovação de matérias que
interferem no cenário fiscal e encaminhar a saída da crise. [...] Somente
depois que assinei estes decretos é que o Tribunal de Contas da União
mudou a posição que sempre teve a respeito da matéria. (BRASIL,
2016, pp. 388-390).

Pode-se perceber que Dilma ressalta que o governo de um país não é
incumbência de um presidente apenas, mas é constituído por vários órgãos, atores e
instituições políticas. Assim, a oradora dilui a responsabilidade governamental a uma
pluralidade de variantes políticas com o fito de atenuar/isentar uma possível
culpabilidade de suas ações, haja vista que recorre à estratégia da não intencionalidade
para justificar-se quando afirma que algumas propostas de seu governo encontraram
forte resistência, e até rejeição por outras instituições políticas, além de alegar a
existência de uma conspiração política contra seu mandato.
A utilização dessas estratégias, no discurso, para justificar seus atos ocorre
porque a credibilidade da oradora foi afetada, principalmente pelos questionamentos,
pelas acusações e pelas críticas levantados pela instância adversária a seu respeito.
Nesse sentido, Dilma Rousseff, para construir uma imagem de si enquanto pessoa
“digna de crédito” e para reafirmar sua identificação para com a instância cidadã, o faz,
concomitantemente, defendendo-se e justificando-se.
Considerações finais
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Ao definirmos a vertente teórica para embasarmos nossas análises, qual seja, a
Análise de Discurso, delimitamos consideravelmente o objeto de estudo da pesquisa, o
pronunciamento de defesa de Dilma Rousseff, e o seu objetivo, que é o de analisar os
ethé de credibilidade e de identificação e o discurso de justificação no proferimento de
Dilma Rousseff, por ocasião de seu julgamento de impeachment.
Dessa forma, os resultados de análise apontam que Dilma Rousseff, nesse
proferimento político, constrói alguns dos ethé elencados por Charaudeau (2011),
quais sejam: os ethé de credibilidade – “sério”, “virtude” e “competência”; e os ethé de
identificação - “caráter” e “humanidade”. Tal estado de coisas se justifica pela
conjuntura na qual a defesa se insere: o questionamento de sua credibilidade enquanto
chefe de estado, e a sua identificação para com a população. Pelas mesmas razões, o
proferimento de Dilma está repleto de um discurso de justificação, em que há o uso das
estratégias de negação, da razão superior, e da não-intencionalidade, haja vista o
contexto situacional do proferimento, o seu julgamento de impeachment, e sua defesa
consistente de que não cometeu crime de responsabilidade fiscal.
Ressaltamos que os ethé de “potência”, de “inteligência”, de “chefe”, e de
“solidariedade” não foram encontrados de maneira acentuada nesse proferimento. Isso
não significa que Dilma seja uma política destituída de vigor físico ou mental, nem que
seja desprovida de intelecto e de erudição, ou que não tenha características de
liderança, e que não esteja atenta aos problemas alheios. Para constatar isso, seriam
necessárias análises mais minuciosas do ethos de Dilma em um corpus
quantitativamente maior. Diante disto, é pertinente salientar que, após o
pronunciamento da defesa, perante o interrogatório dos senadores, é possível notar
mais acentuadamente a projeção do ethos de “inteligência” da ré, pela figura de
malícia/astúcia apontada por Charaudeau (2011). Considerando o caráter mais
espontâneo do momento da inquirição dos senadores, não se pode deixar de apontar
que o ethos de “inteligência” subjaz toda a construção da defesa, embora se saiba que
a peça lida dificilmente tenha sido produzida unicamente pela ex-presidenta.
É importante notar ainda que Dilma constrói para si uma imagem de
credibilidade, ao enfatizar que não foram suas ações que implicaram num crime de
responsabilidade fiscal, ao alegar que o seu processo de destituição de mandato é um
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interesse de uma minoria parlamentar de elite. Assim, não se pode afirmar, a partir de
uma pesquisa dessa natureza, se de fato Dilma Rousseff cometeu ou não os crimes
pelos quais foi julgada. O que se pode sugerir é que, se o auditório levasse em
consideração apenas os ethé presentes nesse proferimento, fatalmente seria incutido a
acreditar na inocência de Dilma, dada a constituição competente de sua imagem de
modo a responder às questões do processo sobre crime de responsabilidade. Nesse
sentido, a necessidade de projetar os ethé de credibilidade de forma mais acentuada
durante toda a defesa se explica tanto pela necessidade de dar uma resposta à
população brasileira, visto que a imagem – e consequentemente a credibilidade – de
Dilma Rousseff vinha sendo atacada diuturnamente pela instância midiática, quanto
por saber que o processo de impeachment, mais que um processo meramente jurídico,
era político, conforme ela própria ressalta em sua defesa.
Por fim, é oportuno explicitar que a presente pesquisa deixa em aberto a
possibilidade de produção para trabalhos posteriores, no que tange aos parâmetros de
classificação e de análise por nós utilizados, em que podem ser aprofundadas as
reflexões acerca dos ethé de credibilidade e de identificação, e de discurso de
justificação. Assim, é importante que outras pesquisas possam, posteriormente, fazer
uma análise mais apurada a partir dessas categorias de análise, tendo em vista a interrelação dos ethé na constituição das estratégias argumentativas, no discurso político.
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O QUE É GOLDEN SHOWER? EFEITOS DE SENTIDO SOBRE O
LUGAR DE PRESIDENTE BOLSONARO NO TWITTER
WHAT IS GOLDEN SHOWER? EFFECTS OF SENSE ON
BOLSONARO’S PLACE OF PRESIDENT ON TWITTER
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Resumo:
Este artigo analisa quatro comentários de internautas, acerca de uma
publicação do presidente Bolsonaro, em 06/03/2019, no Twitter, sobre o que é
golden shower. Isso, após publicar um vídeo de nudez pública com um
carnalavesco urinando no outro. Assim, à luz da perspectiva teórica e dos
procedimentos analíticos da Análise do Discurso de linha francesa (AD), baseado
nos estudos de Pêcheux na Europa, Orlandi e estudiosos no Brasil, este trabalho
mobiliza os conceitos de sujeito, posições-sujeito, discurso, memória discursiva,
formações imaginárias e discursivas, para analisar esses comentários, que
funcionam como unidades de sentido em relação à situação.
Palavras-chave: Posições-sujeito; Discurso. Memória discursiva; Formação
discursiva; Formações imaginárias.
Abstract:
This article analyzes four comments from internauts, about a publication of
President Bolsonaro, on 06/03/2019, on Twitter, about what golden shower
is.This after publishing a video of public nudity with a carnival player urinating
on another one. Thus, in the light of the theoretical perspective and analytical
procedures of the French Discourse Analysis (FDA), based on the studies of in
Europe, and Orlandi and scholars in Brazil, this article mobilizes the concepts of
subject, subject-positions, discourse, discursive memory, imaginary and
discursive formations to analyze these comments which function as units of
meaning in relation to the situation.
Keywords: Subject-positions; Discourse; Discursive memory; Discursive
formation; Imaginary formations.

Considerações iniciais
No dia 05 de março de 2019, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, atraiu mais
uma vez a atenção do Brasil e do mundo por suas postagens inusitadas em seu perfil
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público do Twitter. Desta feita, em sua façanha, ele mostrou um vídeo com um episódio
de nudez pública de dois homens, em que um deles urina no outro. Na postagem, o
presidente afirmou que "é isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval
brasileiro".
A publicação de Bolsonaro fez proliferar vários comentários da imprensa
nacional e internacional. No mesmo dia, 05/03/2019, o site da Uol trouxe a seguinte
matéria de capa: “Bolsonaro posta vídeo com homem urinando em outro e o associa
a blocos”. No outro dia, 06/03/2019, a publicação do presidente Jair Bolsonaro teve
uma repercussão ainda maior e o site Terra trouxe a matéria em destaque: “Bolsonaro
posta vídeo obsceno e compra briga com blocos de carnaval”.

Também no dia 06

de março de 2019, o site g1.globo.com apresentou a seguinte manchete de capa: “Posts
de Bolsonaro com pornografia e 'golden shower' repercutem na imprensa
internacional”. A reportagem citou as manchetes do jornal americano The New York
Times, dos jornais britânicos The Guardian e The Independent, do jornal espanhol El
País, do jornal francês Le Monde, do jornal paraguaio Última Hora e do jornal
argentino Infobae, dentre outros, que trouxeram manchetes sobre essas publicações
do presidente Bolsonaro no Twitter.
A título de exemplificação das reportagens citadas pela matéria jornalística do
site g1.globo.com, é possível observar que o jornal britânico The Guardian afirmou que
Bolsonaro provocou "indignação e nojo" com o vídeo pornográfico. O jornal diz que a
publicação foi feita "em uma aparente tentativa de rebater as críticas à sua
administração, feitas durante o carnaval". Diante de tantas críticas da imprensa
nacional e internacional em reportagens sobre o lugar social ocupado por um
presidente e o decoro que lhe cabe neste lugar de autoridade máxima de um país, que
exige a liturgia do cargo, o próprio presidente Jair Bolsonaro fez proliferar ainda mais
a polêmica ao postar no dia 06 de março de 2019 outro comentário no Twitter,
indagando: "- O que é golden shower”?
Logo, internautas responderam a Bolsonaro nas redes sociais. De acordo com o
site da Uol, “no Google, as buscas por golden shower, termo em Inglês que se refere à
prática do vídeo, cresceram 4.000%, considerando o espaço de tempo de uma semana”.
A expressão golden shower significa ducha dourada (em tradução literal). É um termo
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em Inglês usado para definir relações sexuais envolvendo o ato de urinar no(a)
parceiro(a).
Em meio aos diversos comentários produzidos a partir da pergunta do
presidente Jair Bolsonaro, este artigo mobiliza a análise de quatro comentários feitos
por internautas, que se posicionaram em resposta à pergunta dele. Assim, para
analisar os efeitos de sentido produzidos por esses internautas a partir de seus lugares
sociais constitutivos pela historicidade, na exterioridade, foram mobilizadas as
seguintes questões de pesquisa: (i) Como funciona o discurso produzido a partir da
posição-sujeito de internauta nesses comentários no Twitter? (ii) De que modo, as
formações discursivas e imaginárias sobre o sujeito internauta e presidente se mostram
nesses enunciados no Twitter? (iii) Como a memória discursiva se apresenta nessas
publicações?
Para responder a tais questões de pesquisa, conforme já dito, este trabalho
investigativo destina-se a analisar um corpus constituído por quatro comentários de
internautas no Twitter, retuitando a posição-sujeito de presidente do Brasil, de Jair
Messias Bolsonaro. Para tal, foram feitos prints desses comentários, por meio de um
smartphone, para serem analisados pela ótica da teoria e método da Análise do
Discurso de linha francesa.
Nesse direcionamento, este artigo está distribuído, de forma a apresentar o
trabalho

ao

leitor,

nas

considerações

iniciais,

justificando-o

e

marcando

problematizações, objetivos e perfil metodológico. O item 2 pretende situar,
brevemente, algumas considerações teóricas acerca da teoria e procedimentos
analíticos, suporte do trabalho, a Análise do Discurso de linha francesa, tal como
delineada por Pêcheux e desenvolvida, no Brasil, por Orlandi e estudiosos. Em seguida,
pretende-se trazer à discussão o corpus discursivo constituído por esses quatro
comentários extraídos do Twitter, focando no aspecto das posições-sujeito e dos
efeitos de sentido produzidos a partir desses lugares sócio-históricos de internautas e
de presidente, como lugares sociais tocados pela historicidade na exterioridade, que é
constitutiva. Por último, haverá o fechamento do trabalho, com as considerações finais.
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1. Discurso, Sujeito, posições-sujeito, memória, formação discursiva e
imaginária na Análise do Discurso de linha francesa
O discurso para Pêcheux (1993, p. 82): “[...] é o efeito de sentidos entre
locutores”, pois o que é encontrado no discurso é um complexo processo de
constituição de sujeitos e de produção de sentidos oriundos da tensão entre
constituição e formulação. De acordo com Orlandi (2005), etimologicamente, a palavra
discurso tem em si a ideia de curso, de percurso, de movimento. Assim, o discurso é a
palavra em movimento, de modo que o estudioso do discurso observa o sujeito falando
em um processo de historicização contínuo. Para essa autora, o discurso é entendido
como um objeto sócio-histórico, em que o linguístico intervém como pressuposto e
aponta para a exterioridade constitutiva. Assim, o discurso funciona como um lugar de
mediação, já que os sentidos são produzidos nele.
É desse modo que Pêcheux (1997) amplia suas concepções teóricas e
compreende o discurso como estrutura e acontecimento. Ele é estrutura, porque o
linguístico intervém como pressuposto que aponta para a exterioridade e é
acontecimento, porque promove o encontro de uma memória atual que se inscreve
numa rede de memórias. De acordo com Orlandi (2017) o discurso sempre se inscreve
na história e a historicidade concede pistas para que se possa entender a constituição
ideológica do sujeito e das palavras, seus atos, suas ações, e seu ideal de luta. Sendo a
língua ideológica, logo, percebe-se um sujeito ideológico – “eu” – que dialoga com
outro sujeito – “tu”; então ideologia e história são as propriedades que atuam com o
real do discurso, permitindo que se trabalhe a interpretação para entender o que se
passa nele.
Nessa diretriz, o sujeito da Análise do Discurso de linha francesa (AD) é uma
posição, um lugar social. Ele não é o indivíduo, sujeito empírico, mas o sujeito do
discurso, que carrega marcas do social, do ideológico, do histórico e tem a ilusão de ser
a fonte do sentido. Se o sujeito, na Análise do Discurso pecheutiana, é posição entre
outras, à medida que se posiciona no seu discurso, passa a subjetivar-se diante da
posição na qual está inserido. Nessa compreensão, o linguístico e o histórico não são
campos díspares, mas se complementam.
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Pêcheux (2014), em Semântica e Discurso, afirma que o lugar do sujeito não é
vazio, sendo preenchido por aquilo que ele designa de forma-sujeito, ou sujeito do
saber de uma determinada formação discursiva (FD). É, então, pela forma-sujeito que
o sujeito do discurso se inscreve em uma determinada FD, com a qual ele se
(des)identifica e que o constitui enquanto sujeito discursivo e ideológico. Desse modo,
o sujeito da AD é clivado, porque é dividido entre o “eu” e “o outro”, que, na
historicidade, constitui, por sua vez, um sujeito descentrado, dividido, incompleto e
cindido em sua estrutura.
Nesse viés, retomando Pêcheux (1975, p. 163): “quando o sujeito diz “eu”, o faz
a partir de uma inscrição no simbólico e inserido em uma relação imaginária com a
“realidade”, (...) algo produzido após a entrada do sujeito no simbólico e impede que o
sujeito perceba ou reconheça sua constituição pelo Outro (...).” É dessa forma que pela
inscrição no simbólico o sujeito se mostra em sua inserção na história, em outras
palavras, é afetado ideologicamente. Assim se compreende aqui, um sujeito afetado
pelo inconsciente e interpelado por uma ideologia que o interpela a ocupar uma
posição social inscrita numa formação discursiva e ideológica, que promovem no
sujeito uma injunção à interpretação. Nesse direcionamento, o sujeito da AD é
compreendido, como disperso, como aquele que passa a ocupar diversos papéis,
conforme as variadas posições-sujeito que ocupa no espaço interdiscursivo. De acordo
com Indursky (1997. p. 27-28): [...] “o sujeito, ao produzir seu discurso, o faz a partir
de determinadas posições de sujeito, igualmente ideológicas”. Assim, há diversas
posições-sujeito que estão relacionadas com determinadas formações discursivas e
ideológicas. Aqui, é preciso pontuar, baseado na AD, que este artigo entende ideologia,
não como conjunto de ideias ou como ocultação. A ideologia funciona como as relações
imaginárias do sujeito com as suas condições reais de existência.
Outro elemento pertinente a este trabalho é o papel da memória. Assim, neste
artigo, assume-se o conceito de memória discursiva defendido por Pêcheux, ao apontar
que:
a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como
acontecimento a ser lido, vem restabelecer os ‘implícitos' (quer dizer,
mais tecnicamente, 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, 1999, p. 52).

168
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

Isso posto, para Pêcheux (1999, 1975) todo discurso se constitui a partir de uma
memória e do esquecimento de outro. Nesse item, os sentidos vão se construindo no
embate com outros sentidos. Assim, quando não se consegue recuperar a memória que
sustenta aquele sentido, temos o nonsense. E esse movimento discursivo flui
naturalmente. Nessa guisa, a memória é o saber discursivo, o já-dito, os sentidos a que
já não se tem mais acesso, que foram constituídos ao longo de uma história e que estão
nos sujeitos, sem pedir licença. A memória, compreendida por Orlandi (2006) em
relação ao discurso, é tratada como interdiscurso e é esta concepção que neste artigo
se sustenta. Pêcheux (1999, 1969, 1975) também compreende a memória discursiva,
nesse ponto, enfatizada como interdiscurso. De outro modo, é um saber que possibilita
que nossas palavras façam sentido. Esse saber corresponde a algo falado
anteriormente, em outro lugar, a algo “já dito”, entretanto, ainda continua alinhavando
os nossos discursos.
O conceito de formação discursiva (FD) foi criado por Foucault e deslocado com
outros vieses por Pêcheux, que busca centralizar suas pesquisas com foco no elemento
ideológico, já que na compreensão dele, a ideologia é materializada no discurso. Assim,
para Pêcheux, a FD está intimamente relacionada à noção de formação ideológica,
decorrente da leitura que ele fez da obra intitulada Aparelhos Ideológicos do Estado,
de Althusser, o que, por conseguinte, explica o seu estreito laço com o marxismo.
Assim, Pêcheux expõe seu conceito:
chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, em uma formação
ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada em uma
conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes,
determina "o que pode e o que deve ser dito", articulado sob a forma de
uma alocução, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de
um programa, etc (PÊCHEUX, 2014, p. 147).

Desta forma, ao chegar a essa concepção de formação discursiva, o autor
compreende que a diferença entre duas formações discursivas está contemplada no
elemento ideológico, nas lacunas que favorecem a movimentação e impedem a
cristalização dos sentidos. É nessa perspectiva que a posição social ocupada pelo
sujeito falante é inerente ao seu dizer. Nesse item, Pêcheux (1969) tece seus estudos
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observando que certos dizeres dominam outros dizeres, segundo a representação que
se faz do lugar social ocupado por aquele que enuncia. Para Orlandi (2005, p. 39):
“segundo o mecanismo da antecipação, todo o sujeito tem a capacidade de
experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que seu interlocutor ‘ouve’ suas
palavras”.
É desse modo que o sujeito diz aquilo que espera que faça sentido para seu
interlocutor e nesse jogo está a interpretação, ou a imagem do sujeito com relação ao
seu interlocutor e ao objeto do discurso. O sujeito, quando enuncia, mobiliza um
funcionamento discursivo, que remete às formações imaginárias. Assim, aquilo que o
sujeito espera que faça sentido para o interlocutor é também uma interpretação de um
discurso anterior que faz parte da formação imaginária do sujeito falante. O
mecanismo imaginário acessa esse sentido já dado em discursos anteriores e produzido
em condições em que fazia sentido.
É inscrito nessa compreensão que o mecanismo imaginário produz imagens dos
sujeitos, assim como do objeto do discurso, dentro de uma conjuntura sócio-histórica
e, desse modo, a partir dos mecanismos de funcionamento da linguagem, pode-se
concluir que não são os lugares empíricos, ocupados pelos sujeitos, que determinam os
dizeres, mas a representação que o sujeito faz de si, do outro, do outro em relação a si
e também do referente. É a representação que o sujeito faz desse interlocutor que
direciona a produção de seu discurso na produção de sentidos.
2. Trabalho analítico num corpus discursivo

Aqui, é preciso pontuar que o enunciado produzido pelo presidente e os quatro
comentários seguintes dos internautas foram extraídos do Twitter de Jair Messias
Bolsonaro, acessados em: 10 de março de 2019.
2.1 Enunciado do presidente Jair Bolsonaro no Twitter
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Recorte 1 - Postagem de Jair Messias Bolsonaro na rede social Twitter em 6 março, 2019. “O que é golden
shower?” Disponível em: encurtador.com.br/jrsS3

A pergunta “O que é golden shower?” (recorte 1) está funcionando
imaginariamente ao modo de uma pergunta retórica, que traz a possibilidade de
interação entre o presidente Jair Bolsonaro e povo brasileiro. Desde o período da sua
campanha eleitoral, Bolsonaro vem se posicionando em seus enunciados publicados
por meio das redes sociais, principalmente para dialogar com o eleitorado
bolsonarista.
Dito isso, procede-se agora, aqui, à análise de quatro comentários (enunciados)
feitos pelos internautas em respostas à pergunta do presidente no Twitter:
2.1.1 Comentário (enunciado) 1:

Recorte 2 - Comentário de Randolfe Rodrigues à postagem de Jair Messias Bolsonaro na rede social Twitter em
6 março, 2019. “O que é golden shower?” Disponível em: encurtador.com.br/jrsS3

Pode-se perceber no comentário 1 (recorte 2), o modo como a memória
discursiva se apresenta, pois os termos linguísticos “servidores fantasmas”, “7 em 3
anos” e “RS 24 mil” funcionam como pressupostos que apontam para a exterioridade
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constitutiva, para o já dito noutro lugar, conforme aponta Pêcheux (1969), ao dizer que
alguma coisa fala antes, noutro lugar independente e diferentemente. Assim, esses
termos linguísticos se inscrevem numa memória atual, que acessa uma rede de
memórias sobre os escândalos que ficaram conhecidos popularmente como o laranjal
do PSL, pelo fato, principalmente dos ministros de Bolsonaro serem denunciados no
esquema de laranjas, juntamente com o seu filho Flávio Bolsonaro.
Desse modo, é possível também observar pela memória discursiva, conforme
compreende Indursky (2017), que a AD não trabalha com a percepção do que o texto
quer dizer, ou seja, do sentido colado ao linguístico, mas, sim, com o modo como o
texto funciona na historicidade.
Outro ponto interessante está em como, a partir do lugar imaginário de
internauta, o sujeito do comentário 1, Randolph Frederich Rodrigues Alves, mais
conhecido como Randolfe Rodrigues, que também assume as posições-sujeito de
professor e senador brasileiro atualmente filiado à Rede Sustentabilidade e líder da
oposição ao governo Bolsonaro no Senado Federal, favorece a projeção imaginária do
lugar social de presidente nessa relação sempre constitutiva entre paráfrase e
polissemia, ao promover um deslocamento de sentido dos termos “golden shower”
(chuveiro dourado) para “chuveiro de ouro”, possibilitando a compreensão que a AD
traz de que o sentido sempre pode ser outro, pois está à deriva e se produz numa relação
de forças. É dessa forma, que de acordo com Pêcheux (2014, p. 239): “o sentido é
sempre uma palavra, uma expressão ou uma proposição por uma outra palavra, uma
outra expressão ou proposição” [...].
Desse modo, determinados sentidos que são autorizados a circularem na
formação discursiva do presidente Jair Bolsonaro (“golden shower”), passam a serem
desautorizados a circularem com efeitos de sentido positivos noutra formação
discursiva e se deslocam para sentidos de críticas e de escárnios, a partir do lugar social
de senador opositor de Randolfe Rodrigues, que realiza uma tomada de posição, ao
enunciar como sujeito internauta.
2.1.2 Comentário (enunciado) 2:
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Recorte 3 - Comentário de @tokinhooficial à postagem de Jair Messias Bolsonaro na rede social Twitter em 6
março, 2019. “O que é golden shower?” Disponível em: encurtador.com.br/jrsS3

Novamente, vê-se o funcionar da memória discursiva presente também no
comentário 2 (recorte 3), pois o termo linguístico “Frota” aponta nessa formulação
para a exterioridade inscrito na historicidade, que traz na memória discursiva os
saberes de que Frota se refere ao ex-ator pornô Alexandre Frota, que foi eleito
deputado federal pelo partido do presidente Jair Bolsonaro (PSL), pelo Estado São
Paulo. Em razão disso, a memória e, consequentemente, o interdiscurso são
responsáveis diretos pela constituição do sentido, pois segundo Orlandi (2001, p. 33):
“a constituição determina a formulação, levando-se em consideração que só se pode
dizer (formular), colocando-se na perspectiva do dizível (memória, interdiscurso)”.
Também é interessante analisar, no comentário 2, a forma como o sujeito
internauta atribui imagens do interlocutor, do outro (Alexandre Frota e Bolsonaro). De
acordo com Orlandi (2005) e Brandão (2004), esse funcionamento remete a
mecanismos de funcionamento da linguagem. Isto é, as relações de sentido, as relações
de força e de antecipação condicionados pelas formações imaginárias: Assim, o termo
linguístico “ensinar” se inscreve na historicidade para produzir novos efeitos de
sentido e provocar o humor e o escárnio, ao insinuar que o ator pornô Alexandre Frota
pode urinar no presidente Bolsonaro, para ensiná-lo como se faz “golden shower”.
Aqui, reatualiza-se o já-dito, pois não se trata mais dos sujeitos carnavalescos que
praticaram esse fetiche no Carnaval de São Paulo e, sim, de um deslizamento de sentido
que traz a inscrição de dois políticos do PSL num novo ritual de “golden shower”,
sugerido pelo sujeito internauta nesse comentário 2.
2.1.3 Comentário (enunciado) 3:
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Recorte 4 - Comentário de @FreichoDebochado à postagem de Jair Messias Bolsonaro na rede social Twitter
em 6 março, 2019. “O que é golden shower?” Disponível em: encurtador.com.br/jrsS3

Em princípio, é preciso ressaltar que essa foto exposta no comentário 3 (recorte
4) não deve ser entendida como uma simples foto recordativa de pai e filhos para um
álbum de família, mas, sim, como um texto que funciona como unidade de sentido em
relação à situação, onde o que importa é o seu funcionamento. Nesse perfil, baseado
nos estudos de Pêcheux (1969) pode-se entender que esta imagem é uma materialidade
discursiva que, ao mesmo tempo, enuncia e denuncia à exterioridade constitutiva.
Trata-se de uma imagem da família Bolsonaro que, por meio da memória discursiva
(interdiscurso), entende-se que ela traz a foto do presidente Bolsonaro vestido na cor
laranja (paletó e gravata), de seus filhos vestidos na mesma cor e com desenhos de
laranjas grandes e pequenas em seus vestuários, produzindo efeitos de sentido de
denúncia, de humor e de escárnio, dentre outros. É desse modo que a imagem da
família Bolsonaro se mostra apontando para a exterioridade que traz o já-dito (o
escândalo do esquema de laranjas na vida política do Flávio Bolsonaro, dos ministros
e apoiadores do presidente, no PSL, partido ao qual a família Bolsonaro é filiada), por
meio de alguma coisas que fala antes noutro lugar (o discurso a imprensa, a ampla
circulação midiática do escândalo do laranjal do PSL, por exemplo).
Assim, a imagem da “família Bolsonaro Laranja”, no comentário do internauta
3, funciona como um texto, numa relação de composição entre a linguagem verbal e
não-verbal, promovendo um jogo de incompletudes, pois, de acordo com Lagazzi
(2009), os efeitos de sentido possíveis a partir da materialidade verbal estão
imbricados aos efeitos produzidos a partir do não- verbal, ou seja, do discurso
imagético, em uma relação de composição. É desse modo que essa imagem inscreve-se
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numa memória para denunciar, por meio das marcas da historicidade. É desse modo
que a imagem da família Bolsonaro na cor laranja se mostra como materialidade
discursiva. Dito de outro modo, essa imagem possui uma forma material, que denuncia
na exterioridade a corrupção.
Orlandi (2012) explica que o conceito de materialidade não deve ser banalizado,
sendo referido apenas à natureza dos objetos, ou aos suportes textuais distintos. A
autora afirma que a forma material carrega em si os preceitos do materialismo
histórico e do materialismo dialético que apontam para os conceitos de ideologia e
história. Pêcheux (1969), ao articular ideologia e inconsciente na linguagem, revela que
os

sentidos

são

constituídos

historicamente

por

meio

dessa

relação

simbólico/ideologia/inconsciente. Assim, é a materialidade que permite entender o
funcionamento da ideologia pelo inconsciente.
Lagazzi (2010) compreende a materialidade significante que envolve essa
relação, apresentada acima, o que a torna nem abstrata, nem concreta, nem empírica,
mas matéria simbólica. Desse modo, interessa analisar a imagem laranja da Família
Bolsonaro, que faz ressignificar e promover uma movência na rede de filiação dos
sentidos, ao marcar a presença do interdiscurso, de discursos outros trazidos, por
exemplo, pela imprensa brasileira. A memória discursiva funciona aqui, ressoando
ecos de outro lugar. A título de exemplificação, antes de o internauta postar essa
imagem no Twitter, no dia 06/03/2019, em resposta à pergunta feita pelo Bolsonaro,
a revista Fórum trouxe, no dia 13 de dezembro de 2018, a seguinte manchete:
“Esquema Laranja: General Mourão diz que, caso fique comprovado, foi “uma
burrice ao cubo”. Já no dia 19 de dezembro de 2018, o jornal Hora do Povo noticiou a
seguinte matéria de capa: “Bolsonaro e Flávio não explicam conta laranja de
gabinete”.
Orlandi (2005) salienta que as condições de produção compreendem
fundamentalmente o sujeito e a situação. Logo, a presença dessa imagem, como
comentário 3 postada no Twitter (d)enuncia a falha constitutiva do sujeito (família
Bolsonaro), envolvendo direto às condições de produção desse discurso de família
inscrita à formação discursiva de “família tradicional, padrão dos bons costumes
morais e religiosos” para o deslocamento à inscrição na formação discursiva de
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“família laranja identificada à corrupção nos laranjais”. Desse modo, pela memória
discursiva, presente nessa imagem dos bolsonaros laranjas, fala uma voz sem nome,
como bem compreende Courtine (2009).
Assim, a presença da imagem do laranjal da família Bolsonaro faz acionar as
formações imaginárias acerca do lugar social que é inscrito nessa formação discursiva
na qual a família Bolsonaro foi inscrita e projetada para vencer as eleições (família
tradicional defensora dos “bons costumes”). Então, não é especificamente o lugar
social que é afetado em seu funcionamento, mas o lugar social marcado pelo
imaginário, pois é o imaginário desse lugar que deixa de funcionar, apontando para a
incompletude do sujeito. Logo, se os bolsonaros se projetam em busca de completude
no “padrão moral dos bons costumes” e, nesse imaginário social, venceram as eleições,
na imagem circulada no comentário 3, a família Bolsonaro é mostrada na busca pela
completude por meio dos laranjais da corrupção brasileira, que marca suas
vestimentas através da cor e dos desenhos laranjas.
Pêcheux (1969) afirma que as palavras estão sempre carregadas de uma força,
que é dada pelo imaginário na relação entre os lugares sociais. Nesse ponto, pode-se
dizer que a imagem apresentada no comentário 3, sobre os bolsonaros vestidos na cor
laranja (o presidente e seus três filhos), funciona como unidade de sentido em relação
à situação, por isso ela também se tornou objeto de estudo deste artigo, pela sua
funcionalidade.
2.1.4 Comentário (enunciado) 4:

Recorte 5 - Comentário de @o_capirotinho à postagem de Jair Messias Bolsonaro na rede social Twitter em 6
março, 2019. “O que é golden shower?” Disponível em: encurtador.com.br/jrsS3
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Com efeito de sentido de fim, torna-se interessante analisar o modo como as
relações imaginárias do sujeito internauta, nesse comentário 4 (recorte 5), projetam o
lugar social ocupado pelo sujeito eleito Jair Bolsonaro, em sua posição-sujeito de
presidente do Brasil. De acordo com Silva (2018, p. 141): “o sujeito fala a partir de uma
posição, de um lugar social”. Nessa guisa, o sujeito está sempre interpretando e ao
interpretar produz sentidos, identificado à formação discursiva a partir da posiçãosujeito que enuncia.
É a partir das formações imaginárias de internauta que, no comentário 4, a
posição-sujeito de presidente é apresentada como um servidor do povo: “- eu não to
pagando você pra ficar vendo putaria na internet”. Desse modo, o sujeito internauta
marca a posição de sujeito presidente do Brasil como inscrita numa formação
discursiva na qual saberes e determinados sentidos são autorizados a circularem nela
e outros não. Desse modo, não caberia a um sujeito que ocupa o lugar social de
presidente, por exemplo, postar vídeos eróticos no Twitter. É nesse ponto que Pêcheux
(1969, 1975, 1978, 1999, 2014), ao estudar as formações discursivas, afirmou que uma
FD determina o que deve e o que pode ser dito.
Assim, por meio do enunciado produzido pelo internauta do comentário 4,
pode-se inferir que ele sugere a percepção de que Jair Bolsonaro enunciou no Twitter
saberes que “não podem nem devem ser ditos” por alguém que fala a partir da
formação discursiva na posição-sujeito de presidente do Brasil: “[...] ficar vendo
putaria na internet”, comentário feito numa referência ao fato do presidente Jair
Bolsonaro ter postado no Twitter um vídeo de golden shower. Desse modo, esse sujeito
internauta, por meio da memória discursiva, nas projeções sócio-históricas do lugar de
presidente, ressoa ecos de saberes que apontam para a compreensão de que a FD na
qual um presidente se inscreve deve ter decoro, liturgia e protocolo, que faz com que
determinados saberes e sentidos sejam interditados. Logo, embora o presidente
Bolsonaro também assuma a posição-sujeito de internauta ao enunciar o vídeo de
golden shower, ele deve permanecer identificado à formação discursiva de presidente
do Brasil e, nessa diretriz, quem deve falar nele é uma ideologia que favoreça ao povo
que ele representa, pois ele é pago pelos impostos (dinheiro do povo): “- eu não to
pagando você para ficar vendo putaria na internet”.
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É

possível

observar

como

as

posições-sujeito

aparecem

marcadas

ideologicamente a partir do lugar social de internauta no comentário 4: “pergunta aí
pro Frota e volta pro seu trabalho”. Aqui, têm-se as formações discursivas e as
posições-sujeito bem marcadas. Esse enunciado funciona mostrando que se Jair
Bolsonaro quer “ficar vendo putaria” deve procurar pelo Frota. Dito de outro modo, o
discurso produzido pelo sujeito internauta, no funcionar da memória discursiva, traz a
compreensão de que Alexandre Frota, por já ter sido ator pornô, a partir da posiçãosujeito de amigo e de coligado no mesmo partido de Bolsonaro, pode, agora, reunir
saberes sexuais, que o legitimem a ensinar putarias ao Bolsonaro. Assim, ao saciar seu
desejo noutra posição-sujeito e FD de amigos compatriotas (“- pergunta aí pro Frota”),
o sujeito Bolsonaro deve voltar à sua posição de presidente do Brasil, inscrito nesta
formação discursiva (“- volta pro seu trabalho”). É desse modo que esse internauta
favorece a produção do seu discurso, que é social e histórico.
Considerações finais
De acordo com Orlandi (2005), é por meio do discurso, lugar de enfrentamento
teórico, que sujeitos e sentidos se constituem. Desse modo, pode-se compreender que
o sujeito internauta, interpelado pela ideologia, assume uma posição, um lugar social
do qual produz enunciados, sendo irremediavelmente afetado por dizeres anteriores
(memória discursiva, interdiscurso).
Desse modo, este trabalho investigativo mobilizou um gesto de leitura e
interpretação, baseado na AD, acerca de quatro comentários feitos por internautas
sobre as publicações do atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro em seu perfil
público no Twitter, bem como apresentou também o modo como a imprensa nacional
e internacional reagiram à publicação do presidente Bolsonaro, sobre dois homens na
prática de golden shower, produzindo vários efeitos de sentido de críticas, humor, de
indignação, de estranhamentos etc.
Assim, este artigo mostrou como funciona o discurso produzido a partir da
posição-sujeito de internautas em quatro comentários no Twitter. Desta forma, podese perceber que no discurso dos quatro sujeitos internautas há o “outro” interno
presente na memória discursiva, como defende Pêcheux (1997) ao afirmar que
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nenhuma memória pode ser um frasco sem exterior. Aqui, analisou-se o outro
(memória discursiva) e o outro (Bolsonaro no lugar sócio-histórico da posição-sujeito
de presidente).
Neste direcionamento, este trabalho analisou projeções sociais sobre “o que
pode e o que deve ser dito” na posição-sujeito de presidente do Brasil, inscrito nessa
FD, conforme se viu nos comentários dos quatro internautas: “- eu não to pagando
você pra ficar vendo putaria na internet”. Desse modo, analisou-se que não são os
lugares empíricos, ocupados pelos sujeitos, que determinam os dizeres, mas a
representação que o sujeito faz de si, do outro, do outro em relação a si e também do
referente, que direciona a produção de seu discurso na produção de sentidos. Assim,
nas formações imaginárias observadas aqui, viu-se que há saberes cristalizados que
apontam para o lugar social de presidente como possuidor de decoro, de uma liturgia
e de um protocolo, que podem chocar o interlocutor, se não forem respeitados. Assim,
há determinações históricas que apontam para a posição, para o lugar sócio-histórico
de presidente do Brasil.
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O ETHOS DISCURSIVO EM O JORNAL DAS SENHORAS: A
VOZ FEMININA NO SÉCULO XIX
THE DISCURSIVE ETHOS IN O JORNAL DAS SENHORAS: THE
VOICE FEMININE IN THE 19TH CENTURY
Sandro Luis Silva*
Resumo:
Os dois principais centros da produção periodística feminina no Brasil se
concentraram em Recife e no Rio de Janeiro e desta cidade saiu o primeiro jornal
dirigido por uma mulher, que circulou nos anos 1852, 1853 e 1855. Este artigo
objetiva socializar reflexões sobre a voz feminina no século XIX e a constituição
do ethos discursivo feminino, a partir de uma pesquisa cujo corpus são os
editoriais do jornal impresso O Jornal das Senhoras. Analisamos o editorial da
edição de 08 de maio de 1853. Pautamo-nos nos estudos de Maingueneau (1997,
2008, 2011, 2015 e 2016) e Amossy (2008), quanto ao discurso e ao ethos
discursivo. E, ainda, em Melo (1985), Souza (2006) e Silva (2007), no tocante ao
editorial e Sodré (2011), Mouillaud e Porto (2012), Buitoni (1981, 2009) quanto à
imprensa escrita. A análise do discurso do corpus constatou que a voz
enunciadora revela não só a consciência da realidade em que estava inserida,
como também a necessidade de se lutar pelos direitos das mulheres daquele
século XIX no Brasil.
Palavras-chave: discurso; jornal; ethos feminino.
Abstract:
The two main centers of women's journalistic production in Brazil were
concentrated in Recife and Rio de Janeiro and from this city came the first
newspaper directed by a woman, which circulated in the years 1852, 1853 and
1855. This article aims to socialize reflections on the voice feminism in the
nineteenth century and the constitution of the feminine discursive ethos, based on
a research whose corpus are the editorials of the printed newspaper O Jornal das
Senhoras. We analyze the editorial of the May 08, 1853 issue. We focus on the
studies of Maingueneau (1997, 2008, 2011, 2015 and 2016) Amossy (2008) on
discourse and the discursive ethos. And in Melo (1985), Souza (2006) and Silva
(2007), regarding the editorial and Sodré (2011), Mouillaud and Porto (2012),
Buitoni (1981, 2009) regarding the written press. The analysis of the corpus
discourse found that the enunciating voice reveals not only the consciousness of
the reality in which it was inserted, but also the need to fight for the rights of
women of that nineteenth century in Brazil.
Keywords: speech; newspaper; female ethos.
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Considerações Iniciais
Vivemos um período em que o número de meios de comunicação aumenta cada
vez mais, levando a informação a milhares de pessoas. Com o advento da internet,
outras possibilidades de obter informação foram surgindo. É inegável o fato de que o
jornal constitui-se ainda em um dos principais meios de comunicação da sociedade
desde sempre. Na contemporaneidade, encontramos o impresso e o online e neles
encontramos textos com as mais diversas características: alguns com o propósito de
informar sobre acontecimentos, em outros a opinião daqueles que os assinam; há ainda
os textos publicitários, os de entretenimento, dentre outros.
Quando pensamos a história do jornal, observamos que há trajetória marcada
por uma série de mudanças não só pela estrutura, mas também por quem enunciava e
o que enunciava. Tendo em vista o objetivo deste artigo - análise do ethos discursivo
feminino no editorial de O Jornal das Senhoras - vamos nos ater ao século XIX, tãosomente, quando este jornal foi produzido e publicado, no Rio de Janeiro.
Naquele século, os jornais passaram a ser uma das principais mídias, se não a
mais importante, para a divulgação de informações. Essa mídia fez com que o período
entre 1890 e 1920 ficasse conhecido como “anos dourados”. Muitos fatores, sobretudo
os sociais, contribuíram para que houvesse uma uma expressiva colaboração para que
jornalismo se expandisse, assim como a escolarização da sociedade e o próprio
processo de urbanização, o que implicou uma maior divulgação desta mídia. De acordo
com Cruz (2000, p. 42),
Seria principalmente nas últimas décadas do século XIX,
surpreendida pela turbulência das transformações sociais, que a
cultura letrada e a imprensa começariam decididamente a
avançar para além das elites tradicionais. Nessa época, em ritmo
acelerado, no compasso de um modo de vida que exporta capitais
e invade rapidamente inúmeros espaços do planeta, a história da
formação das metrópoles brasileiras multiplica o tempo e a
experiência social.

O século XIX é apontado como o período da História de maior importância para
a imprensa, quando o jornalismo se expandiu, transformando-se em um negócio
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lucrativo e rentável, conseguindo sua independência econômica em relação aos
subsídios políticos que dominava a imprensa em seus primórdios (TRAQUINA, 2001).
Em 1852, surge, no Rio de Janeiro, O Jornal das Senhoras, fundado pela
feminista argentina Juana Manso, o qual tinha como objetivo tratar de temas como
belas-artes, literatura, moda, além de tentar despertar a consciência feminina para que
a mulher reivindicasse melhores condições educacionais e acesso ao mercado de
trabalho. O jornal teve suas publicações em 1852, 1853 e 1855.
No Brasil daquele momento, ler era um privilégio para poucos; escrever,
privilégio maior. Esse fato era destinado para os homens; havia certa obrigação de se
informar para estar inserido socialmente. Poucos eram os espaços sociais e intelectuais
destinados às mulheres.
Vários eram os gêneros que circulavam nos jornais, dentre eles o editorial, cujo
objetivo é informar opinando. Os acontecimentos são relatados sob a subjetividade do
enunciador, que acaba por levar o destinatário a construir uma imagem deste que
enuncia, ou seja, constrói-se o ethos discursivo. Evidencia-se a posição da mídia, ou
seja, da empresa pelo qual o jornal é veiculado. Trata-se de um gênero mais opinativo
do que informativo. Ele possui um fato e uma opinião.
Feitas essas considerações iniciais, propomos neste artigo analisar o editorial
publicado em O Jornal das Senhoras, do dia 08 de maio de 1853, considerando os
aspectos argumentativos e a constituição do ethos discursivo da enunciadora.
Para atingir o objetivo proposto, dividiremos o artigo em dois momentos: no
primeiro, traremos à baila alguns conceitos que embasarão a análise: ethos discursivo
(Maingueneau, 2011, 2015, 2016) e Amossy (2005), argumentação (Fiorin, 2015, Koch
& Elias, 2017), considerando, ainda, o gênero discursivo editorial (Silva, 2012). Na
segunda parte, analisaremos o corpus escolhido, seguido das considerações finais e das
referências.
1. Um pouco de teoria
Vários foram os jornais que surgiram naquele período do século XIX e, dentre
eles, O Jornal das Senhoras, não só voltado para o público feminino, como também por
ele escrito e dirigido. Esse jornal era de responsabilidade de Joana Paula Manso de
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Noronha e, a partir de 1852, “parece ter sido um dos primeiros a contar com mulheres

na redação”. (BUITONI, 1981, p. 15).
O Jornal das Senhoras trazia editorial, crônicas, ilustrações, moda. O primeiro
número da publicação data de 8 de maio de 1853 e apresenta um discurso de
contestação da editora, “estou quase convidando-vos, querida leitora, para
concitarmos um movimento contra os Salões. Esta inação é insupportavel.”
De acordo com Buitoni (2009, p. 45), “a linguagem não serve apenas para
relatar ou descrever. A linguagem diz as coisas. E a imprensa feminina, sendo
linguagem, diz a mulher. Ela produz formas, configurações que não aparecem à
primeira vista.”. E assim, acreditamos, é o ethos discursivo.
Maingueneau (1997) considera que a linguagem é um fenômeno que deve ser
compreendido não só em relação ao seu sistema interno, que exige dos seus usuários
uma competência específica, mas também forma de interação do homem com o seu
meio. Para o autor, a linguagem é marcada pela “dualidade radical da linguagem, a um
tempo só, integralmente formal e integralmente atravessada pelos embates subjetivos
e sociais”. (MAINGUENEAU, 1997, p.12). A linguagem, assim, constitui-se em um
resultado de atividade humana, de um agir discursivo no mundo que situa o ser
humano sócio-discursivamente.
Por meio da linguagem construímos o ethos discursivo daquele que enuncia. A
imprensa surge de necessidades sociais; estabelece-se, assim, uma relação entre mídias
e sociedade como indissociável, ou seja, a primeira é uma forma de materialização de
seres humanos que se fazem na/pela linguagem. Compreende-se o ethos discursivo
quando é perceptível a interação entre história, sujeito e sociedade.
De acordo com Maingueneau (2011), o ethos discursivo dos sujeitos
enunciadores pode ser construído, observando:
(i) o lugar de onde falam;
(ii) o uso das estratégias linguístico-discursivas utilizadas por eles;
(iii) os possíveis efeitos de sentidos produzidos no discurso desses

sujeitos;
(iv) dos sentidos atribuídos à realidade em que estão inseridos.
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E o ethos é construído pelo discurso, no momento da enunciação. O discurso é a
linguagem em ação (Maingueneau, 2011). É pressuposto, neste texto, que a linguagem
é uma construção social, em que dialogia e interação se constituem como seus
elementos fundamentais. Considera-se que a compreensão do domínio da própria
autonomia discursiva também é construída na interação social que se realiza entre os
sujeitos numa situação enunciativa.
“O Jornal das Senhoras” trata-se de um dos primeiros, se não o primeiro jornal

escrito e dirigido por mulheres, com existência efêmera, publicado na primeira fase do
jornalismo brasileiro, marcada pela insipiência da imprensa nacional. (Sodré, 2011). A
Seção de Obras Raras da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro guarda os exemplares
publicados naquela época.
Durante os seis primeiros meses, o jornal foi dirigido pela argentina Joana Paula
Manso de Noronha, que morava na Corte, onde lecionou, atuou em vários jornais e
publicou diversos trabalhos literários. Ela foi substituída por Violante Atalipa Ximenes
de Bivar e Velasco, tradutora de várias comédias italianas e francesas. Pelos mesmos
motivos de Joana Paula, ela deixou a direção do jornal, que passou a ser conduzido por
Gervásia Neves até 1856, que prometera a volta das edições em 1857, o que não
ocorreu.
Analisaremos o editorial publicado em 08 de maio de 1853. Evidenciamos como
o ethos discursivos da enunciadora revela um movimento de ruptura e continuidade
da voz feminina daquele Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX.
2. O ethos discursivo: a voz feminina do século XIX

De acordo com Amossy (2005), qualquer ato de tomar a palavra implica,
necessariamente, “a construção de uma imagem de si” (2005, p. 9), ou seja, a
construção da imagem dos enunciados daquele discurso. E essa imagem cria rupturas
e continuidades face a determinadas ideologias.
No editorial de O Jornal das Senhoras encontramos os indícios da posição da
enunciadora em relação à importância que o jornal assume naquele momento: fazer
uma contestação em relação aos salões fluminenses, frequentados apenas por homens.
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Como afirma a enunciadora: “Hoje! ainda não sei o que determinão os vice-reis dos
salões: parece que dormem o som na região sobre os coxins da indifferença, …" Ela
reforça a ideia de que os homens, representados pela figura dos “vice-reis”, não
perceberam a importância da figura feminina nos salões, que podem engrandecer o
ambiente, tal qual aquele que predominava no Rio de Janeiro daquele tempo:
Oh! neste mez era o Rio de Janeiro um mimoso e elegante jardim de
centenas de lindas e odoríferas flores desabrochando ao tepido calor
dos resplandecentes salões fluminenses, inquietas balançando-se ao
sopro de perfumada aragem, erguendo-se viçosas ao som dos hymnos
das palmeiras accordes.

Podemos confirmar que o enunciado traz marcas linguísticas que assinalam a
opinião da enunciadora. São marcas de natureza variada. Exemplificam essa afirmação
as

expressões:

a

interjeição

“oh!”,

os

adjetivos

“mimoso”,

“elegante”,

“líndas”,"odoríferas".
Ela, no entanto, mostra-se triste com a situação; ela leva o destinatário a
construir o ethos discursivo de uma mulher inconformada com a realidade em que está
inserida, pois, em suas palavras, “estou aborrecida, desta apathia em que vivemos;
estou quasi convidando-vos, querida leitora, para concitarmos um movimento contra
os Salões. Esta inação é insupportavel.”. Ela dirige-se diretamente ao leitor, por meio
do pronome pessoal oblíquo “vos”, promovendo uma maior aproximação entre eles.
Num tom de protesto, a enunciadora enfatiza a ideia de que “vive-se uma
apathia” e, por isso, levanta a hipótese de um movimento das mulheres contra os
Salões, já que os homens não permitem a presença delas. Por que protesto? Porque ela
evidencia que frequentar os salões é um prestígio das mulheres, uma vez que elas
podem “embelezar o espaço”, como numa espécie de “mimoso e elegante jardim de
centenas de lindas e odoríferas flores…"; ela se expressa em tom de desacordo, tendo
em vista o fato de caber só ao homem o prestígio de frequentar os salões. Eles não
perceberam a importância da presença feminina neste espaço.
Considerando os implícitos subentendidos, aqueles que podem ser inferidos de
determinada proposição, mas não inscritos nela, é possível verificar, diante do
posicionamento da enunciadora, que ela volta-se para um movimento de ruptura com
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o pensamento daquele Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. Isso
corrobora com a afirmação de que “a apresentação de si é tributária dos papéis sociais
e dos dados situacionais” (AMOSSY, 2005a, p. 13).
O Jornal das Senhoras utilizou uma estratégia linguístico-discursiva
interessante: embora o título traga a expressão “das Senhoras”, seu discurso dirigia-se
também aos homens, pois elas tinham consciência de sua condição de inferioridade na
sociedade tradicional e conservadora daquele Rio de Janeiro. Para a editora do Jornal,
era preciso conscientizar os homens da importância de respeitar os direitos da mulher.
Segundo a enunciadora, se os homens soubessem o que de “lindo elegante, rico,
distincto, fabuloso, está por ora guardado nos gavetões das nossas primeiras
modistas." Revela-se o ethos discursivo de uma mulher consciente do papel social da
mulher nos diferentes ambientes sociais do Rio de Janeiro que, se por um lado
engrandecia, por outro destruía. Como aponta Maingueneau (2008, p. 63), “o ethos é
uma noção fundamentalmente híbrida (sociodiscursiva), um comportamento
socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma situação de
comunicação precisa, ela própria integrada a uma conjuntura sócio-discursiva
determinada”. Constrói-se um ethos discursivo de uma enunciadora que se posiciona
criticamente diante de um evento, isto é, “uma situação de enunciação precisa”, como
diz o autor francês.
A presença dessa voz feminina no editorial do jornal é um convite para o
enfrentamento de certo perigo: a mulher, ao se lançar como frequentadora dos salões
fluminenses, rompe com uma tradição, levando à constituição de seu ethos discursivo
para outra dimensão. A representação da mulher como mãe, dona de casa, aquela que
vivia para a família rompe-se; abre-se espaço para novas atividades, novos olhares.
Rompe-se com um determinado pensamento no Brasil, procurando dar continuidade
àquilo que já acontecia na Europa e nos Estados Unidos da América, como diz a própria
enunciadora:
Vêde os nosso figurinos, avaliai por eles que magnifícos estofos, que
deliciosos enfeites, não devem ser os que a ultima moda criou sobre a
vificadoura influencia da primeira estação do novo império.
A estampa que vos damos hoje é mais uma das que está no mesmo caso;
ainda outras muitas temos de vos apresentar, antes de poderdes fixar
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sobre ellas a vossa definitiva escolha, todas de figurinos de baile,
soirées, teatro, que são as que devemos receber de Paris…

Ela pauta-se por elementos bastante significativos, não só na sua constituição
linguística, mas na concepção sócio-histórica. O costume de mulheres se dedicarem a
essas atividades remete-nos a ruptura de certa rigidez, de certo “tradicionalismo”,
porém, notamos, no decorrer do discurso proposto, que a enunciadora introduz
conceitos da emancipação feminina, algo que a princípio nos parece contraditório, ou
ainda funciona como uma estratégia do discurso. Percebemos um desejo da
enunciadora em esclarecer não apenas o motivo de se frequentar os salões fluminenses,
como também o próprio motivo de existência da presença da figura feminina neste
espaço – além de acompanhar a moda do mundo”, construindo uma nova imagem
para a figura feminina: aquela capaz de conciliar diferentes atribuições, inclusive de
frequentar os salões, embelezando-os, tornando-os mais elegantes.
A construção do ethos feminino dessa enunciadora ocorre a partir da cenografia
que se configura. O quadro cênico legitima o dizer da enunciadora, pois se trata de um
editorial de um jornal feminino. A cenografia leva o leitor a encontrar um
posicionamento de um EU que procura construir uma verdade; evidencia a mudança
que se faz necessária na realidade daquele Rio de Janeiro. Cria-se o ethos discursivo de
uma mulher que está ligada aos acontecimentos do mundo, às transformações sociais.
Ela fala “Já que não posso dar-vos notícia do Cassino, vou occupar-me em descrever a
Estampa", o que irá refletir diretamente na sua credibilidade junto ao leitor. Trata-se
de um discurso de resistência a uma sociedade machista.
Essa asserção, modalidade incluída no modo delocutivo, mostra um modo de
dizer bastante claro sobre o objetivo da enunciadora no editorial: criar um sentido de
verdade daquilo que afirma. O modo delocutivo caracteriza-se pelo fato de que aquele
que enuncia não assume a responsabilidade do sentido. É como se ele existisse por si
só. Há um distanciamento desse sujeito em relação ao seu discurso, como se observa
nas palavras da Redatora, que se posiciona como testemunha de uma realidade que
está acima de sua vontade e põe em evidência o efeito de objetividade do fato, uma vez
que o dito não pertence àquele que enuncia.
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No entanto, pode-se dizer que o modo delocutivo é mesclado ao elocutivo, em que
o sujeito é capaz de manifestar-se no discurso. Ao enunciar “a vida e o movimento dos
salões era então a florida corôa florente Maio”, a enunciadora aproxima-se da realidade
do século XIX, manifesta seu ponto de vista, e, através dessa afirmação, tenta
convencer, ou mesmo alertar sua leitora do fato consumado de que os tempos são
outros e a sociedade do Rio de Janeiro não tem como negar esse fato.
A enunciadora se dirige, primeiramente, às mulheres, como exemplifica o
editorial: “querida leitora”. No entanto, ela direciona sua fala ao destinatário dessa
situação comunicativa – as mulheres – reafirmando o objetivo inicial de O Jornal das
Senhoras. Mas, há, ainda, outro sujeito destinatário desse discurso, uma vez que há no

corpo do texto, elementos que nos levam a considerar que o homem também seja alvo
dessa proposta de comunicação. Encontramos marcas de falas que expõe esse fato: “Os
Leons, os Dendys, os elegantes em peso, corrião, voavão pressurosos, e à porfia
delicados e attentos, admiravão a beleza, adoravão os encantos, aspiravão o perfume
das flores”, que metaforicamente estariam representando as mulheres.
Segundo Amossy ( 2005b, p. 124):
A construção discursiva do ethos se faz ao sabor de um
verdadeiro jogo espetacular. O orador constrói sua própria
imagem em função da imagem que ele faz de seu auditório, isto
é, das representações do orador confiável e competente que ele
crê ser as do público.

No editorial que constitui o corpus deste artigo, fala-se da imagem que se
constrói dela tendo em vista dois públicos-alvo: o homem e a mulher. Há ainda no texto
alusão à figura masculina, quando a enunciadora assume o pressuposto de que
antigamente homens e mulheres frequentavam os salões. Como ela mesma afirma:
“Mas isto era o anno passado”. No entanto, houve mudanças e “os vice-reis dos salões:
parecem que dormem” e não percebem a importância da figura feminina nesse
ambiente. Há uma referência feita aos homens, que eram quem mais tinha acesso aos
salões daquela época. Confirma-se, mais uma vez, que o periódico O Jornal das
Senhoras também era destinado aos homens.
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O caminho percorrido linguisticamente pela enunciadora leva a leitora a
construir a imagem daquele que enuncia: uma mulher que encoraja as outras mulheres
a exteriorizar o pensamento, incentivando-as, encorajando-as. As propostas feitas por
ela neste editorial marcam um comportamento alocutivo, ou seja, ela se dirige ao
público, propondo, sugerindo, direcionando-se ao outro. No ato alocutivo, o "eu"
enuncia sua posição em relação ao "tu". Este é determinado sob a forma de um
pronome pessoal (tu, você, senhor etc), em frases interrogativas ou imperativas. Há
uma simulação de diálogo direto entre os sujeitos. As regras linguageiras atribuídas a
eles são de duas ordens: uma de superioridade e outra de inferioridade.
A enunciadora propõe aos(às) leitores(as) executar as ações descritas,
atribuindo a si um estatuto de saber e de poder. Ela propõe um trabalho colaborativo
entre as mulheres para romper com a tradição de que só o homem deve e pode
frequentar os salões. O ethos que se constitui é da mulher que pensa em liberdade e
autoridade, liberdade de consciência, igualdade. Considerando a realidade sóciohistórica do século XIX, parece-nos bastante ousado, ou mesmo desafiador para uma
mulher que a priori não tinha muita abertura no espaço público. E para surpreender
um pouco mais, a enunciadora propõe a igualdade desses direitos a homens e
mulheres.
Para sustentar seu discurso, vemos surgir um ethos discursivo de uma mulher
que está atenta aos acontecimentos, capaz de recuperá-los e registrá-los através do
periódico. Ela percebe as sutilezas, as mudanças e as injustiças do espaço em que vive,
a realidade brasileira, e, portanto, apresenta-se como alguém capaz de reconhecer
também e acolher a realidade feminina. Esse percurso histórico contribui para a
construção desse ethos discursivo de mulher engajada politicamente, interessada na
formação histórica e, possivelmente, nos caminhos futuros que terão as páginas da
realidade brasileira – em especial a feminina em O Jornal das Senhoras.
A enunciadora apresenta ainda outro ethos discursivo, o da militante: “Esta
inação é insupportavel”. Há, aqui, uma conclusão implícita: a sociedade precisa de
mudança; a forma de ver o mundo precisa ser "atualizada". Com esse discurso, há um
pedido, ou mesmo uma ordem implícita.
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A publicação do periódico oferece subsídios às ideias da enunciadora, que
constitui, na enunciação, o ethos discursivo de uma mulher cujo objetivo era combater
a ignorância e defender os direitos das mulheres daquela época. A mulher projetada no
discurso jornalístico carrega consigo imagens diversas que traçam seu ethos discursivo.
Com a intenção de analisar essa construção discursiva, pudemos, a partir do modo de
organização enunciativo, delinear a imagem que identifica a jornalista/redatora,
através de seu periódico. A imagem de enunciadora, comunicada a nós, é de uma
mulher responsável por revelar aos outros, aquilo que ainda não o sabem, tanto aos
homens – que o saber não é propriedade de poucos –, como às mulheres – que podem
se instruir e adquirir direitos como os homens. Vemos assim, a finalidade informativa
do discurso e o gênero editorial cumprindo seu papel, ou seja, de argumentar sobre um
determinado acontecimento de uma época.
A enunciadora se apresenta ainda como portadora de uma visão do todo, com
quem é capaz de observar, analisar e julgar o que acontece ao seu redor. Essa projeção
assemelha-se ao que entendemos hoje como sendo função do jornalista. O Jornal das
Senhoras trazia não apenas textos sobre moda, literatura, receitas de cozinha, como

também ideias, ideais e sugestões, pensamentos e críticas. Foi um periódico que
marcou época, mesmo com o pequeno tempo de circulação.
A enunciadora assume a posição daquela que também tem a função de mudar,
de alertar, de “fazer saber” e “fazer crer”, pois este é o papel próprio do jornalista aquele que clareia algo, que mostra o verdadeiro – efeito de verdade –, que se coloca
na posição de quem sabe mais e tem o “dever” de expandir seus saberes, de
compartilhá-los com seus leitores, destinatários. Nesse caso, vemos que muito mais do
que “fazer saber”, O Jornal das Senhoras pretende fazer crer determinada realidade e
ainda mais, “fazer crer” que a solução, a resposta a essa necessidade de mudança e
progresso na sociedade está na educação e instrução da mulher e na ruptura de um
pensamento tradicionalmente machista e conservador. Procura conscientizar homens
e mulheres dos valores desta face às diferentes atividades que ela pode exercer
socialmente.
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Considerações finais

Pela análise apresentada, foi possível observar que a enunciadora se apresenta
ainda como portadora de uma visão do todo, com quem é capaz de observar, analisar
e julgar o que acontece ao seu redor. Essa projeção assemelha-se ao que entendemos
hoje como sendo função do jornalista. O Jornal das Senhoras trazia não apenas textos
sobre moda, literatura, receitas de cozinha, como também ideias, ideais e sugestões,
pensamentos e críticas.
Por meio do editorial, a enunciadora assume a posição daquela que também tem
a função de mudar, de alertar, de “fazer saber” e “fazer crer”, pois este é o papel próprio
do jornalista - aquele que clareia algo, que mostra o verdadeiro – efeito de verdade –,
que se coloca na posição de quem sabe mais e tem o “dever” de expandir seus saberes,
de compartilhá-los com seus leitores, destinatários. Vemos que muito mais do que
“fazer saber”, O Jornal das Senhoras pretende fazer crer determinada realidade e ainda
mais, “fazer crer” que a solução, a resposta a essa necessidade de mudança e progresso
na sociedade está na educação e instrução da mulher e na ruptura de um pensamento
tradicionalmente machista e conservador. Procura conscientizar homens e mulheres
dos valores desta face às diferentes atividades que ela pode exercer socialmente.
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O ETHOS DISCURSIVO EM INTERAÇÕES DE UM
GRUPO DE APOIO A FAMILIARES DE PESSOAS COM A
DOENÇA DE ALZHEIMER
DISCURSIVE ETHOS IN INTERACTIONS OF A SUPPORT GROUP FOR
FAMILY OF PEOPLE WITH ALZHEIMER'S DISEASE
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Resumo:
No Brasil, o contingente da população acometida pela Doença de Alzheimer (DA)
é responsável por cerca de 50-70% das demências em idosos (BURLA et al., 2013),
condição que limita ou dificulta as atividades diárias e acarreta impactos diretos
na qualidade de vida da pessoa acometida pela patologia e por seus familiares.
Nesse contexto, os Grupos de Apoio (GA) constituem espaços importantes de
socialização onde familiares e cuidadores podem compartilhar experiências de
cuidado e de convívio com a pessoa acometida pela DA. Este artigo visa à análise
da noção de ethos discursivo em interações ocorridas no contexto institucional de
um Grupo de Apoio. O referencial teórico deste trabalho está fundamentando no
campo Análise do Discurso, especificamente nos estudos acerca da noção de ethos
desenvolvidos por Maingueneau (1997; 2011) e Amossy (2005). Analisamos um
corpus proveniente de gravações de vídeo de reuniões do GA, que são mediadas
por um médico neurogeriatra. Os resultados de nossas análises demonstram que
ocorre uma alternância de imagens discursivas do médico, revelando a
autoridade enunciativa do profissional de saúde e a aproximação com os
interlocutores no contexto interacional do GA.
Palavras chave: doença de Alzheimer; ethos; grupo de apoio.
Abstract:
In Brazil, the contingent of the population affected by Alzheimer's disease,
according Burlá et al (2013), accounts for about 50-70% of dementias in the
elderly, a factor that limits or hinders daily activities and has direct impacts over
the life’s quality of the person affected by the disease and his relatives. In this
context, Support Groups are important spaces of socialization where family
members and caregivers can share experiences of care in the search for a better
acceptance. This article aims to demonstrate the notion of discursive ethos in
interactions that occurred in the institutional context of a Support Group for
family members and caregivers of people affected by Alzheimer 's disease. The
theoretical reference of this work is based on the Discourse Analysis field,
specifically in the ethos studies of Maingueneau (1997,2011) and Amossy (2005).
We analyzed a corpus derived from video recordings of meetings of this group,
mediated by a neurogeriatric. The analysis of GA interactions demonstrates the
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physician as an enunciator of authority through what is enunciated by him, as
well as an approximation of the pre-discursive ethos which is revealed in the
enunciation scene.
Keywords: Alzheimer’s disease; ethos; support groups.

Introdução
O primeiro caso da Doença de Alzheimer (doravante DA) foi diagnosticado em
1906 pelo médico alemão Alouis Alzheimer após analisar a anatomia do sistema
nervoso central de uma paciente de um asilo, que havia falecido por consequência de
uma doença que alterava bruscamente seu comportamento (STELZMANN et al., 1995).
Os exames histológicos e morfológicos realizados post mortem revelaram alterações
nos tecidos mais tarde conhecidas como placas e emaranhados neurofibrilares.
Segundo Goyanna et al. (2017, p.2), mais 4,6 milhões de pessoas no mundo são
acometidas por essa condição neurológica.
Do ponto de vista neuropsicológico, a Doença de Alzheimer é uma síndrome
demencial que corresponde a dois terços das demências diagnosticadas em idosos
(IZQUERDO, 2002). Trata-se de uma doença progressiva que afeta processos
cognitivos, mnêmicos, linguísticos, práxicos e gnósicos. Clinicamente, o quadro dessa
condição neurológica é definido pela hipersecreção de uma proteína chamada BetaAmilóide. Tal proteína é produzida normalmente pelas células nervosas, porém, na
patologia, a secreção de Beta-Amilóide ocorre de forma exagerada, causando vacúolos
de tamanho crescente fora das células neuronais que, ao se juntarem, determinam a
morte dos neurônios que as rodeiam.
No Brasil, o contingente da população acometida pela Doença de Alzheimer
alcança o expressivo número de cerca de 1,2 milhão de pessoas. Apenas metade dessa
população recebe tratamento, surgindo cerca de 100 mil novos casos a cada ano. Esses
índices apresentados pelo IBGE estimam que esse número dobre até 2030. Talmelli et
al. (2013) explicam que a DA é responsável por cerca de 50-70% das demências em
idosos, fator que limita ou dificulta as atividades diárias e tem impactos diretos na
qualidade de vida da pessoa acometida pela patologia e por seus familiares. Conforme
o Ministério da Saúde (2013), a DA apresenta uma variedade de sintomas, sendo, por
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isso, comumente confundida com outras patologias, tais como Esclerose Múltipla,
Doença de Lewy,1 por exemplo. O aumento da expectativa de vida faz da DA a demência
mais comum em idosos junto a outras doenças como o câncer e diabetes. Em geral, o
que se identifica no exame clínico é a deficiência da memória recente, em contraponto
às lembranças remotas que são preservadas até um certo estágio da doença. Ainda
assim, trata-se de uma patologia de difícil aceitação.
Embora os números comprovem que a DA não seja uma doença rara, apesar de
seu caráter insidioso, ainda não sabemos como lidar com ela. Nesse sentido, os Grupos
de Apoio (doravante GA) oferecem aos cuidadores um espaço de compartilhamento de
experiências e informações sobre a realidade e o convívio com a DA. Os GA são
baseados na experiência do médico Joseph Pratt, que concebeu essa prática de
compartilhamento como um fator terapêutico. O intuito dos GA é ser um espaço de
compartilhamento de experiências comuns, o que favorece da discussão conjunta de
estratégias que minimizem o sofrimento causado por uma determinada situação
biossocial, visando exteriorizar os sentimentos ruins de desgaste e deterioração de uma
doença (tão enriquecida de sentidos) que são projetados sobre o mundo. (SONTAG,
1984).
Nesse contexto, este artigo objetiva analisar as interações ocorridas em reuniões
de um GA, situado na região Sul do Brasil, que é constituído por um médico
neurogeriatra e os familiares e cuidadores de pessoas acometidas pela DA. O escopo
de nossa análise é focado nos processos de construção do ethos discursivo do médico
nas narrativas orais ocorridas nesse ambiente interacional. Consideramos em nossas
análises o pressuposto de que a interação consiste em um processo colaborativo que
ocorre no interior de quadros sociais mais explícitos que, ao mesmo tempo, dão forma
e conteúdo às ações comunicativas. Nesse sentido, segundo Marcuschi (1998), a
conversação constitui um domínio empírico para a análise dos fenômenos

De acordo com o site alzheimermed.com, as patologias definidas como doenças neurodegenerativas,
apresentam sintomas similares. Isso ocorre em função da confusão mental ser um sintoma comum.
Além disso, a DA e a esclerose múltipla apresentam um difícil diagnóstico e ainda sem cura. A Esclerose
Múltipla define-se como uma inflamação na bainha de mielina, causando surtos onde a pessoa apresenta
desde a perda de alguns movimentos, como problemas de visão e, em fase avançada, dificuldade de
respirar e engolir por afetar a coordenação motora. A Doença de Lewy, assim como as demais patologias
citadas, também se caracteriza pela confusão mental, perda de movimentos, além de afetar a memória.
1
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pragmáticos, interativos e linguísticos envolvidos na interação face a face, revelando as
estratégias que os participantes de organizações sociais, em diferentes configurações,
utilizam para construir e interpretar seu próprio mundo e agir nele, em um trabalho
contínuo de alinhamento interativo, social e comunicativo.
Com o propósito de analisarmos a construção do ethos discursivo,
mobilizaremos as teorias de Maingueneau (2011) e de Amossy (2005) para analisar
como a autoridade do médico é construída discursivamente no contexto interacional
do Grupo de Apoio. Pretendemos desenvolver análises que revelem os recursos
discursivos e interacionais que são mobilizados na construção do ethos do médico
neurogeriatra, líder do GA, e identifiquem sua autoridade institucional no emprego de
diferentes vozes discursivas.
A DA não se constitui somente como uma condição neurológica degenerativa.
Não é preciso estender o seu quadro sintomático para constatar que as relações sociais
do indivíduo acometido pela patologia e, também, de pessoas próximas a ele são
afetadas diretamente (MIRA; FARACO, 2016; MIRA, 2017). Desinformação, falta de
preparo e apoio são alguns fatores que complicam ainda mais esse quadro. Conforme
argumenta Cruz (2008, p. 45), os impactos da DA desencadeiam:
novos discursos e novas práticas sociais surgem em uma sociedade na
qual a perda da memória e da cognição humana têm implicações de
diversas ordens. Constroem-se outros discursos científicos, além do
biomédico, e cotidianos sobre a demência e sobre o envelhecimento,
sobre normal e patológico; novas formas de organização da sociedade
são criadas para integrar a categoria “portador de Alzheimer”, como
novas instituições para idosos com neurodegenerescência, associações
para cuidadores e familiares e novas categorias como “cuidador”,
“tutor”, “Alzheimer jovem”, “familiar de um Alzheimer”, “familiar
Alzheimer”.

São justamente as novas formas de organização da sociedade para lidar com a
realidade da DA que serão investigadas nesta pesquisa. A contribuição que análises
dessa natureza pode proporcionar não é somente a compreensão dos fatores
linguísticos e discursivos, mas também a socialização, a partir das práticas interativas
desse grupo, do convívio com uma condição de saúde complexa e ainda pouco
compreendida em nossa sociedade.
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1. O ethos discursivo

Conforme por Amossy (2005), o conceito de ethos surge na obra Aristóteles
como uma característica argumentativa que é conferida ao orador um perfil ético e
moral. O ethos se baseia na autoridade e na veracidade de seus argumentos. Para
Maingueneau (2011), a noção de ethos discursivo está relacionada à possibilidade de
reflexão do sujeito sobre sua adesão a uma certa posição discursiva, onde o falante faz
escolhas discursivo-lexicais que constroem uma imagem diante de seu interlocutor. É
como uma imagem de si que o falante procura construir em dada situação, ou
cenografia, que é dotada de referências culturais e sociais previamente estabelecidas.
Nesse sentido, o ethos discursivo é definido como:
a ideia prévia que se faz do locutor e a imagem de si que ele constrói
em seu discurso não podem ser singulares. Para serem reconhecidas
pelo auditório, para parecerem legítimas, é preciso que sejam
assumidas em uma doxa, isto é, que se indexem em representações
partilhadas. (AMOSSY. 2005, p.125).

De acordo com a autora, o discurso assume duas perspectivas: a interacional, a
qual não tem significado fora da interação; e a institucional, que assume sentido
consoante com o posto ocupado pelo orador. Isso significa que “o poder das palavras
deriva da adequação entre a função social do locutor e seu discurso”. (AMOSSY, 2005,
p. 120). Diante disso, a autora complementa afirmando que “a eficácia da palavra não
depende do que ela enuncia, mas daquele que a enuncia e o poder do qual ele está
investido aos olhos do público” (AMOSSY, 2005, p. 121). E a finalidade discursiva
permite ao orador que construa uma imagem de si, em conformidade com o papel que
deseja representar. No entanto, seu próprio discurso revela sua identidade,
independente do que almeja parecer para seu alocutário.
A identidade revelada no discurso é constituída pelo poder que as palavras
exercem. A imagem construída pelo orador se desenvolve por meio de processos
inferenciais exaltados na enunciação dentro da cena de enunciação, a imagem é
associada pela forma do dizer (MAINGUENEAU, 2011). O poder exercido pelas
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palavras, conforme explica Amossy (op. cit), é resultante da função ocupada pelo
orador aliada ao discurso por ele proferido. A ideia de ethos separa o ethos prévio do
ethos construído pelo enunciado, pois “o destinatário atribui a um locutor inscrito no
mundo extra discursivo traços que são em realidade intradiscursivos, já que são
associados a uma forma de dizer”. (MAINGUENEAU, 2011).
O autor considera inicialmente um ethos retórico aristotélico em que o orador
se vale de três qualidades para falar de si mesmo: phronesis, aretè e eunoia. A
phronesis significa prudência, aretè a virtude e a eunoia a benevolência. Somado à
concepção aristotélica de prudência, virtude e benevolência, o ethos constitui “um
comportamento que, como tal, articula o verbal e o não verbal, provocando nos
destinatários efeitos multissensoriais” (MAINGUENEAU, 2011, p.6). Por seu turno,
Amossy (2005), considera a existência de um ethos pragmático e de um sociológico. O
ethos pragmático se constrói na interação. Já o ethos sociológico é entendido como
uma troca simbólica, gerenciado por funções ou posições socialmente construídas,
exteriores à interação.
Refletindo sobre a relação entre orador e auditório, a autora considera que a
interação se justifica pela imagem que orador e auditório constroem um do outro, a
partir de uma doxa comum. O enunciador cria uma figura de um locutor fiador de sua
imagem, pois o:
[...] ethos recobre não só a dimensão verbal, mas também o conjunto
de determinações físicas e psíquicas ligados ao “fiador” pelas
representações coletivas estereotípicas. Assim, atribui-se a ele um
“caráter” e uma “corporalidade”, cujos graus de precisão variam
segundo os textos. O “caráter” corresponde a um feixe de traços
psicológicos. Quanto à “corporalidade”, ela está associada a uma
compleição física e a uma maneira de vestir-se. Mais além, o ethos
implica uma maneira de se mover no espaço social, uma disciplina
tácita do corpo apreendida através de um comportamento. O
destinatário a identifica apoiando-se num conjunto difuso de
representações sociais avaliadas positiva ou negativamente, em
estereótipos que a enunciação contribui para confrontar ou
transformar: o velho sábio, o jovem executivo dinâmico, a mocinha
romântica […]. (MAINGUENEAU, 2011, p.18).
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O ethos efetivo do discurso é uma resultante de um ethos pré-discursivo e o
ethos do discurso somados aos fragmentos do texto, confrontando o que é dito do que
é mostrado, como ilustra o esquema abaixo, proposto por Maingueneau.

Figura 1: Ethos efetivo. Fonte: (MAINGUENEAU, 2011, p.19)

O esquema de Maingueneau demonstra que o ethos pré-discursivo é um
estereótipo criado pelo outro, antes mesmo que o enunciador inicie sua enunciação.
Cabem ao ethos pré-discursivo, as perspectivas interacionais e institucionais de
Amossy (2005). O ethos discursivo é o resultado do ethos dito e o ethos mostrado. Fazer
parte de um ato comunicativo significa assumir posicionamentos diversos em relação
ao que se conta, e, ao fazer parte de um ato comunicativo, assumimos posicionamentos
diversos e dispomos de diferentes máscaras para atuarmos em situações distintas
(GOFFMAN, 1986). No entanto, é importante salientar que “a encenação não é uma
máscara do real, mas uma de suas formas” (MAINGUENEAU, 1997, p.34).
A construção do ethos pré-discursivo é explicado por Amossy (2005) como fruto
de uma doxa comum acerca do orador. Podemos considerar, a partir dessa concepção,
que o ethos construído no discurso é uma elaboração colaborativa entre orador e
auditório. Ao iniciar o discurso, o orador reconstrói sua imagem de acordo com o que
interlocutor tem de imagem prévia de quem toma a palavra. Essa imagem préconcebida do orador é uma representação cultural, fruto da doxa comum. A autora
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afirma que “o estereótipo permite designar modos de raciocínio próprio a um grupo e
os conteúdos globais do setor da doxa na qual ele se situa” (AMOSSY, 2005, p.126). No
escopo do presente trabalho, partimos da premissa de que o ethos se constitui na
interação como uma gama de elementos linguísticos diretos ou indiretos para a
idealização da imagem do orador, o conjunto de fatores e características determinam
a imagem do orador, que é constituída durante a cena enunciativa. Em contextos
marcados por traços de institucionalidade, esse jogo de construção do ethos ganha
contornos mais nítidos, pois os papéis sociais são bem delineados e desempenhados
pelos falantes no curso da interação.
Nos dados que apresentamos em nossa análise, a presença de um médico
neurogeriatra, que é o integrante responsável pela condução das reuniões do Grupo de
Apoio, marca o papel social de autoridade no grupo. Sua fala é a primeira em todas as
reuniões do grupo, fator que constituiu sua imagem de autoridade definida pela função
ocupada, por ter o domínio discursivo e pela posição em que se encontram organizados
dentro do espaço onde a reunião ocorre. Embora as reuniões tenham uma finalidade
específica – auxiliar familiares e cuidadores de pessoas com a DA – a participação é
aberta ao público sem restrição ou exigência de assiduidade.
2.Procedimentos metodológicos
A troca de experiências entre familiares e cuidadores tem o intuito maior de
esclarecer dúvidas a respeito da patologia para entender e se preparar com novas
formas de lidar com o novo cotidiano desencadeado pelos sintomas, diagnósticos e
cuidados requeridos pela DA. Mira e Faraco (2017) esclarecem que o conceito da
universalidade do GA favorece discussões em conjunto, acerca de estratégias que
minimizem o sofrimento e garantam maior qualidade de vida, tanto para quem exerce
o papel de cuidador, quanto também para o familiar com DA que é assistido. Além dos
familiares e cuidadores, o grupo é liderado por um médico neurologista João 2, que
orienta as reuniões introduzindo tópicos, fomentando a troca de experiências e
esclarecendo formas de intervenção terapêuticas.
Todos os participantes são identificados por nomes fictícios para garantir o anonimato no processo de
geração e análise dos dados.
2
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Em cada reunião, encontram-se presentes cerca de 18 participantes. Os
encontros são mensais e têm duração de aproximadamente 3 horas. Cabe destacar que
GA é organizado de forma voluntária pelo médico neurologista, que conduz as
atividades há cerca de 13 anos em uma cidade na região do Sul do Brasil. Trata-se de
uma iniciativa sem vínculos institucionais e sua sede física está situada em um local
emprestado pela comunidade local para abrigar as reuniões mensais.
A organização das reuniões apresenta dois momentos: na primeira parte o
médico João faz uma pequena palestra trazendo informações sobre a DA, novas
medicações, resultados de estudos, temas debatidos em congressos; na segunda parte,
João convida os participantes a contar a sua experiência no convívio com a doença. As
narrativas, na maior parte das vezes, abordam questões relacionadas à mudança no
comportamento da pessoa com DA, à nova rotina da família após o diagnóstico e às
estratégias de cuidado.
Os dados que analisaremos no presente trabalho são oriundos de um corpus de
24 horas de gravações em vídeo, sendo transcritos de acordo com o projeto NURC
(Norma Urbana Culta), adaptado por autor (2016), conforme as propostas de
Marcuschi (1998). A identidade e o anonimato da participante foram preservados
durante todo o processo de coleta e transcrição de dados, conforme o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido assinado. Essa pesquisa teve a aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
O critério de escolha dos dados para análise se justifica pela recorrência do
reconhecimento da autoridade na figura do médico no contexto das reuniões. A
manutenção do ethos pré-discursivo e discursivo é identificada nos dois momentos que
constituem as reuniões: o primeiro consiste na explicação médica sobre a DA, novas
descobertas, medicações, polêmicas; o segundo é marcado pelo convite aos presentes
para narrarem o histórico do familiar acometido pela DA. Esse convite é feito a partir
de uma sequência de perguntas sobre a idade, a época do diagnóstico e qual o quadro
geral da doença nas atividades cotidianas e familiares. Ressaltamos que os familiares
ou cuidadores comparecem sem a presença da pessoa com DA.
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3. Análise de dados
O primeiro excerto analisado compreende a fala do médico João no momento
do início da reunião, quando ele faz a palestra fornecendo explicações acerca da DA e
apresentando o formato organizacional da reunião. Esse momento informativo ocorre
em função da participação voluntária dos integrantes, ou seja, nas reuniões há a
presença de pessoas que já estão familiarizadas com a rotina do GA, e outras que
participam pela primeira do encontro.
Após uma breve explicação sobre uma nova medicação descoberta, tema de um
congresso de neurologia que João participou antes da reunião, o médico elenca os
possíveis benefícios e efeitos colaterais da medicação. Esse tópico se desdobra em uma
explicação sobre a dúvida da eficácia de medicações que prometem combater a DA.
Nesse momento da interação, identificamos uma narrativa não linear, marcada pelo
uso predominante de verbos no presente do indicativo, mas é interrompida por trechos
que remetem ao passado e às hipóteses futuras.
Observamos a existência de um ethos pré-discursivo: João é o médico
neurologista e geriatra – autoridade reconhecida institucionalmente pela doxa para
discorrer sobre a DA. Também verificamos o ethos discursivo: (João) autoridade,
exemplificação, empatia. Analisamos, no excerto abaixo, a relação entre o ethos prédiscursivo e o discursivo do médico neurogeriatra, coordenador do GA. Em nossa
análise, é possível evidenciar a imagem de si desenvolvida na enunciação durante a
etapa inicial da reunião, onde ele fornece explicações sobre a DA e sobre a organização
da reunião.
Excerto 1: Fala de abertura do GA
46
47
48
49
50
51
52

JOÃO:

o que nos une é que nós temos...to::todas as
famílias aqui tem pelo menos um familiar afetado e no Brasil
são pelo menos um milhão e quinhentos mil...no mundo todo a
gente acredita que tá na faixa de vinte e cinco milhões...a
estatística era de...do ano 2000...dezesseis anos atrás teria um milhão e
duzentos e aqui a gente já tem um milhão e meio
pelo menos de estimativa...então nós não somos únicos...únicos são as
nossas
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

famílias...são os nossos queridos pacientes...mas que comum (si) estamos
todos aqui...alguns estão em fase
inicial...tão em fase leve de sintomas...sintomas que até são
duvidados as vezes pelas famílias ou pelo próprio médico que
inicialmente avalia...não passa batido de uma observação mais atenta...bem
que eu queria que alguns casos não fossem...mas aí depois que a gente
conhece bem os indicadores...as pistas...a gente acaba...mais cedo ou
mais tarde não podendo
esconder...vem à tona um comportamento mais difícil...então tem pessoas
aqui que tão com o doente em fase leve... na verdade a palavra até eu não
gosto até porque eu acho que todas as fases são (si) todas as fases
pesadas...a
gente constata que nosso
pai...nossa mãe tá...perdendo a memória tá ficando confuso tá ficando
alterado no seu comportamento...pra mais e pra menos é algo impactante
que
muitas vezes) a gente quer negar...faz
parte da gente não querer ver que o nosso pai ou mãe ou irmão(ou como
for)
tá perdendo o controle da sua mente...algo tão
precioso pra nós...e...mas se a gente esconde com a peneira
(si) mais cedo ou mais tarde a gente...quebra a cara...tem
pacientes em fase moderada da doença que ainda precisam ser
ajudados...não tomam banho sozinhos se a gente não levar...não se vestem
sozinhos...não conseguem mais cortar um bife...mas
ainda con...conversam com a gente...e ainda reconhecem a
gente...quando nos confundem já...não nos reconhecem mais já
passa até pra uma fase mais grave ainda que haja (flutuação)
tem épocas que conhece...épocas que não conhece (SI) tem...essa
Doença...essa Doença...(SI) tem semanas que o paciente esteve tão melhor
que parece que a gente se enganou ou que o problema
que o causava foi embora mas logo depois a gente vê a pessoa
manifestar os sintomas de novo...que bom se estes momentos de
melhora perdurassem...então aqui não tem pergunta errada...não tem
pergunta burra porque eu continuo aprendendo todos os
dias...

No início do excerto, João se coloca em uma posição discursiva próxima dos
participantes. Ele se transfere do lugar de autoridade médica, coordenador da reunião,
para UM lugar próximo àqueles que convivem com a realidade da DA. É possível
observar esse posicionamento pelo emprego dos pronomes “nos” e “nós”, na linha 46.
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Na sequência desse turno, João impõe distância, optando apenas por seu
posicionamento de autoridade médica, excluindo-se do grupo e referindo-se aos
participantes com o sintagma “todas as famílias”. Por isso, observarmos a emergência
do ethos pré-discursivo de João. Nesse momento da interação, o médico se posiciona
como a autoridade sobre o assunto, mas que, ao mesmo tempo, precisa se alinhar aos
participantes do GA, pessoas que não detêm o saber específico e que estão no espaço
de compartilhamento de experiências.
O médico se dirige à audiência de participantes do GA utilizando o adjetivo
“queridos” para predicar discursivamente as pessoas que vivem com DA (segmento 5355). O ethos pré-discursivo consiste no estereótipo de alguém suficientemente capaz
de responder a todas as questões tanto por sua formação profissional, como também
por sua postura solidária e elucidativa, digno de confiança. Ao convidar os
participantes a produzirem narrativas sobre o diagnóstico do familiar com DA, esse
ethos pré-discursivo é confirmado ao longo de sua fala.
A autoridade de domínio acerca da DA, por parte de João, reconfigura-se com
uma reafirmação dessa competência nas linhas 57 a 59, onde ele reconstrói essa
imagem de si, afirmando indiretamente que é hábil o suficiente para diagnosticar a
doença.
No segmento 62-64, há novamente o movimento de empatia e proximidade com
os participantes. João afirma que compreende que conviver com um idoso acometido
pela DA não é uma rotina fácil. Para sustentar essa imagem solidária, João recorre ao
pathos3 como estratégia argumentativa, utilizando recursos emotivos, conforme nos
mostra o segmento 65-71. Nesse segmento, o médico utiliza substantivos, verbos,
adjetivos e pronomes que provocam no auditório a aderirem ao seu discurso. “Pai,
mãe, negar, impactante, precioso e nosso” são exemplos dos recursos linguísticos
utilizados para que o fiador de seu ethos prévio seja mantido no ethos discursivo. As
expressões “perdendo o controle, nosso pai e nossa mãe” completam a estratégia
argumentativa do pathos na busca da adesão do auditório e manutenção da imagem.
Do grego, pathos significa aquilo que toca. O Pathos é um dos três argumentos da retórica aristotélica
junto ao ethos e o logos. O pathos é um argumento de ordem afetiva e atua no discurso, pelo orador em
relação ao auditório. Na retórica Aristotélica, conforme explica Almeida (2009) pathos é a manifestação
de emoções que o orador provoca no auditório. Essas emoções podem apoiar ou destruir as razões deste
orador.
3

207
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

No segmento 72-83, a imagem do ethos prévio se funde ao ethos discursivo,
embora o locutor assuma a postura de se colocar no lugar do cuidador, indicado pelo o
uso da forma de tratamento pronominal “a gente” na linha 75. A partir da linha 79,
João reassume a autoridade médica referindo-se ao idoso com DA como paciente, e
não mais como “nosso pai, nossa mãe”, conforme conduzia até a linha 78.
Reassumindo sua autoridade sobre o contentamento do diagnóstico da DA,
João enfatiza sua experiência prática e especialidade teórica sobre o assunto (segmento
57-59). Ele utiliza o quantificador com o superlativo “tão melhor”, que expressa um
julgamento positivo. No entanto, esse direcionamento na interação é desconstruído
com o emprego do verbo “enganar” logo em seguida. Na sequência, linhas 81 e 82, o
médico refere-se à DA como “o problema”, afirmando que supostamente possa parecer
ter desaparecido ou ido embora, como ele mesmo diz. A afirmação é negada com o
conector adversativo, “mas”. Na sequência da interação, a ressalva confere ao médico
a imagem fiadora, com base no ethos pré-discursivo, a qual ele avalia e recategoriza no
discurso.
Por fim, conferindo força à sua imagem, entre as linhas 82-84, João alterna os
posicionamentos humanizado, empático e voluntarioso com a autoridade institucional
atribuída a sua profissão e à experiência no assunto. Os “errada e burra” atribuem a
carga semântica emocional do pathos. O médico muda de posição, saindo do lugar de
autoridade para se posicionar no lugar dos familiares. Em outras palavras, esse é um
movimento e forma de buscar a empatia demonstrando o entendimento sobre como
conviver com uma pessoa acometida pela DA.
O segundo excerto que analisamos é um momento após palestra de abertura de
um outro encontro do GA. Nessa interação, João solicita que alguém conte a história
sobre a descoberta da DA na família. Assim que o médico faz o convite, um dos
participantes (Mauro) pede a palavra para iniciar a sua narrativa. No excerto, o ethos
pré-discursivo de João se desdobra em duas posições diferentes. No entanto, isso não
anula a autoridade do ethos criado pela enunciação. A adesão de Mauro como
coenunciador colabora na construção da corporalidade do enunciador. Essa
colaboração faz emergir a figura de um fiador, figura esta que surge da representação
da corporalidade construída pelo discurso. Na concepção de Maingueneau (2011), o
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fiador é a imagem ou figura que emerge do discurso sem a necessidade de ser fiel as
características reais de seu enunciador.
Excerto 2 – Relato sobre o convívio com a Doença de Alzheimer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

MAURO:
JOÃO:
MAURO:
JOÃO:
MAURO:
JOÃO:
MAURO:
JOÃO:
MAURO:
JOÃO:
MAURO:
JOÃO:
MAURO:
JOÃO:
MAURO:
JOÃO:
MAURO:
JOÃO:
MAURO:
JOÃO:
MAURO:
JOÃO:
MAURO:
JOÃO:
MAURO:
JOÃO:

João...eu gostaria de iniciar aqui (...)
[oi]
Rapidinho
Manda
é um prazer estar aqui te vendo pessoalmente que a gente
acabou estudando junto no ((nome da instituição)) há uns...40 anos atrás
[já] nem me lembro do teu
Nome
[puxa... Naldinho
Lemos, Titoo...o:::: Caio, o Portinho
[bom te ver. tudo bom?]
((apertam as mãos))
[tudo bem, cara::::: ] tudo tranquilo?
tá vendo como o alzheimer é?
é. tu jogava futebol de salão, eu jogava basquete, mas a gente acabou depois
se cruzando no Inhaúma, Apolo...cordão do Apolo, aquela coisa
puxa...muito obrigada por essas memórias de vocês
é. então vamos gravar.
e eu não reconheci você.
é... tá perfeito. mas tu...tem que te cuidar então hein?!
((todos riem))
verdade!
João, minha mãe teve consultando contigo, na segunda-feira, Maria Isabel
e eu acabei ligando pra ti
ah:::sim!
então sendo::: rápido, tá. tô com um problema porque um filho nunca é
criado pra ver que o pai com problema
é... é meio barra pesada!
a maior decepção prum filho é saber... to com dois aqui e o que que eu faço
agora?e principalmente depois que perdi um irmão mais novo há dois anos
atrás que a coisa desandou
é. isso ela contou com propriedade.
então...assim ó... 90% do que tu colocou aí ela tem. tá. tá claro isso. mas ela
sai com o carro, faz a ginastica com as amigas dela, ta. o meu pai tem dpoc
dpoc é deficiência pulmonar e o oc eu não lembro agora
é doença broncopulmonar obstrutiva crônica ou seja asma crônica e enfisema
exato! então meu pai tem 84 anos e ela 79 e quem cuidava dela até então eu
tomar a rédea do negócio no final do ano passado era ela então tu imagina
ela cuidando dele e ela com...alzheimer com demência
ela tá demenciando sim!
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Mauro, na linha 6, assume um posicionamento de intimidade com João, ao
relembrar o tempo em que estudaram juntos. Ele relembra o tempo de escola quando
estudou com João e praticaram esportes, além de terem amigos em comum. Percebese que a intimidade entre os enunciadores traz ao discurso duas imagens coexistentes
de João: a primeira, criada por Mauro evoca João nos tempos de estudante; a segunda
imagem a forma como João é reconhecido por Mauro no tempo na cena da enunciação,
ou seja, na posição do médico que faz a mediação no contexto do GA. Nas linhas 7, 14,
19 e 20, João assume o ethos pré-discursivo compartilhado com entre Mauro. A
lembrança dos tempos de escola permite a Mauro o uso de uma linguagem coloquial e
até mesmo uma ironia, conforme pode ser observado na linha 20.
A cena da enunciação se alterna entre o passado e o presente, ou seja, as relações
entre Mauro e João antes e depois do contexto do GA. O ethos discursivo de João como
autoridade no assunto é construído pelo enunciado. Mesmo assim, João retorna ao
ethos pré-discursivo ao demonstrar que entende a dificuldade em aceitar a DA quando
os acometidos são os pais (linha 28 – “e...é meio uma barra pesada!”). Na linha 33,
Mauro, colaborativamente, reconhece e constrói pelo enunciado, o saber específico de
João acerca da DA. Ao mesmo tempo que reconhece, Mauro, limita a autoridade de
João à área da neurologia. Isso é demonstrado em sua fala na linha 34 ao explicar
DPOC.
João exibe seu domínio sobre o tema e explica em lugar de Mauro, voltando-se
aos demais presentes, o significado de DPOC. Com o ethos discursivo construído pela
enunciação, garantindo a João sua autoridade de médico, Mauro concorda com João,
na linha 37 e prossegue relatando o quadro de sua mãe. Por fim, na linha 40, João
ratifica o que foi dito pelo conhecido, atestando a mãe de Mauro como uma pessoa em
estado demencial.
Considerações finais

Amossy (2005) considera a reciprocidade entre a autoridade institucional e o
ethos discursivo. Em nossos dados, observamos a movimentação entre o eu – de
autoridade institucional – e o nós ou a gente – a figura empática e solidária, construída
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no discurso. Conforme a autora assevera, buscamos evidenciar os alinhamentos no
contexto de interação institucional do Grupo de Apoio.
Embora Maingueneau (1997) considere que os aspectos acerca do orador sejam
revelados ou moldados pela enunciação, mesmo que estes moldes não sejam sinceros,
o enunciador realiza escolhas linguísticas que o identificam outros papeis sociais por
ele exercidos. O autor explica que a corporalidade do enunciador desenvolvida na e
para a enunciação é criada por essas escolhas linguísticas e pelo tom que se enuncia.
Nos excertos analisados no presente trabalho, a autoridade médica é ratificada na
enunciação em cada explicação fornecida por João acerca das patologias mencionadas
por seus coenunciadores. O médico cria uma imagem de um fiador calmo, experiente,
responsável, empático e comprometido com sua função, comprometendo-se com
imagem socialmente construída de um médico.
Considerando a função do GA como um espaço onde os participantes buscam
ajuda e orientação junto a outras pessoas que se identificam com o mesmo problema,
a transição de posicionamento entre ser médico, uma autoridade especializada na DA,
e ser João, alguém que entende a situação dos participantes e também a busca por
informações sobre o convívio com essa patologia, proporciona aos participantes o
pertencimento a um grupo socialmente organizado em torno de um propósito comum.
Os dados permitem demonstrar que a autoridade médica de João é instituída
por meio da doxa, sendo reconhecida pelos integrantes do grupo como a manutenção
de um ethos prévio, acrescido de uma imagem necessária ao contexto: uma pessoa que
reconhece as dificuldades que familiares e cuidadores de pessoas com a DA
atravessam. Nesse sentido, nossa análise mostra que “não se pode separar o ethos
discursivo da posição institucional do locutor” (AMOSSY, 2005, p.136).
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(SI)
Maiúscula
:
?
...
Comentários do transcritor e designações
gestuais
[
“ “

Incompreensão de palavras ou segmentos
pelo transcritor ou hipótese do que se ouviu
Entonação enfática
Prolongamento de vogal e consoante
(podendo aumentar de acordo com a
duração)
Interrogação
Qualquer pausa
((minúscula))
Determina a ocorrência de sobreposição de
fala
Leitura de textos

Fonte: Marcuschi, 1998; Mira, 2016.
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DISCURSO E DOCUMENTÁRIO: QUESTÕES EM CURSO
DISCOURSE AND DOCUMENTARY: ONGOING ISSUES
Atilio Catosso Salles*

Resumo:
Filiados ao domínio teórico e metodológico da Análise de Discurso, propomos dar
a ver um percurso de questões (constituído pela sua opacidade) que se colocaram
no gesto de se fazer pesquisa. Questões que tocam a questão do funcionamento
discursivo da imagem e seu modo de organização. A imagem produz
narratividade? De que modo? O corpus da presente reflexão foi construído a
partir do recorte de algumas imagens do documentário Território Vermelho
(2004), de autoria do cineasta Kiko Goifman. Por se tratar de um modo específico
de significar, a imagem, em sua forma de realização no cinema, pelo efeito de
captura e edição, pressupõe a relação com o histórico e o social.
Palavras-chave: documentário; imagem; interpretação.
Abstract:
Affiliated to the theoretical and methodological domain of Discourse Analysis, we
propose a script of its questions (constituted by its opacity) that did not put any
gesture of doing research. Questions that touch upon a question of the discursive
functioning of the image and its mode of organization. Does an image produce
narrativity? How? The corpus of the present reflection was constructed from the
record of some images of the documentary Território Vermelho (2004), by the
filmmaker Kiko Goifman. Because it is a specific way of meaning, the image, in
its form of realization in the cinema, by the effect of capture and edition,
presupposes the relation with the historical and the social.
Keywords: documentary; image; interpretation.

Introdução
A partir de uma pesquisa realizada no mestrado, no Programa de Pós-graduação
em Ciências da Linguagem da Universidade do Vale do Sapucaí-MG, apresentarei,
Possui Mestrado (2014) e Doutorado (2017) em Ciências da Linguagem pela Universidade do Vale do
Sapucaí. Atualmente é professor adjunto no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da
Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS). Em 2018 publicou o livro "Discurso e performance"
(Editora Pontes). Contato: atiliocs@gmail.com
*
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neste artigo, apenas uma parte do que pude pensar sobre o funcionamento discursivo
da imagem. A imagem, seu funcionamento discursivo, constitui questão para mim
desde o início de meu percurso pelas Letras. No início do curso de graduação em
Licenciatura Plenas em Letras, na Universidade do Estado de Mato Grosso, sentia-me
atraído pelo modo como a imagem produz, organiza e orienta sentidos do urbano e
sobre o urbano, do sujeito e sobre o próprio sujeito, este que enquadra uma cena e não
outra etc.
O que apresento é uma parte do trabalho desenvolvido na dissertação de
Mestrado, intitulado “Discurso e imagem: narratividade cinematográfica na/da
travessia” (2014). Esse trabalho joga de maneira fluida com os sentidos e marca meu
encontro com a questão da imagem e do urbano. Movimento pelo espaço de
discursividades.
No desejo de compreender o funcionamento e os efeitos da narratividade
cinematográfica na base material da imagem, recorto como material de leitura o
documentário Território Vermelho (2004), do cineasta Kiko Goifman. Ao produzir tal
recorte, observamos o modo como a cidade se significa e está significada neste
documentário. Território Vermelho tem como cenário o espaço da cidade, mais
especificamente a faixa de pedestres de um cruzamento urbano. Segundo Nunes
(2006, p.52), os cruzamentos urbanos trazem um amontoado de sujeitos que rompem
o ritual cotidiano do trânsito. O autor ainda aponta que
aquilo, que funciona, em princípio, para a organização do trânsito,
condiciona contato [...], contato [...] marcado pela desigualdade social
e pela produção de sentidos que metaforizam a distância entre os
sujeitos.

Os personagens, com câmeras em mãos, participam capturando o cruzamento
de Território Vermelho. É a faixa de pedestres. Câmera, meio, rua; a câmera está no
meio. Câmeras dançam; sujeitos dançam. Câmeras que seduzem; sujeitos seduzem
também. Câmeras autônomas; sujeitos autônomos. Câmera muda; sujeitos mudos.
Câmera roda; sujeitos que rodam e, com eles, os sentidos. Câmera clone; sujeitos que
se fantasiam e se desfantasiam.

215
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

O vermelho do semáforo flagrado pela câmera é um momento de parada, de
fluxo de sujeitos, de espera, de intervalo; um espaço de in-visibilidade, de interrupção
organizada pela (des)ordem urbana. Semáforo: matéria significante que ‘salva’ os
sujeitos de Território. Trecho de um trajeto de-marcado que opera no cotidiano da
cidade e nos mostra as diferentes formas de estar sujeito: esperando dentro do carro
ou em cima de uma motocicleta, passando organizadamente pela faixa ou fora dela,
vendendo, pedindo, trabalhando, roubando... Espaço de interpretação (ORLANDI,
1996), de recorte de nossa análise.
Assim se constitui nosso empenho na compreensão do funcionamento
discursivo de um material que é constituído por diferentes recortes significantes
(ORLANDI, 1984) formulados pelo/no jogo da falta (no lugar do excesso) e da própria
contradição estruturante da imagem e do sujeito.
Percorremos tal Território, levando às consequências o exercício de
interpretação das várias posições-sujeito e os modos parafrásticos possíveis de se dizer
pela imagem. Re-associações, reformulações propiciam, frente às condições de
produção dadas, pontos de deriva/deslocamento; sempre é possível flagrar de outro
modo, dizer de outro modo, significar de outro modo, focar ou apagar de outro modo...
Por entre as reformulações não há limite. Há jogos de contradição e deslizamentos que
trabalham no entrelaçamento da incompletude. Temos movimento; narratividade
cinematográfica citadina que demanda rearranjo e reclama novos sentidos.
Compreendemos a narratividade cinematográfica como sendo a ‘marca’ de
entrada da letra/imagem do/no sujeito no processo discursivo de significação na/da
tela. Em Território Vermelho, no que toca o específico de uma narratividade
cinematográfica, não podemos pensar “a narratividade” separada dos efeitos de
sentidos produzidos pelo cinematográfico (pela conjugação da tecnologia das imagens
e outras matérias significantes como o som, por exemplo). É a narratividade pelo lugar
do cinematográfico (lugar da imagem) que coloca os sujeitos de Território Vermelho
na cidade, em uma formulação particular, de/em espaços citadinos. Imagens em
movimento regidas pelo som/ritmo, pela cidade, pelos sujeitos.
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1. Primeiro movimento de leitura
Num gesto duplo, pela perspectiva teórica da Análise de Discurso, pretendemos
operar a análise que segue sob dois pontos de articulação: i) a reflexão acerca dos
meandros de diferentes objetos simbólicos, na especificidade da cena e da imagem e
ii) a questão de corpos “instalados”, intensificadores de palavras e silêncios, em meio
ao espaço urbano.
Como objeto discursivo desta análise, lemos o documentário Território
Vermelho (2004), produzido pelo cineasta Kiko Goifmam.
Território narra a vida de pessoas que sobre-vivem no/do semáforo. Conta por
imagens a passagem de pessoas que atualizam dizeres e seus próprios modos de
existir no dia-a-dia na rua de uma cidade; a cidade de São Paulo. Nesse trajeto de se
dizer, os sujeitos flagrados percorrem a faixa de pedestre, os corredores de carros e
dividem tal espaço congestionado da cidade com a câmera. Tanto a câmera que eles
conduzem quanto a que tenta capturá-los pela dobra.
O enunciado “Só as câmeras de vigilância salvam”1 aparece ao lado de “Você já
roubou uma imagem hoje?”, dando início ao documentário:
Enunciado I

Ver Barbai (2011), texto em que autor problematiza o acontecimento político e simbólico das imagens
fabricadas pelos sistemas de vigilância e monitoramento urbano.
1
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Enunciado II

Imagem colada ao verbal, imagem pensada como matéria que significa,
constitui e inscreve os sujeitos. Ela que, (in)dependente do verbal, diz de uma memória
que produz efeitos de sentidos. Observamos, neste início, que as imagens, juntamente
com o áudio, tencionam um caráter de veracidade que o próprio verbal reforça. Se, por
um lado, temos o verbal, que joga com a relação do funcionamento discursivo do gesto
de capturar; de outro, o movimento incisivo de ‘ascender’ e ‘apagar’ realça os sentidos
do verbal. Enunciados que deslocam ou resignificam o sentido de “câmera de
vigilância” já estabilizado pelo dicionário, já cristalizado na cena social-urbana como
câmeras de segurança. Segurança de quem, do quê? Vigilância de quem, do quê? Que
sujeito é este que está sendo interpelado? As câmeras passam a significar e a
denominar os sujeitos filiados a este território. O que produz esse efeito de sentido?
Certamente a temática do documentário é desestabilizante. Afirmamos isso ao
pensarmos a desestabilização do social que joga no documentário com o próprio sujeito
atravessado pela desestabilização da imagem. Ou seria o inverso?
Na ânsia de compreender o funcionamento discursivo – o modo de constituição
dos sujeitos e sentidos – do documentário, questionamos: como se dá, a partir das
distintas matérias significantes que constituem Território Vermelho, a relação entre
lugar e corpo, entre sujeito, tempo e espaço urbano? Território está articulado a um
espaço geográfico, onde sujeitos (pedestres, motoristas, ambulantes, pedintes...)
atravessam e/ou ficam parados por um determinado tempo – o que determina isso é o
tempo do semáforo vermelho. E é nesse período de tempo que se abre a possibilidade
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de criar/vivenciar, presencialmente, uma conjuntura, uma ambiência para aquele
lugar. E nesse congestionamento, essa ambiência não é sempre a mesma, ela não se
repete. É sempre outra a cada exigência de parada.
Em “Só as câmeras de vigilância salvam” e “Você já roubou uma imagem hoje?”:
que sujeito é este que ‘já roubou uma imagem hoje? Você? Um vândalo (?). Abertura
de uma dobra de sentidos. Roubar? Roubar uma imagem hoje. Memória que se dá a
ver e a ler. “Memória da palavra” que nesse enunciado abre também para o equívoco.
Apropriar-se mediante violência e ameaça, raptar, cometer fraude, ‘rapar’, esquivarse, plagiar: são sentidos inscritos na tessitura histórica da palavra ‘roubar’ e que de
algum modo atravessam o enunciado, causando-o de todo um modo de equivocidade
possível. É deslize de sentido.
Essas câmeras que foram entregues aos sujeitos que ocupam Território
Vermelho, isto é, que avançam para a realização de alguma atividade no asfalto
enquanto o semáforo impede a passagem, são as câmeras de vigilância, mas não são
elas que necessariamente salvam ou roubam as imagens. São os sujeitos. São os gestos
de flagrar e ser flagrado. E o que esses gestos salvam (registram, vigiam, roubam)? Os
acontecimentos de um espaço; do espaço vermelho. Há uma premissa muito forte
funcionando nesse enunciado (“Só as câmeras de vigilância salvam”): a cidade é
desorganizada até que haja a intervenção urbanística. Premissa que joga com a palavra
“salvar”: vigiar, organizar-se, tornar necessário. Quem salva? O Território Vermelho.
O vermelho do semáforo salva.
Esses enunciados – enunciado I, “Só as câmeras de vigilância salvam”, e
enunciado II, “Você já roubou uma imagem hoje?” – apontam para uma saturação de
sentidos, atuando na evidência do congestionado, do cheio, que paralisa – paralisa o
sujeito, porque direciona para a evidência do que está completo, de que não há nada
mais a ser significado –, ilusão da completude. Porém, também, ao passo em que os
sujeitos se apoderam das câmeras para “salvar acontecimentos”, estabelece-se outra
situação que faz parte da condição de produção na/para a sua relação com a cidade.
A significância, neste caso, se dá numa relação entre sujeito e o semáforo.
Orlandi (2006, p.11), em seu trabalho sobre os meninos do tráfico, afirma: um
“habitante é capaz de forjar e transitar numa situação, [...], é pressionado pela falta de
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lugar, pela impossibilidade de se criar uma ‘situação’. Ele não habita”. Em nossa
análise, compreendemos que as pessoas que participam do documentário, pela
impossibilidade de se criar uma situação, insistem/resistem ao irromper na
organização da cidade. As discursividades aí implicadas são atravessadas por um
sentido pelo pré-construído de um espaço. O sujeito faz deslizar sentidos e se significa
na sua relação com o Território Vermelho e, ao insistir nessa/por essa relação,
desorganiza-se.
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Vermelho é a cor predominante das primeiras tomadas de cenas do
documentário. Jogo tencionado que envolve além do vermelho, uma ‘batida’ rítmica
forte, que insiste. Temos pessoas aprendendo a ‘brincar’ com a câmera e também
outros “levando a sério” esse jogo. Estão se interpretando, aparentemente. Brincando
de si mesmos no ‘pare’ do objeto câmera.
Observamos que no documentário o reconhecimento discursivo de território
se dá, a priori, a partir de duas posições-sujeito: uma de fora (o cinegrafista) e outra
de dentro (os sujeitos que sobre-vivem neste espaço mais que vermelho dentre as
cores possíveis). A partir do momento em que essas pessoas que trabalham no
semáforo se apropriam da faixa, o seu habitat vai se significando e também
resignificando esse espaço. Com a apropriação da faixa, do vermelho que abre e fecha,
vai se constituindo certa apropriação de uma ambiência pelos sujeitos ditos que
tentam se dizer: este que mora, que trabalha e ocupa. E esses lugares, pensamos
enquanto hipótese, produzem posições discursivas a partir da individuação pelo
espaço.
O sujeito se constitui ao se identificar em um espaço que é específico, o da
travessia. Marca-se aí uma divisão entre os sujeitos que vivem na cidade e dividem
esse espaço também marcado pela divisão das relações sociais, por exemplo, aquele
que passa pela rua, aquele que mora na rua. Enquanto efeito, essa divisa estreita
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significa um sujeito que se reconhece e reconhece a sua vida em um lugar que não é o
dele, torna-se d(ele), sua vida. À medida que o sujeito se inscreve neste lugar,
inscreve-se e inscreve sua vida.
O título desse documentário é importante para compreendermos a relação do
sujeito com o espaço. Sujeito do: Território Vermelho.
Ao passo em que Território Vermelho resignifica a noção de território, estabiliza
também outra concepção, a de que essas pessoas se significam pelas práticas que
exercem. O discurso nesse lugar explicita que os sujeitos não habitam a cidade, eles
se dizem por um determinado e delimitado espaço. “Ao significar a cidade o sujeito
se significa na e pela cidade” (ORLANDI, 2001, p. 7). De acordo com a autora:
São diferenças que resultam das relações de força – isto é, dos
diferentes lugares sociais que os locutores ocupam e que significam
em suas vozes – e das relações, ou melhor, dos conflitos de sentido,
diríamos mesmo, da luta pela legitimidade de diferentes sentidos
(ORLANDI, 2001, p.8).

O lugar de que falam os sujeitos estabelece pela relação entre lugar (social) e a
posição (discursiva) uma tensão. Há esse jogo de diferenças tomado pela história (pelos
lugares sociais), porque somos sujeitos de linguagem, falamos e interpretamos
tomados na/pela história. Pode parecer contraditório tal afirmação, afinal não existe
uma relação de biunivocidade entre a forma pela qual o sujeito é representado e o seu
lugar social que inscreve o sujeito em uma formação discursiva.

2. Segundo movimento de leitura: “Tá nervoso, Doutor? Não quer dar uma
lavada hoje?”
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São muitos dizeres, muitas falas, de lugares e saberes diferentes que entoam o
canto: descrever e organizar a cidade. No entanto, nesse limite, entre organizar,
descrever e viver a cidade há algo de uma ordem que se apresenta como incontornável,
“que faz com que essa vontade de agir e de saber se depare sempre com um impossível
(epistemológico, do saber) e com um incontível (histórico do saber)”(BARBOSA
FILHO, 2012, p. 53).
Tensão textualizada pela impossibilidade de apreender o real na imagem, que é
fugidio, da cidade. Há sempre o que foge ao traçado urbanístico, há o que também não
se inscreve, escapa.
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“Tá nervoso, Doutor? Não quer dar uma lavada hoje?” é o lugar do
inapreensível, no qual esse enunciado se configura como uma isca lançada para o
sujeito adentrar, é a isca para a entrada no Território daquele de fora que se instala
por uma historicidade e produz (hoje). Um real inapreensível que joga com uma
organização e fala pela fal(h)a. Na cidade, de acordo com Orlandi (2014), o saber
formal está a todo o momento numa relação estreita com o engarrafamento, com o
desentendimento cotidiano pelas mobilizações sociais (pensamos aqui tanto o
Parkour/Rap, por exemplo).

Na tentativa de pintar,
na tela,
espaços convertidos,
espaços coloridos,
sujeitos significados sob tonalidades
Dispersas e constitutivas...
(COSTA, 2008, p. 11).

Nesse lugar de pensar os sujeitos “significados sob tonalidades” de vermelho,
apontamos que a relação com o espaço material da cidade é compreendida em nossa
leitura como uma exterioridade constitutiva que diz sobre o dentro da própria
formulação (que se dá em imagens) no documentário. A imagem na sua materialidade
produz efeitos de sentidos pelo gesto de deriva de uma imagem em relação à outra.

224
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

Ela, a imagem, tal como no próprio funcionamento da língua, é formulada também
“pelo que fora dito antes, em outro lugar e independentemente” (PÊCHEUX, 1997, p.
162).
Em Pêcheux (1997, p.171), o conceito de pré-construído de Paul Henry (1999)
remete
simultaneamente ‘àquilo que todo mundo sabe’, isto é, aos conteúdos
de pensamento do ‘sujeito universal’, suporte da identiﬁcação, e
àquilo que todo mundo, em uma ‘situação’ dada, pode ser e entender,
sob a forma de evidências do ‘contexto situacional’.

Agora, a partir da formulação teórica de pré-construído apresentado,
perguntamos: quais são os pré-construídos em jogo? A partir dessa questão,
procuramos explicitar os sentidos que se materializam nas imagens que seguem:
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Imagem: textualidade outra. Há, em Território Vermelho, discursos que se
opõem, se misturam e constituem a formulação do documentário.
De acordo com Orlandi (1995, p. 46), com a noção de prática discursiva,
pode-se aproximar, no funcionamento das diferentes linguagens,
aquilo que constitui uma relação produtiva na semelhança entre elas, e
distinguir o que é lugar de particularidade irredutível de diferenças
constitutivas da especificidade dos distintos processos significantes
dessas diferentes linguagens.

A autora atenta para a importância de lermos os processos de significação
específicos em diferentes linguagens. O verbal, a partir dessa posição teórica, constitui
função imaginária decisiva na construção dos procedimentos de interpretação de
outras bases materiais. É por essa via, enquanto analistas, que devemos atravessar a
produção de efeitos de ilusão com relação à literalidade, à ciência, à mídia.
Discursivamente, a proposta é re-situarmos a historicidades dos fatos de linguagem
pela relação posta entre homem, sociedade e linguagem e desfazermos a dicotomia
entre verbal e não-verbal (ORLANDI, 1995). Pensamos a textualidade de leitura do
documentário como o processo pelo qual a cidade toma corpo e expõe nesse jogo, ao
mesmo tempo, o corpo da linguagem às suas próprias formulações.
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Discurso enquanto prática histórica, material: línguaimagem (língua; imagem;
e suas margens).
Podemos, a partir dessa posição, trabalhar com os atravessamentos que
constituem todo o processo de significação da imagem relativo à constituição do
sujeito no espaço da faixa do semáforo. Vejamos.
Em plano fechado, letras grandes e vazadas por imagens vermelhas do
Território se movimentam ininterruptamente na tela. É outra narrativa que nos é
apresentada.

Em seguida se abre o plano, e no mesmo Território, agora capturado por um
cinegrafista, o ‘ator’ que ali trabalha encenando “Gayparzinho, o fantasminha
camarada” diz: “Faróis vermelhos, faróis que demoram pra ficar verde e
congestionamento que também é muito bom”. (Alessandro J. Guilherme; A câmera
seduz).
Lembremos o que nos diz Orlandi: “O gesto da formulação é o gesto ideológico
mínimo, o que consuma o imaginário no sujeito” (ORLANDI, 1996, p. 112). Ao dizer,
o ‘ator’ coloca em pauta uma questão interessante: se a organização é o préconstruído do imaginário urbano, lemos que, pela formulação acima, outros sentidos
de organização passam a circular, re(des)configurando os sentidos de espaço público.
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O semáforo vermelho agora abre “oportunidade para sobreviver” e funciona
enquanto “espaço-tempo” de um jogo entre resistência, sonho e passagem. Um
espaço de permanência, agora não mais de fluxo. “O congestionamento que também
é muito bom”, aponta para a compreensão de que a ordem do real, da cidade, passa a
ser trabalhada; a cidade num transbordar do quotidiano. Orlandi (2004) aponta que
o real da cidade, como forma, é o prisma. PoliSêmico: polis (cidade), sêmico
(sentido); polissemia.
Conclusão: o que significa estar em meio à cidade?
De acordo com Orlandi (2004), uma quantidade de sujeitos significantes
vivem dentro da cidade. Nessa direção, questionamos: como meninos de rua,
malabaristas, vendedores ambulantes, pedintes são significados e se significam nas
faixas de pedestres, nos espaços entre os carros, nas esquinas? O sujeito que fica na
rua, nos espaços-entre?
Pêcheux (1969) considera que a partir das relações de força (de lutas pelo que
dizer) inscritas na sociedade, o sujeito, pela língua, se posiciona no discurso.
Ainda sobre a imagem, Clarice Lispector certa vez formulou: “A fotografia é o
retrato de um côncavo, de uma falta, de uma ausência?”2. A fotografia/ a imagem é a
introdução do nada.
Ao percorrer os corredores da materialidade significante da imagem é possível
compreendê-la como matéria de inscrição de sentidos. É preciso um esforço para
olhar a imagem, sobretudo, por sua opacidade, sua falta ou excesso de dizeres.
Fedatto (2011, p.163-164) formula:
quando procuramos o sentido sob as imagens, nos deparamos com a
imagem, não com o sentido. É a história que se encarrega de significar
os significantes, pois “se a questão do sentido é daquelas em que não
se pode chegar ao fim, é possível deslocá-la, reformulá-la”. Os efeitos
de sentido são produto tanto da linguagem quanto do silêncio e, ainda
que pareça estarmos em um solo tão batido, partilham o campo da
inconstância, da movência. As formulações imagéticas do espaço
2

Em A paixão segundo GH (1991), de Clarice Lispector.
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urbano, como tudo no mundo dos signos, são sujeitas à
interpretação e aos seus limites.

Nessa posição teórica, pensar a imagem e o modo como elas circulam instalando
sentidos, significa considerar a ideologia (naturalização dos sentidos) e, na mesma
medida, o apagamento que ela promove ao se atualizar. Souza (2001, p.8) formula: “o
trabalho de interpretação de imagem vai pressupor também a relação com a cultura, o
social”.
Como se cruzam a língua e a imagem na cidade? Reformulando um trecho da
música “Casa Cheia”, dos Detentos do Rap, diríamos que bem no meio da cidade dá ou
não dá pra ver; bem no meio da imagem dá e não dá pra ver também. O olhar se
esquiva. O pedinte, o ator, a senhora que vende canetas, o cadeirante... resignificam a
técnica de gravar/filmar estendendo os sentidos de rua, de semáforo, de cruzamento,
transbordando (bordando outros) modos de estar na rua.
Língua(gem), espaço, cena, escritura.
Imagem da cidade que não constitui apenas um quadro, uma paisagem, uma
cena capturada que se projeta na tela. Temos uma estrutura de significações para o
sujeito na atualidade. Imagem e cidade in(visível), im(previsível).
Assim, articulando esses lugares da linguagem, consideramos na imagem
mostrada o que foi perdido. Perdido ou impossível dizer? Traços apagados, faltas e
ausências, “imagem opaca e muda, quer dizer, aquela da qual a memória ‘perdeu’ o
trajeto de leitura, ela perdeu, assim, um trajeto que jamais obteve em suas
inscrições.” (PÊCHEUX, 1999, p.55).
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Resenha
CAZARIN, Ercília Ana; RASIA, Gesualda dos Santos (orgs.).
Ensino e aprendizagem de línguas: Língua Portuguesa. Ijuí:
Editora da Unijuí, 2007.
Vitória Vieira de Oliveira Kurtz de Azevedo*
O livro organizado pelas professoras e pesquisadoras Ercília Ana Cazarin e
Gesualda dos Santos Rasia, intitulado Ensino e aprendizagem de línguas: Língua
Portuguesa, apresenta textos que se ocupam de questões que permeiam o ensino de
Língua Portuguesa e se embasam principalmente em uma perspectiva discursiva
acerca da linguagem. Os textos contidos no livro foram selecionados a partir de
diferentes aulas, palestras ou seminários apresentados por seus autores e também a
partir de contribuições de outros autores, que traziam escritos referentes a mesma
temática. O livro é seccionado em três grupos, sendo o primeiro responsável por
discutir a respeito do ensino de línguas sob uma perspectiva discursiva, o segundo
responsável por trabalhar precisamente a leitura e a escrita e o terceiro dedicado ao
estudo do ensino da gramática na escola. O objetivo principal da obra é contribuir para
a prática do ensino de Língua Portuguesa (LP) que se vem fazendo nas aulas dos
ensinos fundamental e médio, bem como no contexto universitário, propondo questões
para a problematização e desestabilização de alguns métodos que vêm sendo utilizados
pelos professores de LP, visando a contribuir para uma outra prática de ensinar Língua
Portuguesa.
O primeiro texto do livro, intitulado Linguagem em uso: a vida na ponta da
língua e escrito por Elizabeth Fontoura Dorneles, enfatiza questões relacionadas ao
ensino de língua que se propõe na escola e a língua que permeia a vida dos sujeitos,
levando em consideração principalmente os programas que são veiculados pela
televisão, bem como a linguagem utilizada por estes. Nesse sentido, a autora discorre
a respeito de que língua se precisa ensinar na escola, levando em consideração as
Graduada em Letras pela Universidade Católica de Pelotas. Especializanda em Educação pela
Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, Brasil. Contato: vitoria.zvs@gmail.com
*

232
Pouso Alegre (MG), ano 5, nº 9, jan-jun/2019 – ISSN 2359-2192

diversas formas de se fazer e de se utilizar a linguagem que estão diretamente
envolvidas no cotidiano dos sujeitos.
No segundo texto, qual seja, A língua além do sistema e da norma, de Evandra
Grigoletto, é primeiramente apresentado dois pontos de vista a respeito do conceito de
língua: a do linguista saussuriano e a do analista de discurso. Ainda que embasada na
teoria discursiva, a autora vai partir desses dois conceitos para discorrer sobre os
modos como cada uma concebe a língua e quais as implicações desses conceitos no
ensino de Língua Portuguesa. Por fim, propõe uma análise de dois enunciados para
exemplificar o trabalho discursivo sobre a língua e como se pode, portanto, adotando
a perspectiva discursiva, que vai muito além de somente a estrutura da língua,
desestabilizar o sentido de uma língua ideal, que é homogênea e sem falhas e,
sobretudo, de se pensar os diferentes meios de produção de sentido.
O próximo texto, O ensino de língua estrangeira: uma perspectiva discursiva,
de Verli Petri, aborda questões relativas à leitura, ao texto e à língua estrangeira na
constituição identitária dos sujeitos que adquirem uma segunda língua. A autora toma
como primordial para o professor de língua estrangeira a leitura, principalmente a
leitura do manual didático a ser utilizado em sua prática, de maneira que esse não seja
utilizado somente por ser um material “pronto”, mas que o professor possa diversificar
e apresentar textos que sejam significativos e que cumpram os objetivos que ele deve
ter para cada aula.
Língua, leitura e interpretação: sistematizando questões, da professora Ercília
Ana Cazarin, organizadora do livro, em um primeiro momento apresenta alguns dos
conceitos fundamentais da Análise do Discurso para se começar a pensar questões
relativas a língua, a leitura e a interpretação. Por fim, objetivando concretizar o que foi
mostrado até então, a autora produz um gesto simples de análise sobre uma
materialidade textual.
O ensino de línguas e a vazão do sentido, de Gesualda dos Santos Rasia,
também organizadora do livro, começa fazendo um entrelaçamento entre as falas que
a antecederam, apresentando a noção de língua a qual deve se reportar o professor de
língua portuguesa. A autora vai colocar como necessário o trabalho em sala de aula
através da língua viva, da língua que produz e que dá sentidos, assim como a
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necessidade de assumir uma postura que vise a desestabilizar os sentidos que já se
encontram postos pelos manuais didáticos e/ou pelas gramáticas.
O texto Escrita, enunciação e autoria: sobre sujeito e singularidade, escrito por
Valdir do Nascimento Flores, traz várias contribuições acerca das noções de escrita, de
autor e de autoria, sob uma visão enunciativa da linguagem. Durante o texto, o autor
vai realizando provocações a respeito dessas noções, trazendo autores como Michel
Foucault e Roland Barthes para explicá-las a seguir.
Formação do leitor: o que o ensino de gramática tem a ver com isso?, de
Solange Mittimann, apresenta primeiramente os diferentes tipos existentes de
gramáticas, explicando de que perspectiva tratam cada uma delas. A seguir, a autora
mostra os diferentes tipos de trabalhos que se podem ser feitos a partir dessas
diferentes gramáticas e salienta que elas não dão conta de ler o todo, ou seja, de fazer
o aluno produzir sentidos, de ler o mundo. Ainda assim, a autora não considera
necessário abandonar o ensino de gramática, mas propõe que se trabalhe também nas
aulas de Língua Portuguesa com a prática da leitura e da interpretação, objetivando
transformar o aluno em um ser crítico e capaz de agir no mundo e sobre suas próprias
condições de existência.
No texto seguinte, intitulado Leitura e escrita: uma costura de fragmentos
dispersos e escrito por Rosely da Silva Diniz, a autora aborda minuciosamente as
questões que envolvem as práticas de leitura e de escrita através da perspectiva da
Análise do Discurso. Para tanto, ela aborda os dois conceitos pensando nas formações
imaginárias e nas representações que o sujeito faz tanto na leitura quanto na escrita.
Ensinar leitura: possibilidade ou utopia?, de Marilei Resmini Grantham,
apresenta considerações através de análises de práticas de reescrita de textos em
âmbito acadêmico. Para tanto, a autora toma como objeto de análise os textos
reescritos por alunos de graduação da FURG, a partir de um texto prévio que lhes fora
disponibilizado. Antes da análise, no entanto, a autora apresenta os conceitos de leitura
e de discurso tomados pelo viés da AD. Já no gesto de análise, a autora vai mostrar que
as reescritas dos textos mudaram de um sujeito para outro, isso porque cada um
mobilizou uma parte diferente do texto-base e, sobretudo, produziu diferentes leituras
sobre esse texto.
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Em A gramática e a compreensão do funcionamento da língua na escola, de
Luís Francisco dias, têm-se em um primeiro momento reflexões acerca de como se
constituíram e de como trabalham as gramáticas e a abordagem de algumas das
definições presentes nelas, como a de substantivo e a de artigo. Posteriormente, o autor
salienta como necessário voltar-se para as teorias da enunciação e do discurso e atentar
para o uso que se faz das categorias gramaticais, entendendo-as, dessa forma, em seu
uso real e fugindo um pouco do “tradicional” que, conforme se constata atualmente,
permeia a maioria das aulas de Língua Portuguesa.
Três tipos de exemplos, de Sírio Possenti, aborda as práticas subjacentes ao
professor de Língua Portuguesa, considerando o que deve ser repensado na sua
formação e de que forma se pode contribuir para seu aperfeiçoamento. Portanto, ele
apresenta, tendo em vista as suas experiências como ministrante em projetos de
formação de professores, alguns exemplos do que seriam práticas desejáveis vindas de
um professor que trabalha com língua. Para isso, ele faz uso também de exemplos que
podem ser aplicáveis ao contexto escolar e que dão consistência às praticas as quais ele
defende.
Metáforas sobre gramática – desvendando os bastidores do Ensino de Língua
Portuguesa, escrito por Sulany dos Santos, procura mostrar as metáforas sobre a
gramática que são construídas por alguns professores de Língua Portuguesa,
especificamente os atuantes na região noroeste do Rio Grande do Sul. Para tanto, a
autora toma como direção dois conceitos principais, quais sejam metáfora e gramática.
No texto O processo de construção de sentidos em leitura e em escrita em
contexto acadêmico: crenças, de Lucia Rottava, aborda-se os conceitos de leitura e de
escrita levando em consideração às crenças que permeiam essas duas práticas, em que
se vê a gramática como o meio para ler e escrever de forma consistente, como se
somente ela importasse e fosse necessária. Assim, a autora acredita que o processo de
produção de sentidos não depende apenas do conhecimento lexical, mas do
conhecimento do uso que se faz da língua nas mais diversas situações. Para discorrer
sobre suas proposições a autora constata que os problemas encontrados em um falante
não nativo de Língua Portuguesa, podem ser os mesmos encontrados em um falante
cuja língua materna é o português.
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Em O papel da interação no processo de aquisição do letramento escolar, de
Neiva Maria Jung, privilegia-se a análise das tomadas de turnos de fala e reparo
realizada por alunos da 3º série do ensino fundamental, que culminam em eventos de
letramentos. Para tanto, a autora realiza, em um primeiro momento, o histórico a
respeito da questão do letramento e, posteriormente, discorre acerca dos turnos de fala
e seus reparos, para, por fim, realizar uma análise dos dados que foram obtidos.
Por fim, o texto intitulado de Os Planos Nacionais de Educação dos governos
Vargas e FHC: um contraponto entre saberes sobre a educação e ensino de língua
materna, de Ana Zandwais, produz um certo distanciamento dos temas trazidos e
debatidos anteriormente, pois não se centra no ensino de Língua Portuguesa em si,
mas vai trabalhar de modo a pensar que contato ideológico demarca a questão do
ensino, apresentando, para tanto, alguns dos documentos oficiais que norteiam o
ensino de LP.
Ensino e aprendizagem de línguas: Língua Portuguesa, portanto, tem muito a
contribuir para a prática docente, uma vez que o livro apresenta, através de uma
linguagem simples e direta e de textos bem breves, algumas metodologias e concepções
que podem ser utilizadas em sala de aula e que visam a enriquecer o trabalho com a
língua. Quem se dedicar à leitura do livro, portanto, não vai encontrar um material de
difícil leitura e de difícil compreensão, mas sim um conteúdo de fácil acesso e que traz
contribuições extremamente pertinentes às metodologias do ensino de Língua
Portuguesa.
..............
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