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APRESENTAÇÃO

Em meio aos discursos de ódio, a ascensão do conservadorismo, 
a uma política de morte levada a cabo pelo Estado, seguimos na aposta 
do encontro, daquilo que faz laço. Se a distância dos corpos apresen-
tou-se como imperativo, (re)vimos o mundo de outra perspectiva desde 
“as janelas do confinamento”, como Freda Indursky tão bem nomeou 
os horizontes dos tempos de pandemia e de outras mazelas. Olhares de 
pesar, de indignação, de esperança, de atenção à historicidade e à opaci-
dade dos sentidos. E a partir de nossas casas, de nossos afetos, de nossas 
lutas, do discurso que nos uniu, fez-se o V SEDISC – Seminário Discurso, 
Cultura e Mídia, reunião de pesquisadores e pesquisadoras que toma-
ram para si o desafio de “Ler o Brasil hoje”, assumindo que os gestos de 
leitura produzidos exigem “ousar pensar e ousar se revoltar”, retomando 
Pêcheux.

Com a organização conjunta do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Linguagem da Unisul (Palhoça-SC), Programa de Pós-
Graduação em Linguística do IEL/Unicamp (Campinas-SP) e pelo 
Programa de Pós-Graduação em Letras da UFRGS (Porto Alegre-RS), 
todos eles representados por mulheres (como destacou Solange Gallo 
na abertura do encontro, dizendo da “maternidade” do V SEDISC), o 
evento foi composto por mesas-redondas, simpósios e sessões de pôs-
ter divididos em seis eixos temáticos. São eles: Discurso, Interpretação, 
Materialidade; Discurso, Cultura, Política; Discurso, Escola, Leituras; 
Discurso, Corpo, Equívoco; Discurso, Arquivo, Tecnologia; Discurso, 
Mídia, Memória. Estes mesmos eixos agrupam os artigos que compõem 
este livro, uma das formas de materialização das discussões sobre as 
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pesquisas concluídas e em andamento que integraram a programação1. 
Por isso, a partir de uma apresentação sucinta dos eixos, procuro pro-
porcionar uma visada de conjunto dos textos reunidos sem a intenção 
de apresentar cada um deles em sua particularidade.

No eixo Discurso, Interpretação, Materialidade, sob coordenação 
de Suzy Lagazzi (Unicamp), a especificidade material da interpretação 
foi convocada, considerando os diferentes dispositivos de leitura na re-
lação com os diferentes suportes materiais e modos de formular em suas 
determinações históricas. As leituras possíveis do Brasil se multiplicam 
quando, com a sensibilidade exigida, as análises se abrem para as diver-
sas materialidades significantes: a ilustração, o desenho, o traço, a pin-
tura, a cor, a imagem, a palavra, o som, a musicalidade, o gesto, a cena, 
a luminosidade, o silêncio, o movimento. Assim, os artigos lançam-se 
a ver, ouvir, tocar, degustar (?) cartões-postais como parte da discursi-
vidade sobre as imagens de cidade, o hino do MST – tão emblemático 
movimento social, os desfiles de carnaval, o acarajé e os conflitos que 
ressoam nos modos de significá-lo, a imagem da mão mutilada de Lula 
como um modo de formulação visual da rejeição a esta figura pública, 
entre outros.

No eixo Discurso, Cultura, Política, coordenado pela professo-
ra Mónica Zoppi-Fontana (Unicamp), são debatidas as práticas diver-
sas que enlaçam luta social, linguagem, arte e ativismo. Discutem-se, 
então, os processos históricos de invisibilização e silenciamento que a 
colonialidade e o discurso colonizador têm produzido historicamente, 
principalmente a interdição dos lugares de enunciação dos povos indí-
genas e afro-brasileiros. Os temas da morte, da necropolítica e da im-
possibilidade de se viver o luto marcam parte dos artigos reunidos no 
eixo (e aparecem em outros momentos do livro nas discussões sobre a 
vulnerabilidade dos corpos). Os trabalhos assumem a posição incômoda 
da Análise de Discurso como disciplina de entremeio, aberta à descons-
trução e reconstrução teórico-metodológica, de modo a deslocar-se de 
saberes e práticas já estabilizados para a contradição e a desobediência 
(civil e epistêmica) acontecerem nas brechas.

1 Os artigos apresentados no evento foram aprovados pelo Comitê Científico do V Sedisc.
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Sob coordenação de Andréia Daltoé (Unisul) e Claudia Pfeiffer 
(Unicamp), o eixo Discurso, escola, leituras, como nos é caro na Análise 
de Discurso, toma como objeto os processos discursivos em seus efei-
tos de sentido estabilizados e também nos sentidos que irrompem dos 
acontecimentos. Com foco nas práticas de ensino e nas políticas públi-
cas da educação em sua relação com os discursos sobre/da escola, con-
sideram-se os diferentes espaços discursivos que se cruzam: os instru-
mentos linguísticos ou os instrumentos tecnológicos de ensino de forma 
geral, a mídia, as redes sociais, a propaganda de Estado, os sindicatos e 
as associações, as manifestações parlamentares, as decisões judiciais, as 
empresas de venda de tecnologia, as organizações não-governamentais, 
dentre outros. Às reflexões já comuns ao campo, a exemplo das memó-
rias sobre as práticas de ensino legitimadas historicamente, as imagens 
de língua e as de leitura e leitores, somam-se questões impostas pela 
pandemia, como a nova (?) necessidade de adaptação ao digital no ensi-
no remoto e a velha reprodução das desigualdades sociais, pensadas em 
suas contradições.

No eixo Discurso, Corpo e Equívoco, coordenado por Nádia Régia 
Maffi Neckel (Unisul), os trabalhos dizem dos sentidos de dominação 
e de resistência dos corpos sempre-já gendrados e racializados pelos 
efeitos das múltiplas identificações nos processos de subjetivação; dos 
corpos-evidência do normal e da norma e dos corpos objetos de violên-
cia por serem significados como menos humanos, desviantes, inferio-
res, inadequados. Dos corpos que dizem, que são ditos: corpos-discurso, 
corpos-objetos paradoxais, corpos-suportes de significâncias. Em suma, 
corpos opacos que demandam gestos simbólicos de leitura comprome-
tidos com sua historicidade, com sua equivocidade na falha constituti-
va da ordem simbólica, com sua possibilidade de (re)existência em uma 
conjuntura que elege (ou reforça a escolha?) de corpos-alvo – do pecado, 
da prisão, da morte. Tempos difíceis de aniquilação física e simbólica. 
Mas estes trabalhos mostram-nos ainda a resistência pulsando nos cor-
pos atravessados pelo desejo, pelo gozo, pelo erotismo. Corpos em luta, 
corpos em festa. Corpos-LGBTQIAP+, corpos-negros, corpos-mulheres, 
corpos-favela… Na literatura, na dança, nas artes visuais, na música, nas 
páginas das redes sociais, na produção acadêmica.
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Por sua vez, o eixo Discurso, Arquivo, Tecnologia, coordenado por 
Solange Mittmann (UFRGS), considerando o papel das novas tecnologias 
em nosso cotidiano, reúne trabalhos que tomam como objeto arquivos 
e tecnologias digitais, analisando políticas de informação, produção de 
conhecimento e redes socais. Os artigos discutem os modos como as 
tecnologias digitais e os arquivos interpelam e constituem o sujeito. O 
Twitter, a plataforma YouTube, os blogs são analisados em seu funcio-
namento discursivo. O tema do discurso de ódio (homofóbico e fascista, 
por exemplo), presente em outros textos do livro, comparece pensado 
na dimensão de sua (re)produção, circulação e resistência no espaço vir-
tual. Também os memes são pensados como discursos de resistência. 
Comparecem as reflexões sobre o contexto da pandemia do coronaví-
rus quando a internet é significada como artigo de primeira necessidade 
nas tensões entre inclusão/exclusão. Não ficam de fora produções so-
bre as fake news, fenômeno já entranhado na política e no dia a dia dos 
brasileiros.

Por fim, o eixo Discurso, Mídia, Memória, coordenado por Giovanna 
Benedetto Flores (Unisul) reúne textos que se lançam às leituras do Brasil 
em um momento em que a imprensa é colocada em xeque em diferentes 
discursos e, nesta disputa de/pelos sentidos, precisa se reinventar. Uma 
conjuntura em que na mídia, em suas diferentes materialidades, são 
textualizados escândalos, pandemia e pobreza: as tragédias dos nossos 
tempos. Diante da necessidade de se pensar a atuação das mídias e das 
redes sociais como discurso sobre o momento atual, os artigos abordam 
confrontos e silenciamentos nas redes midiáticas, as tentativas de inter-
ferências discursivas governamentais na ciência e na mídia, as mídias e 
redes eletrônicas governamentais, as relações entre memória e as mu-
danças de posição nas linhas editoriais dos principais jornais brasileiros. 
Entre a memória e os fazeres jornalísticos, as mídias são pensadas como 
(registro de) práticas de resistência partícipes da composição dos modos 
de olhar o sujeito.

Em suma, os gestos de leitura de cada uma e cada uma nos artigos 
aqui reunidos enquadram o olhar, escutam as vozes, produzem monta-
gens textuais em gestos de descrição-interpretação ecoando uma per-
gunta de Pêcheux na abertura do Colóquio Materialidades Discursivas, 



15

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

quando retoma questões que o historiador e o linguista recebem regu-
larmente – “Tudo isso para fazer o quê?”. Sem a pretensão da resposta, o 
que faço é retomar uma reflexão que permeou o V SEDISC e que acompa-
nha a Análise de Discurso: a responsabilidade ética e política na práxis 
da AD. Ao “Ler o Brasil hoje”, deparamo-nos com os desafios epistêmicos 
e políticos a nos demandar movimentos que articulem os gestos simbó-
licos de leitura a outras práticas de quem ousa se revoltar. Que a Análise 
do Discurso seja nossa aliada e que a leitura destes textos fortaleça este 
movimento dos sujeitos e dos sentidos na história.

Mariana Jafet Cestari

CEFET/MG



CAPÍTULO 1

DISCURSO, INTERPRETAÇÃO, 
MATERIALIDADE



17

ANÁLISE DO DISCURSO: QUESTÕES 
ÉTNICO-RACIAIS E INTERDISCURSO 

EM LIVROS DO PLANO NACIONAL DO 
LIVRO DIDÁTICO

Izabela do Nascimento Bernardo1

Andresa Maria Bezerra da Silva2

Introdução

Este trabalho objetiva analisar a materialidade discursiva observa-
da em textos icônico-verbais, encontrados nos livros didáticos do Plano 
Nacional do Livro Didático (PNLD) à luz da Análise do Discurso (AD), de 
linha francesa. Esta pesquisa pretende evidenciar, por meio dos textos 
icônico-verbais, que o livro didático pode realizar um trabalho de cons-
trução ideológica, e, assim, reforçar estigmas e estereótipos cristaliza-
dos em nossa cultura sobre determinados papéis do negro na sociedade, 
e, consequentemente, contribuir para a representação negativa do negro 
e a representação positiva do branco (SILVA, 2005, p 23). 

1 Izabela do Nascimento Bernardo; Licenciada em Letras pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Pará; Bacharela em Direito pela Faculdade Integrada Brasil Amazônia; 
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Estudo Antrópicos na Amazônia - UFPA; 
e-mail: benardoiza17@gmail.com

2 Andresa Maria Bezerra da Silva. Licenciada em Letras pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Pará; Pós-Graduada em Ensino-Aprendizagem de língua portuguesa 
pela UFPA; e-mail: andresademaria@gmail.com

mailto:benardoiza17@gmail.com
mailto:andresademaria@gmail.com
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Assim, a pesquisa foi realizada nos livros didáticos do PNLD 
(Plano Nacional do Livro Didático) que circulam no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Campus Belém, onde fo-
ram coletados os textos icônico-verbais que se ligam a questão do pre-
conceito e discriminação nos aspectos social, ideológico e racial, sendo 
este último o foco do trabalho. 

Foram examinados os fatores linguísticos e ideológicos que per-
meiam as práticas discursivas nesses textos, com o propósito de, não só 
compreender em que medida textos icônico-verbais presentes em livros 
didáticos podem reforçar visões rotuladas do papel do negro na socieda-
de, mas também apreender como os textos utilizados nos livros didáti-
cos do PNLD contribuem para a legitimação de um discurso construído 
por meio de um conjunto de imagens preconceituosas acerca do negro 
na sociedade. 

1. Desenvolvimento

1.1 Referencial Teórico 

A nossa sociedade vive o mito da democracia e igualdade racial, daí 
a insistência na negação da discriminação, do preconceito e do racismo 
que está presente no discurso que os textos icônico-verbais apresentam 
podendo ser considerado como uma das principais formas de reprodu-
ção desse preconceito, estando profundamente relacionado com outras 
práticas sociais racistas. Silva (2011) afirma que a discriminação, seria 
como um tratamento diferencial conferido a alguns membros de certos 
grupos, dessa forma as práticas discriminatórias seriam como um meio 
para evitar que um grupo perca certos privilégios, sendo assim, esta ne-
gação visa na verdade “desconstruir a ação política do povo negro, tendo 
como referência a sua identidade étnico-cultural e racial entre outras, 
numa sociedade desigual” (SILVA, 2011, p.76).

Na perspectiva de Sousa (1983), a sociedade escravista, ao trans-
formar o africano em escravo, definiu o negro como raça e criou uma 
suposta ideia de inferioridade do negro, estipulando uma hierarquia, 
com o branco no topo, como dominante, e o negro na base, como domi-
nado, emergindo estereótipos interpelados por essa suposta ideia que o 
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deprecie e desvalorize. Dessa forma, o discurso racista passa a ser vei-
culado de forma velada, pois tornou-se como algo comum, inconsciente, 
propagando atributos que o desumanizem e inferiorizem, e para esse 
discurso ser “desconstruído”, o negro passa a querer igualar-se ao bran-
co. A autora assevera que para afirmar-se ou para negar-se, o negro toma 
o branco como marco referencial. 

No entanto, ainda que o negro tentasse quebrar esse estereótipo, 
essa concepção de inferioridade se difunde mesmo depois que a socie-
dade deixa de ser escravista, e, assim, propaga-se por meio de atributos 
de qualidades negativas com o objetivo de manter o espaço de parti-
cipação social do negro nos mesmos limites estreitos da antiga ordem 
social. Para Jaccoud (2008) é fato conhecido no panorama das desigual-
dades brasileiras que há essa desigualdade racial considerável no país, 
uma das mais perversas inclusive, configurando-se como um fenômeno 
complexo. 

Trata-se ainda de uma desigualdade particularmente detestável 
dado que, como tem sido comprovado em diversos estudos que “par-
te significativa dela não é atribuível a nenhuma medida de mérito ou 
esforço, sendo puramente resultado de discriminações passadas ou 
presentes”.

A discriminação nega ao discriminado os direitos de cidadania 
e os bens econômicos e de prestígio na sociedade. Delega esses 
direitos e bens aos grupos que são representados positivamen-
te, aos quais são conferidos, em grande parte, a humanidade e 
direitos de cidadania (SILVA, 2011, p.75).

Silva (2011, p.16) assevera que “a ideologia do embranquecimento, 
característica do Estado e de suas instituições”, contribui para a forma 
como o negro pode ser representado, expandindo uma imagem negativa 
e fazendo com que ele se rejeite e tente aproximar-se do branco, contri-
buindo para um estereótipo desumanizado e estigmatizado. Nesse con-
texto, o livro didático pode contribuir para a forma como o negro é re-
presentado para sociedade, tanto positiva quanto negativamente. Dessa 
forma, a maneira como o negro aparece nos livros pode influenciar para 
um estereótipo depreciativo e inferiorizado por meio de conjuntos de 
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imagens preconceituosas a respeito dele na sociedade, veiculando, as-
sim, um discurso racista, e fazendo com que os professores que utili-
zam esses livros não percebam a discriminação contida em forma de 
estereótipos.

É evidente no sistema de ensino brasileiro o seu currículo e seus 
materiais pedagógicos eurocêntricos e “é isso que nos mostra a pouca 
vontade política que se tem de representar a diversidade étnico-racial e 
cultural do povo brasileiro” (Silva 2011, p.75), não vemos com frequên-
cia nos livros didáticos utilizados em sala de aula, por exemplo, imagens 
que cumpram a função de afirmação de orgulho e pertencimento, o que 
se encontra na verdade, com frequência são imagens que retratam o ne-
gro de maneira negativa, estereotipada, na maioria das vezes na duali-
dade ora como escravo ora como mão livre.

Exigir o reconhecimento de igualdade de status das culturas 
pelo seu valor intrínseco para cada raça/etnia, bem como da 
dignidade humana, é condição precípua para que os currículos 
brasileiros incluam a cultura e a herança africana, dos africanos 
e seus descendentes no Brasil (SILVA, 2011, p.99).

Na ótica de Van Dijk (2008) o racismo não é inato, mas aprendido, 
as pessoas aprendem a ser racistas com seus pais, seus pares (que tam-
bém aprendem com seus pais), na escola, com a comunicação de massa, 
do mesmo modo que com a observação diária e a interação nas socieda-
des multiétnicas. Esse processo de aprendizagem é baseado na conver-
sação e no contar de histórias diárias, nos livros, na literatura, no cine-
ma, nos artigos de jornal, nos programas de TV, nos estudos científicos, 
entre outros. A maioria dos membros dos grupos dominantes aprende 
a ser racista devido às formas de texto e de fala numa ampla variedade 
de eventos comunicativos. A maior parte do que os grupos dominantes 
brancos “sabem” ou acreditam sobre a etnia dos Outros foi, portanto, 
formulada, mais ou menos explicitamente, em inúmeras conversações, 
histórias, reportagens de jornais, livros didáticos e discurso político. 

Silva (2011) enfatiza que a internalização de uma representação 
inferiorizada pode produzir a autorrejeição e a rejeição ao seu outro as-
semelhado, bem como para o reconhecimento e respeito do negro por 
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parte dos indivíduos de outras raças/etnias. A autora afirma que a leitura 
não é o único meio de formação da criança e, portanto, não é a única 
forma de poder ideológico pelo qual reforçará o discurso do racismo e, 
sim, que a realidade que cerca este aluno possui grande influência na sua 
formação ideológica, pois está atrelado ao seu cotidiano, dessa forma, 
é preciso que os professores percebam a circulação desses discursos e 
a importância de se compreender os fatores linguísticos e ideológicos 
presentes na materialidade discursiva observada nos textos icônico-ver-
bais, que são influenciados por questões históricas, sociais e culturais 
notadamente ideológicas, encontradas nos livros didáticos.

Van Dijk (2008) afirma que é também sobre essa base que as pes-
soas formam suas próprias opiniões e atitudes, e, a menos que haja boas 
razões para desviar do consenso do grupo, a maior parte dos membros 
reproduzirá o status quo étnico e adquirirá as ideologias dominantes 
que os legitime. É verdade que os textos não têm um efeito automá-
tico sobre as opiniões dos leitores – principalmente porque, como ve-
remos, muitos leitores podem resistir às interpretações sugeridas pelo 
discurso racista –, mas, sob condições especiais, essa influência pode ser 
penetrante. Portanto, se a representação negativa do papel das mino-
rias dominadas (e, em alguns países, maiorias) for consistente com os 
interesses dos grupos dominantes, como geralmente é o caso, e se os 
membros dos grupos dominantes não possuírem muitos contatos étni-
cos alternativos ou informações, como é também normalmente o caso 
em muitas partes da Europa e da América Latina, a representação nega-
tiva de acontecimentos étnicos e de pessoas pode facilmente influenciar 
as mentes dos receptores. 

Nossos discursos e outras ações sociais são, portanto, baseados em 
modelos mentais (planos etc.) que são informados por ideologias e ati-
tudes socialmente compartilhadas. Temos, assim, um círculo vicioso e 
vemos como o discurso está crucialmente envolvido na reprodução do 
racismo, em geral, e na formação de ideologias racistas subjacentes, em 
particular.

O livro didático do PNLD, por meio de textos icônico-verbais, rea-
liza um trabalho de construção ideológica, de formação discursiva, de 
transformação e de reformulação de acontecimentos discursivos. Sendo 
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assim, este estudo justifica-se em razão da necessidade de se reconhe-
cer a importância da AD para as práticas pedagógicas desenvolvidas no 
âmbito da Educação das Relações Étnico-Raciais, como contribuição 
teórica essencial para identificar práticas discursivas que reproduzem o 
preconceito racial e reforçam as ideologias de branqueamento no Brasil. 

A disciplina Análise do Discurso pode contribuir muito para o en-
sino-aprendizagem por se tratar de uma prática proveitosa a um ensi-
no mais democrático e eficiente que passaria a desenvolver de maneira 
mais crítica os alunos, sendo assim, cabe aos profissionais da área pro-
mover situações de problematização e debate a respeito das questões 
raciais, pois de acordo Voese (2004, p.15) “as instituições de ensino são 
lugar de dialética” e Análise do Discurso pode sim se apresentar como 
uma disciplina que venha a servir de base para a formação de alunos 
dotados de consciência, capazes de discernir entre o que reproduzir e o 
que transformar na realidade que os cerca.

A esfera educacional é um espaço estratégico para a construção 
de uma sociedade mais dinâmica, igualitária e integrada. Além 
da imprescindível função formativa, a educação, como gerado-
ra de oportunidades (JACCOUD, 2008, p 151).

Como assevera Van Dijk (2008), precisamos de uma análise das 
estruturas e das estratégias dos gêneros do discurso pedagógico (cur-
rículos, livros didáticos, aulas, interação em sala de aula), assim como 
uma análise contextual para descrever e explicar como esses discursos 
contribuem fundamentalmente para a reprodução do racismo. Mais que 
qualquer outro discurso, o discurso pedagógico define a ideologia oficial 
e dominante, estabelecendo o conhecimento e opinião oficial, sem dar 
lugar a debate ou controvérsia. É dessa forma que muitas crianças, pela 
primeira vez, recebem informações sobre os povos de outras partes do 
mundo, sobre imigração e imigrantes ou sobre negros ou povos indí-
genas de outra parte da cidade, do país e do continente. Até hoje, essas 
informações quase sempre são sucintas e, não raramente, tendenciosas. 

Nos livros didáticos da América Latina, podemos ler a história da 
escravidão ou a história dos grupos indígenas do país. Embora essa infor-
mação não seja sucinta nem tendenciosa (às vezes, também é positiva), 
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em geral limita-se ao passado: lemos muito pouco sobre a situação atual 
dos grupos minoritários do país. E, como no caso de quase todo discurso 
oficial, na política e na mídia o tema do racismo é ignorado, negado ou 
definido como “uma coisa do passado”.

Segundo Jaccoud (2008, p 133) frente a esse conjunto cada vez mais 
evidente de desigualdades e discriminações temos o debate público e as 
iniciativas no campo das políticas de governo que tem se intensificado, 
podemos ter a Lei 10.639/03 como exemplo. Sendo assim esta pesqui-
sa é relevante uma vez que traz à baila recentes discussões sobre esta 
Lei, que versa sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura 
afro-brasileira e africana, e a importância da cultura negra na formação 
da sociedade brasileira a partir dela vários pesquisadores se interessam 
pelo tema contribuindo para um melhor ensino e combate das desigual-
dades e discriminações. 

Mas, vale ressaltar, que os professores ainda não contam nas es-
colas nos níveis fundamental e médio, com livros didáticos que deem 
conta da África e ainda temos uma certa quantidade de professores que 
não têm o mínimo conhecimento do assunto vendo o continente africa-
no somente como fornecedor de mão-de-obra. Enfrentar as dificuldades 
que se colocam contra consolidação da temática da desigualdade e da 
discriminação, na agenda pública e no espaço de governo, e integrar e 
ampliar as iniciativas em curso parecem ser, hoje, os grandes desafios no 
campo das políticas públicas para igualdade racial.

Para Silva (2011) no processo construção e a reconstrução da iden-
tidade negra são identificados avanços e recuos, seguranças e incertezas, 
e o que dificulta a assunção dessa identidade seria: 

o ideal branco de ego; a retroalimentação dos preconceitos 
através de mecanismos expandidos pelas agências de sociali-
zação, como a mídia e a educação formal; a mestiçagem ideo-
lógica e cultural; a ausência de sentido comum de identidade 
étnica e a exclusão econômica (SILVA, 2011, p.93).

Dessa forma, o racismo se manifesta como uma ideologia que pro-
porciona a hierarquização dos grupos humanos em função de sua cor, 
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raça ou etnia e é classificado no Brasil, como crime, até mesmo passível 
de acusação e prisão. Jaccoud (2008) afirma que é crescente a presença 
do tema da desigualdade racial no país e que seria facilmente consta-
tável não apenas como tema de debate público e acadêmico, mas como 
objeto de preocupação governamental, em torno do qual tem se consti-
tuído um conjunto de iniciativas. 

Esse movimento nasce da crescente convicção de que, para a 
construção de uma efetiva democracia racial, é necessária uma 
intervenção pública que atue no combate à discriminação e ao 
racismo (JACCOUD, 2008, p. 138).

Pois, em uma sociedade tão miscigenada como a do Brasil é criada 
uma pirâmide de classes, e de forma estratificada os indivíduos são dis-
tribuídos conforme a “raça” à qual pertencem, e, dessa maneira, a raça 
exerce funções simbólicas (valorativas e estratificadoras). Estratificação 
essa que favorece o mito da democracia racial, ideia que a sociedade 
criou para uma falsa inexistência de barreiras entre as pessoas pela sua 
cor, pois o mito é uma fala que objetiva escamotear o real, produzir o 
ilusório, negar a história, transformá-la em “natureza” (Sousa, 1983). 

Dessa forma, podemos perceber que nossos discursos e outras 
ações sociais são, portanto, baseados em modelos mentais (planos etc.) 
que são informados por ideologias e atitudes socialmente compartilha-
das. Temos, assim, um círculo vicioso e vemos como o discurso está cru-
cialmente envolvido na reprodução do racismo, em geral, e na formação 
de ideologias racistas subjacentes, em particular.

1.2 Materiais e Métodos

A coleta de dados foi executada em 24 livros didáticos do PNLD 
de diversas áreas do conhecimento, tais como língua portuguesa, socio-
logia, geografia e história que circulam nas salas de aula do Instituto 
Federal do Pará (IFPA), Campus Belém, onde foram selecionados 41 tex-
tos icônico-verbais, dentre os quais, os que abordam questões étnico-ra-
ciais são o centro do trabalho. 
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1.3 Discussão e Apresentação de Resultados

A pesquisa teve por objetivo não fazer um quantitativo dos tex-
tos que abordam questões étnico-raciais, mas mostrar que é pelo uso da 
linguagem que fazemos emergir discursos interpelados pelas ideologias 
e que as práticas discursivas se vinculam a modos e a condições de pro-
dução e de circulação dos discursos. É pela contribuição teórica da AD 
que emerge a importância de se compreender os fatores linguísticos e 
ideológicos que estão presentes na materialidade discursiva observada 
nos textos icônico-verbais, que são influenciados por questões históri-
cas, sociais e culturais notadamente ideológicas, encontradas nos livros 
didáticos, pertencentes ao PNLD.

Dessa forma, foram selecionados 4 textos icônico-verbais que en-
volvem a temática racial por meio de discursos e de imagens estereoti-
padas e preconceituosas. No cartum abaixo pode-se perceber dois per-
sonagens, um deles está supondo uma criança negra, sem calçados, e a 
outra supondo a imagem de uma senhora branca. 

Figura 1: cartum

Fonte: Novas Palavras-2, p. 304

O primeiro personagem, em seu discurso, está pedindo um títu-
lo de cidadão, e sabe-se que os direitos de um cidadão é ter direito a 
educação, saúde, habitação, entre outros, que fazem com um cidadão 
exerça sua cidadania plena e, sabe-se também que o texto, a partir do 
ponto de vista ideológico, reforça um estereótipo que há muito tempo 
é reproduzido, de o negro ser alguém sem direitos, com necessidades, 
uma associação com pobreza e miséria,uma vez que a ideologia mas-
cara a verdade, leva os outros a aceitarem “sem crítica a identificação 
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de ideologia com as noções de erro, mentira, ilusão” (BRANDÃO, 2004), 
fazendo com que, por meio dela, a ignorância e o racismo caminhem de 
mãos dadas. Portanto, pode-se inferir do texto uma contribuição histó-
rica de uma ideologia da era colonial e escravocrata que ainda repercute 
até os dias atuais, pois mostra a visão de uma sociedade que se diz não 
racista, ainda possui em relação ao negro.

O mesmo acontece quando observamos a charge abaixo, a qual nos 
mostra três imagens representando três crianças, com seus respectivos 
tons de pele, e seus respectivos sistemas de ensino, o que mais uma vez 
pode-se perceber a estigmatização da imagem negativa do negro, pois 
vendo novamente a partir do ponto de vista ideológico, característica 
da análise do discurso, a associação feita entre o negro ser privado de ir 
à escola, despossuído de direitos, diferente da representação feita dos 
outros dois personagens.

Figura 2: cartum

Fonte: Português-Contexto, Interlocução e Sentido-2, p. 345

Dessa forma, quando encontramos essas representações perce-
bemos a assujeitação do indivíduo pela formação discursiva, pois uma 
vez que uma ideologia dominante é implementada o dominado aceita de 
forma inconsciente, sem indagar se está certo ou não, mas apenas con-
sente, efetivando e internalizando a ideologia do branqueamento, uma 
vez que quando ocorre esse processo de comparação entre grupos, um 
tende a rejeitar-se e o outro a estimar-se, pois quando uma imagem por 
isso é que a representação negativa de acontecimentos étnicos de uma 
sociedade com um passado escravocrata pode facilmente influenciar as 
mentes dos receptores.
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Figura 3: cartum

Fonte: Português - Contexto, Interlocução e Sentido – 2, p. 69

Um dado um tanto quanto alarmante relacionado aos indicado-
res de violência recai sobre a população negra brasileira, a mortalidade 
de jovens negros é notadamente maior do que entre jovens brancos e é 
essa questão que vem sendo abordada no cartum acima. Em um primeiro 
momento visualizamos a presença de diversas pessoas lado a lado repre-
sentando a diversidade da sociedade brasileira, mas se destaca através 
do texto não verbal a questão racial, que evidencia a ideia de que a ciên-
cia já teria provado a inexistência de “raças” entre os seres humanos, 
mas no segundo momento em que o cartum se realiza, temos a contra-
dição do que foi enunciado inicialmente, o texto não verbal diz: “mas 
continua um mistério a estranha tendência das armas de fogo atingirem 
jovens negros”, trazendo a ironia do cartum, pois como se justificaria o 
percentual elevado de morte de jovens negros se todos supostamente 
são iguais e inexiste raças.

Laerte, criador do cartum, por meio da ironia, que é uma impor-
tante estratégia discursiva, denuncia e critica a existência de diferentes 
“raças” entre seres humanos. O texto não verbal presente no cartum: “A 
ciência já provou a inexistência de “Raças” entre seres humanos. Mas 
continua um mistério a estranha tendência das armas de fogo atingirem 
jovens negros” nos mostra o quanto é polemica a questão do mito da de-
mocracia racial, que envolve a ideologia de que supostamente o racismo 

http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2014/04/02/racismo-nao-existe-as-armas-e-que-gostam-de-matar-jovens-negros/
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não existe, pois não haveria a existência de nenhum tipo de hierarquiza-
ção quanto a questões raciais, é como se “as armas é que gostassem de 
matar jovens negros”.

Figura 4: cartum

Fonte: Português Linguagens – 2, p. 138

Sabemos que durante um longo momento os negros viveram sub-
metidos aos brancos no período escravista e foi neste momento que di-
versas expressões foram usadas para acentuar essa ideologia de submis-
são e inferioridade, expressões essas que se perpetuaram no tempo e 
que hoje estão presentes no nosso cotidiano. Couto (2007) afirma que o 
racismo é uma prática que se manifesta na língua com muita frequência 
e podemos visualiza-lo no texto não verbal do terceiro quadrinho acima: 
“se o presente continuar como está o futuro é negro” temos um exemplo 
do preconceito racial contido nessa expressão. 

São muitas as expressões que carregam o preconceito no nosso dia 
a dia, geralmente as mesmas vêm expressando e simbolizando como no 
quadrinho, algo ruim e não agradável, ou seja, uma situação desconfor-
tável, sendo assim podemos concluir que, mesmo implicitamente, por 
trazer essa expressão, o quadrinho reproduz a ideologia de inferiorida-
de, que coloca a questão negra como algo negativo oposto de positivo. 
Muitos acabam reproduzindo de maneira velada o discurso racista e é 
por isso que desconstruir esses discursos é necessário, pois essas expres-
sões por mais simples e inofensivas que pareçam contém o teor racista e 
a prática desse discurso esconde esse conteúdo. 

A tomada de consciência da linguagem é uma possibilidade de 
deixarmos de ser veículos inconscientes de disseminação da 
descriminação racial, para passarmos a produtores conscientes 
de novas metáforas que pouco a pouco possibilitariam a mu-
dança de valores de toda a sociedade (PAIVA, 1998, p. 117).

http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2014/04/02/racismo-nao-existe-as-armas-e-que-gostam-de-matar-jovens-negros/
http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2014/04/02/racismo-nao-existe-as-armas-e-que-gostam-de-matar-jovens-negros/
http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2014/04/02/racismo-nao-existe-as-armas-e-que-gostam-de-matar-jovens-negros/
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Conclusão

Para Van Dijk (2008), precisamos de uma análise das estruturas e 
das estratégias dos gêneros do discurso pedagógico (currículos, livros 
didáticos, aulas, interação em sala de aula), assim como uma análise 
contextual para descrever e explicar como esses discursos contribuem 
fundamentalmente para a reprodução do racismo. Mais que qualquer 
outro discurso, o discurso pedagógico define a ideologia oficial e domi-
nante, estabelecendo o conhecimento e opinião oficial, sem dar lugar a 
debate ou controvérsia. É dessa forma que muitas crianças, pela primeira 
vez, recebem informações sobre os povos de outras partes do mundo, so-
bre imigração e imigrantes ou sobre negros ou povos indígenas de outra 
parte da cidade, do país e do continente. 

Até hoje, essas informações quase sempre são sucintas e, não rara-
mente, tendenciosas. Nos livros didáticos da América Latina, podemos 
ler a história da escravidão ou a história dos grupos indígenas do país. 
Embora essa informação não seja sucinta nem tendenciosa (às vezes, 
também é positiva), em geral limita-se ao passado: lemos muito pouco 
sobre a situação atual dos grupos minoritários do país. E, como no caso 
de quase todo discurso oficial, na política e na mídia o tema do racismo 
é ignorado, negado ou definido como “uma coisa do passado”.

Portanto, a pesquisa teve por objetivo mostrar que é pelo uso da 
linguagem que fazemos emergir discursos interpelados pelas ideologias 
e que as práticas discursivas vinculam-se a modos e a condições de pro-
dução e de circulação dos discursos. É pela contribuição teórica da AD 
que emerge a importância de se compreender os fatores linguísticos e 
ideológicos que estão presentes na materialidade discursiva observada 
nos textos icônico-verbais, que são influenciados por questões históri-
cas, sociais e culturais notadamente ideológicas, encontradas nos livros 
didáticos, pertencentes ao PNLD.
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“TENHO NOJO DE ACARAJÉ”: 
QUANDO O RACISMO É TRAVESTIDO 

DE GOSTO

Roberta Rosa Portugal1
Carla Maicá2

1. O Acarajé como materialidade discursiva: historicidade e sentidos

O acarajé – Acará [bolinho de feijão frito no azeite de dendê] ajé 
[comer] – é uma iguaria tradicional, um saber e um fazer afro-brasileiro, 
tombado pelo IPHAN como Patrimônio Imaterial. Partícipe da culinária 
e dos rituais religiosos de matrizes africanas, o acarajé simboliza para 
além de um alimento, um bem cultural que aponta para conflitos sociais.

É possível ler o Brasil de hoje desde a circulação do acarajé? A 
partir do nosso olhar, assujeitado à Análise do Discurso de orientação 
materialista, tomamos o acarajé em sua materialidade significante, ou 
melhor, em sua dimensão discursiva, pois possibilita analisar tensões 
construídas nas experiências sociais da cultura brasileira. Na tentativa 
de responder ao questionamento, consideramos o acarajé como um ali-
mento que integra as relações entre sujeitos e, devido a isso, conflitos 

1 Docente da UEPB e doutoranda do PPG-Letras/UFRGS. Membro do Grupo de Pesquisa 
Discurso, arquivo e autoria, sob orientação da Profa. Dra. Solange Mittmann. E-mail: roberta-
rosaportugal@gmail.com.

2 Doutoranda do PPG-Letras/UFRGS. Membro do Grupo de Pesquisa Discurso, arquivo e auto-
ria, sob orientação da Profa. Dra. Solange Mittmann. E-mail: maica.carla@gmail.com.
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ressoam nos modos de significá-lo. Esta é a razão para tomá-lo por sua 
materialidade discursiva. Através dela e de sua historicidade podemos 
acessar para além da evidência “comida baiana” “comida de santo” “co-
mida de rua”, e assim compreender o funcionamento dos sentidos ideo-
logicamente constituídos e postos em circulação.

Historicamente o acarajé é preparado por mulheres negras identi-
ficadas com religiões de matrizes africanas, as filhas de Iansã. Da tradi-
ção, passada de uma geração à outra como comida de santo dos terrei-
ros de candomblé baianos, é com a possibilidade de ganho econômico 
e liberdade que mulheres negras levam seus tabuleiros e suas gamelas 
às ruas. O acará agrada não apenas as divindades, mas se transforma na 
possibilidade de independência financeira para muitas de suas vende-
doras. E aqui, podemos observar o movimento de sentidos operando: de 
comida votiva, inscrita em uma Formação Discursiva religiosa, o acarajé 
passa a ser também significado pelo viés econômico.

Sob essa determinação, de acordo com as novas condições de pro-
dução, adaptações foram incorporadas: o aumento do tamanho do boli-
nho; a modernização do modo de preparo que incorporou os novos ele-
trodomésticos em sua produção agilizando o trabalho das quituteiras, e 
as formas de servir e comer – em papel ou em pratos, acompanhado de 
outras iguarias (vatapá, caruru e salada) que antes não eram servidas, 
mas foram integradas ao acará quando este passou a ser servido como 
uma refeição. Com isso, queremos dizer que a relação que os sujeitos 
estabelecem com o acarajé que conhecemos hoje está determinada pelas 
transformações no sistema de econômico, mas comporta em sua identi-
dade a relação com o sagrado.

Em conformidade com Pêcheux (2014 [1975], p. 271) “as condi-
ções materiais de existência dos homens determinam as formas de sua 
consciência”, portanto, a circulação, produção e consumo do acarajé re-
sultam das complexidades sociais, são determinadas pelas condições de 
produção. É a base material que determina a forma como o acarajé cir-
cula e é significado socialmente.

O processo de produção de sentidos sobre o acarajé se efetua a 
partir de Formações Discursivas (FDs) que, conforme Pêcheux e Fuchs 
(1997 [1975], p. 166), “determinam o que pode ou deve ser dito (…) a 
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partir de uma dada posição sujeito”. Então, os sentidos formulados sobre 
a iguaria referida são determinados desde um processo de inscrição do 
sujeito em dadas FDs. Visto tratar-se de uma comida votiva, o acarajé 
está filiado a FD religiosa. Contudo, como essa não conteve o processo de 
circulação, produção e consumo, a iguaria passou a ser comercializada, 
passando a ser significada na FD econômica. Esse movimento entre duas 
FDs desestabilizou sentidos que pareciam estáveis. Foi essa desestabili-
zação que propiciou o processo de tombamento e regularização do oficio 
Baiana de acarajé.

A partir da circulação do acarajé em duas FDs – a religiosa de ma-
triz africana e a econômica – e dos deslocamentos de sentidos sobre 
o valor cultural, houve a necessidade de institucionalizar sua circula-
ção. Em 1992 foi fundada a ABAM – Associação Nacional das Baianas 
do Acarajé e Mingau; em 1998, a profissão foi regulamentada na cidade 
de Salvador, através de um Decreto Municipal e, em 2005, o Ofício da 
Baiana do Acarajé foi registrado no Livro dos Saberes como patrimônio 
imaterial brasileiro pelo IPHAN (MENDONÇA; VIANNA; LODY, 2007).

O processo de institucionalização assinala para a tentativa de con-
trolar o elo entre o acarajé e o divino, de conter os sentidos que o le-
gitimam. Em linhas gerais, esses registros visam assegurar a qualidade 
sanitária e a tipicidade de modo de preparo e de apresentação, tanto do 
tabuleiro, como da vestimenta das vendedoras, associados à tradição da 
cultura negra. Tipicamente, a baiana do acarajé veste saia rodada, bata, 
panos da costa e colares em reverência às deusas e deuses do panteão 
afro-brasileiro. Mas sabemos que os sentidos se deslocam, se desorgani-
zam na tensão entre a tentativa de controle da paráfrase (dos registros e 
suas normas) e as possibilidades da polissemia rumo ao contraditório. E 
esse “sentido em fuga”, como nos ensina Eni Orlandi (2007 [1992]), pode 
ser observado na apropriação do ofício da baiana por homens e por mu-
lheres sem vínculo com a religião ou ainda por neopentecostais:

O crescimento de produção e consumo foi acompanhado de re-
dimensionamento do universo simbólico e de configuração es-
pecífica do campo de tensões, conflitos e controle. O bem que, 
inicialmente, era comercializado por mulheres pela “obrigação 
ou relação com o santo” passa a ser exercido não apenas pe-
las filhas-de-santo, mas por mulheres e homens sem interação 
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religiosa com o candomblé. Observa-se mesmo a comerciali-
zação feita por indivíduos com outras convicções religiosas, 
como os evangélicos que comercializam o “acarajé de Jesus” 
(MENDONÇA; VIANNA; LODY, 2007, p. 57).

Dado que na formação social brasileira as relações estão marcadas 
por tensões de classe, raça, gênero e, cada vez mais manisfesto, credo, o 
acarajé para esses conflitos. Como materialidade significante, atualiza 
confrontos. O “bolinho de Jesus” tenta apagar qualquer ligação da co-
mida com o sagrado das religiões afro. Ao ser nomeado de “Jesus”, o dis-
curso de diabolização do negro é colocado em funcionamento. De Jesus 
não é do terreiro, não é do orixá, não é da “macumba”. É “abençoado”, 
segundo a FD em que o sujeito evangélico se inscreve.

Essa disputa entre narrativas, que marca as posições sujeito em 
ambas FDs – religiosa e econômica – traz consigo os traços da intolerân-
cia religiosa e do racismo, esvaziando os sentidos estruturantes do saber 
e do fazer do ofício da baiana do acarajé.

2. O racismo travestido de gosto

Para compreender este estudo, cujo intento é analisar um enun-
ciado que significa o acarajé, é imprescindível dizer que o Brasil é um 
país marcado pelo sistema escravocrata, caracterizado pela exploração 
e desumanização de sujeitos negros. Segundo Borges (2008), a primeira 
referência sobre essa iguaria é encontrada nas cartas do português Luís 
dos Santos Vilhena, publicadas em 1802, em que escreve escandalizado:

Não deixa de ser digno de reparo o ver que das casas mais opu-
lentas desta cidade, onde andam os contratos, e negociações 
de maior porte, saem oito, dez, e mais negros a vender pelas 
ruas a pregão as cousas mais insignificantes, e vis; como se-
jam iguarias de diversas qualidades: mocotós, mãos de vaca, 
carurus, vatapás, mingau, pamonha, canjica, isto é, papas de 
milho, acaçá, acarajé, ubobó, arroz de côco, feijão de côco, 
angu, pão-de-ló de arroz, o mesmo de milho, roletes de cana, 
queimados isto é rebuçados a 8 por um vintém, e doces de infi-
nitas qualidades ótimos muitos deles, pelo seu asseio, para to-
mar por vomitórios; e o que mais escandaliza é uma água suja 
feita com mel, e certas misturas a que chamam o aloá, que faz 
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vêzes de limonadas para os negros (VILHENA apud BORGES, 
2008, p. 10).

Ou seja, desde o seu primeiro registro escrito a que temos acesso, 
o acarajé, elencado junto a tantas outras comidas vendidas por negras e 
negros pelas ruas da Bahia, está associado a vomitórios e à sujeira, im-
plicando na memória do dizer que faz reverberar tal sentido ainda hoje.

O enunciado que intitula este trabalho foi evocado em uma de-
núncia e parece reproduzir as palavras de Vilhena. Denúncia essa em 
forma de relato nas redes sociais de uma chef negra produtora e vende-
dora de acarajés em São Paulo. Ao formular e colocar em circulação a sua 
denúncia nas mídias digitais – se utilizando assim daquilo que Modesto 
(2018, 2020) vai chamar de “criatividade histórica de denúncia”, visto 
que o espaço jurídico não dá conta – não apenas a sua voz reverbera (e 
viraliza, como aconteceu, gerando assim um efeito social), essa denúncia 
também nos coloca diante da memória discursiva do racismo no Brasil.

Bia Souza, a cozinheira, escreve em seu perfil3:

Acabei de ler num grupo de gastronomia:

“tenho nojo só de olhar para um acarajé, tenho a impressão de 
ser uma comida suja”.

Me lembrou situações onde tiveram coragem de parar na minha 
barraca em evento para colocar o dedo na garganta simulando 
que ia vomitar, gente se benzendo, falando “tá repreendido” 
pro meu turbante, pessoas sem a menor noção comentando na 
frente de outros que estavam para comprar “comida baiana é 
pesada né, deve dar uma caganeira/diarreia”, “porque uma vez 
eu comi isso e fiquei três dias… no banheiro”.

Alguma coisa do texto de Vilhena retorna no relato da baiana de 
acarajé. É o funcionamento de práticas discursivas constituídas pelo ra-
cismo que atravessam os tempos. O que, tecnicamente, poderia assegu-
rar o sentido de comida suja? Não é um preparo exótico, visto que entre 
ingredientes e técnicas de cocção nada foge daquilo que nos é muito 
ordinário: feijão, camarão, amendoim, cebola, tomate, quiabo… Quiçá 

3 Extraído do perfil de Facebook de Bia Souza Chef. Disponível em: https://www.facebook.com/
acarajazz.bahia.3/posts/840290129836630. Acesso em: 20 ago. 2020.

https://www.facebook.com/acarajazz.bahia.3/posts/840290129836630
https://www.facebook.com/acarajazz.bahia.3/posts/840290129836630
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menos usual, o azeite de dendê utilizado para fritar que, aliás, é uma das 
cocções mais prestigiadas quando o assunto é comida de rua. Então, o 
que marca o aspecto “sujo” quanto a uma comida produzida dentro das 
normas da legislação e das técnicas culinárias cotidianas?

Mary Douglas em seu livro Pureza e Perigo (1966) vai sustentar que 
a noção de impureza, quando esvaziada do sentido patogênico e higiêni-
co, explicita “qualquer coisa que não está no seu lugar” (p. 30). Isto é, se 
há algo impuro/sujo é porque há uma ordem que está sendo subvertida:

Ela [a impureza] é o subproduto de um fenômeno de uma orga-
nização e de uma classificação da matéria, na medida em que 
ordenar pressupõe repelir os elementos não apropriados. Esta 
interpretação da impureza conduz-nos diretamente ao domí-
nio simbólico (Ibid. p. 31).

Nosso gesto de interpretação vai em direção ao da antropóloga. 
Em uma sociedade estruturada pelo racismo é a negritude o lugar da 
desordem. Aquilo que é, produz, consome e coloca em circulação está 
fora do lugar, é impuro. Logo, significar o acarajé como uma “comida 
suja”, ainda mais quando se tem apenas a “impressão”, é marcar uma 
posição discursiva que estigmatiza e desvaloriza a história e a cultura 
negra, numa tentativa de manter a estrutura de dominação.

Conforme Althusser (1967, p. 39), a ideologia garante a conexão 
entre os sujeitos e suas práticas com o intento de manter “a dominação 
de uma classe sobre as outras”. A ideologia determina a consciência e 
assegura as relações de dominação, com isso, mantém as posições de 
dominadores e dominados, haja vista que nesse jogo os sujeitos podem 
reconhecer-se em uma posição ou outra.

No que diz respeito ao acarajé, as relações de dominação também 
estão em funcionamento nos modos de significá-lo, pois os dizeres são 
determinados pelas relações sociais (sempre conflituosas) construídas 
em seu entorno. Para melhor compreender, citamos Marx e Engels (1974, 
p. 66): “Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem arbitra-
riamente, nas condições escolhidas por eles, mas nas condições dadas e 
herdadas do passado”. Com isso queremos explicar que os enunciados 
respondem à identificação do sujeito com sentidos determinados pela 
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história. Não se trata de escolhas arbitrárias, mas sim de determinações 
materiais.

É importante colocar que o sujeito – sempre uma posição cons-
truída desde o processo de identificação com dadas ideologias – enuncia 
a partir da sua inscrição em uma rede de sentidos. Portanto, ao analisar 
um enunciado estamos diante de uma posição, ou seja, do efeito da ideo-
logia sobre o sujeito. Nesse entendimento, as formas de significar o aca-
rajé são efeitos de posições sujeito – ao significá-lo, o sujeito se identi-
fica com uma ou outra posição ideológica, em meio a outras disponíveis.

Faz-se imprescindível expor o entendimento sobre sujeito como 
noção teórica, pois essa é estruturante na disciplina que constitui nosso 
olhar. Ao retomar a tese de Louis Althusser (1996 [1970], p. 131), a sa-
ber, “A Ideologia interpela os indivíduos como sujeito”, teoria fundante 
nos estudos da AD de orientação materialista, Pêcheux (2014 [1975], p. 
141) escreve: “o sujeito é desde sempre ‘um indivíduo interpelado em 
sujeito’”. Essa noção demonstra que o processo de identificação do su-
jeito com sentidos sempre já-dados resulta da interpelação ideológica, 
ou melhor, o reconhecimento com um ou outro sentido advém do assu-
jeitamento à rede, ao ideológico.

Ao significar o acarajé, o sujeito se identifica com sentidos não 
apenas sobre uma comida, mas uma comida sagrada na cultura negra. 
Apontamos o equívoco da língua: na tentativa de tratar como paladar ou 
preferência gustativa, o discurso desliza para uma posição sujeito pre-
conceituosa. Ao tratar como gosto, os sentidos produzidos sobre a igua-
ria apontam não para a individualização sensorial do que é gostoso ou 
ruim, mas para o racismo estrutural que autoriza o sujeito “só de olhar” 
a sentir nojo.

Marx e Engels (1974, p. 48) ensinam que os órgãos do senti-
do têm “carácter histórico e social” porque seus objetos são sociais. 
Considerando o dito, o paladar é social porque a comida também o é. No 
tocante à iguaria analisada, é importante reiterar sua relação com a co-
zinha ritualística, pois, desde a AD, não é possível ignorar as condições 
materiais que a determinam.
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Dado que as relações sociais são marcadas pela luta de classes, é 
importante pensar no acarajé como um alimento que sinaliza sujeitos 
em conflito e, consequentemente, sentidos em disputa. Dado que as re-
lações sociais não são pacíficas, a alimentação está exposta a enfrenta-
mentos. Entendemos que o acarajé está sob determinações ideológicas, 
aliás, mais que isso, está subjugado às relações sociais conflituosas e às 
específicas condições materiais de produção, circulação e consumo.

Em seu texto4, Bia Souza descreve aquilo que podemos compreen-
der como interpelação pelo gosto:

Aprendemos a experimentar 3 vezes comida japonesa para 
acostumar o paladar, as pessoas vão pré dispostas a gostarem. 
Comem burger frito em óleo velho e rançoso sem o menor sen-
so crítico por ser de um truck hypado sem questionar o valor, 
pagam 30, 35, 42 nesses lanches. Pagam 12 reais numa salsicha 
espiral que a maioria é feita com fissuras e pelancas de três ani-
mais diferentes. […] Todo mundo já comeu pizza boa e ruim, 
mas não generaliza e continua comendo em todo canto, mas 
o acarajé… “Ahh mas uma vez no verão de 85 comi um, não 
gostei, nunca mais…”.

Filiado à cultura afro-brasileira, o acarajé é um alimento produzi-
do e consumido em uma sociedade capitalista marcada pelos embates 
entre forças ideológicas. Como somos sujeitos, ou seja, efeito da inter-
pelação ideológica, não é possível pensar o gosto sem considerá-lo como 
resultado das determinações ideológicas e econômicas. Assim como os 
dizeres, o gosto também resulta da relação do sujeito com o social, com 
as determinações materiais.

3. Análise

Na tentativa de construir um saber sobre como o processo de 
interpelação ideológica reverbera na formação do gosto, do paladar, 
apresentamos a textualidade a ser analisada, a saber, “Tenho nojo só 
de olhar para um acarajé, tenho a impressão de ser uma comida suja”, 

4 Extraído do perfil de Facebook de Bia Souza Chef. Disponível em: https://www.facebook.com/
acarajazz.bahia.3/posts/840290129836630. Acesso em: 20 ago. 2020.

https://www.facebook.com/acarajazz.bahia.3/posts/840290129836630
https://www.facebook.com/acarajazz.bahia.3/posts/840290129836630
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considerando-a como uma denúncia de racismo, realizada por Bia Souza, 
chef de cozinha, em uma de suas redes sociais.

Conforme os ensinamentos de Authier-Revuz (1990, p. 26), “Toda 
fala é determinada de fora da vontade do sujeito”, por essa razão, ao 
enunciar, esse “é mais falado do que fala”. A autora explica que o fun-
cionamento do discurso é exterior ao sujeito, pois está regulado no 
interdiscurso – “esse ‘todo complexo com dominante’ das formações 
discursivas” (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 149) – no fora, desse modo, os 
enunciados são constituídos por outras vozes, ou melhor, nesses, outras 
vozes ressoam.

O dizer é um arranjo organizado por um sujeito afetado pelo in-
consciente e efeito das determinações econômicas, sociais e ideológi-
cas. No processo de produção e circulação, o acarajé é significado em 
sua relação com a historicidade, ao apontar para o fora, sinaliza o social 
constitutivo de todo dizer.

Levando em conta que o fazer do analista do discurso é examinar 
como a língua materializa a ideologia e produz sentidos, o trabalho de 
análise consiste em examinar o enunciado, apresentar possíveis pará-
frases, buscar não-ditos, identificar deslizamentos de sentidos para, em 
seguida, ter elementos que possibilitem nomear a FD em que o sujeito se 
inscreve e qual a posição ideológica a que se filia.

Para fins de análise, examinamos separadamente os períodos que 
compõem a formulação estudada.

Enunciado 1: Tenho nojo só de olhar para um acarajé.

Enunciado 2: Tenho a impressão de ser uma comida suja.

De que iguaria se fala? Para responder a tal questionamento que 
motiva nosso estudo, o primeiro gesto de análise consiste em substituir 
a palavra acarajé por diferentes termos que respeitem seu valor semân-
tico, mantenham uma relação discursiva com a palavra substituída, haja 
vista que no jogo da permuta é necessário manter a memória do dizer. 
Vejamos!
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Enunciado 1 Paráfrases

Tenho nojo só de olhar para 

um acarajé.

Tenho nojo só de olhar para

um bolinho de feijão frito no azeite de dendê

uma comida do Golfo do Benim – África ocidental

uma comida afro-brasileira

uma comida baiana

uma comida oferecida a orixás

uma comida de rua

uma comida de tabuleiro

uma comida preparada por mulheres negras

uma comida preparada por filhas e mães de santo

uma comida tombada como patrimônio imaterial

No intento de responder à questão colocada acima, selecionamos 
termos que estabelecem com a palavra acarajé uma relação de corres-
pondência semântica. Vale explicar que tal seleção não resulta de uma 
escolha totalmente consciente, ou seja, determinada inteiramente pelo 
nosso olhar e escolha, mas sim, de uma determinação material. Ou me-
lhor, os termos apresentados foram selecionados à nossa revelia, pois já 
estavam determinados pelas condições materiais, pelas relações entre 
sujeitos.

Pesquisamos sobre a circulação do acarajé na Formação Cultural 
afro-brasileira, seu valor para religiões de matrizes africanas, sua produ-
ção e consumo, e, a partir desses saberes, estabelecemos associações de 
sentido. Vê-se que as relações parafrásticas não resultam de uma toma-
da de decisão centrada nas autoras deste texto, mas sim nas determina-
ções históricas. Buscamos no social outras formas de significar a iguaria, 
pois as relações de correspondência são determinadas socialmente, é na 
rede que os sentidos sobre o acarajé se constituem.

As permutas apresentadas indicam de que iguaria se fala: um bo-
linho de feijão e cebola frito em azeite de dendê, uma comida africana, 
integrada aos saberes e fazeres afro-baianos, sagrada na cozinha ritua-
lística, vendida tradicionalmente por mulheres negras em tabuleiros es-
palhados pelas ruas da Bahia. É dessa comida que se fala.
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O que não poderia ser dito desde a posição a qual o sujeito se 
filiou?

Enunciado 1 Não-ditos

Tenho nojo só de olhar para um acarajé. Tenho apetite só de olhar para um acarajé

Tenho prazer só de olhar para um acarajé

Tenho desejo só de olhar para um acarajé

Tenho paladar só de olhar para um acarajé

Tenho respeito só de olhar para um acarajé

Visto que as relações de sentido estão subjugadas às condições 
materiais, as palavras selecionadas sinalizam para o que não poderia ser 
dito a partir da posição ideológica à qual o sujeito se filia. Há dizeres 
interditados para tal posição. Palavras como, por exemplo, apetite, pra-
zer, respeito, não poderiam ser materializadas no enunciado 1, haja vista 
que o sujeito está identificado com uma posição sujeito que não admite 
relacionar o acarajé a tais signos linguísticos. Seguimos com a análise 
do enunciado 2.

“Tenho a impressão de ser uma comida suja”, o gesto de análise 
consiste em examinar tal enunciado levando em conta o impossível de 
ser dito, a partir da posição sujeito em que o sujeito se inscreve para 
enunciar. Vejamos!

Enunciado 2 O impossível de ser dito

Tenho a impressão de ser uma comida suja.

Tenho a impressão de ser uma comida

limpa 

saborosa 

sagrada 

típica 

tombada da cultura negra

Nessa análise, trabalhamos com o não-dito, pois também significa. 
Para o sujeito do dizer, não é possível significar o acarajé com as palavras 
destacadas acima, pois a posição a qual se filia não permitiria enunciá-
-las. Ou melhor explicando: não seria possível significar o acarajé como 
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limpo, sagrado, saboroso porque a posição ideológica com a qual o su-
jeito do dizer se identifica não autoriza.

Quais vozes reverberam na formulação estudada? Que efeitos 
de sentidos são disparados? Em que FD se inscreve e em qual posição 
sujeito?

Como dito anteriormente, a função da ideologia é assegurar a coe-
são nas relações entre sujeitos. Vejamos como tal processo se efetuou no 
enunciado estudado: ao dizer “nojo” e “suja”, o sujeito do dizer se ins-
creve em uma rede, cujos sentidos sobre o acarajé já estão determinados 
no interdiscurso. A ideologia dominante, ao interpelar, faz com que o 
sujeito a reproduza pelo viés do reconhecimento, da identificação. Em 
outras palavras, nesse movimento de interpelação, o sujeito reproduz 
a ideologia com a qual se identificou, logo, ao significá-la, ele é signifi-
cado. Ao enunciar as palavras destacadas, o sujeito do dizer reproduz as 
práticas materiais.

Ao enunciar, o sujeito se inscreve em uma FD, cuja função é de-
terminar “o que pode ou deve ser dito (…) a partir de uma dada posição 
sujeito” (PÊCHEUX; FUCHS, 1997 [1975], p. 166). Interpelado pela ideo-
logia, o sujeito se filia a uma dada FD que comporta, interdita dizeres e 
compreende o processo de identificação, de reconhecimento com dadas 
posições ideológicas.

Para significar o acarajé o sujeito do dizer inscreveu-se em uma FD 
e identificou-se com uma posição sujeito lá disponível. É nesse movi-
mento que as condições de produção são reproduzidas, pois, assujeitado, 
o sujeito repete o que dita a ideologia que lhe interpelou. A análise indi-
ca um sujeito que fala e é falado pelo racismo, se submete a uma posição 
sujeito racista, ao passo que a significa, a reproduz.

A análise mostrou que a forma de significar o acarajé como uma co-
mida suja e que desperta nojo, indica a elaboração de efeitos de sentido 
de racismo, por tratar-se de uma iguaria integrada à cultura afro-baiana. 
Ao dizer nojo, o racismo se apresenta como efeito de sentido, devido à 
complexidade das relações sociorraciais a que a iguaria é partícipe.
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4. Palavras finais

As condições materiais determinam o gosto, ou seja, esse é efeito 
do processo de assujeitamento ideológico. O paladar resulta das condi-
ções determinadas pelas relações sociais formuladas na rede, por essa 
razão, comporta muitas vozes. Dado que está sob complexidades sociais, 
sua natureza é histórica e social, nunca individual.

Entre o texto de Vilhena e o texto-denúncia de Bia Souza, há um 
intervalo que abrange mais de dois séculos, no entanto, vê-se que os 
sentidos retornam. Neste retorno, as relações sociais estão sendo atua-
lizadas: o preconceito com alimentos relacionados às práticas culturais 
negras ainda encontra espaço de significação, ainda constitui os sujeitos.

As palavras “nojo” e “suja” indicam não uma escolha arbitrária, 
mas sim uma determinação histórica, material. Nas relações sociais, his-
toricamente, o acarajé é significado de forma preconceituosa. O sujeito 
do dizer analisado reproduz o preconceito, pois está identificado com 
esse. É a identificação ideológica que assegura a reprodução de formu-
lações racistas: nessas, o sujeito se reconhece e garante que retornem.
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“VAMO FICAR VIVO! POR QUE
OLHAR PRA TRÁS?”:

MEMÓRIA E LUTO NA DITADURA E NA 
PANDEMIA

Deborah Pereira1

Fernando Ferreira da Silva Ananias2

1. Introdução

Foi com as seguintes palavras que Regina Duarte, então ministra 
da cultura, respondeu a um jornalista quando questionada a respeito de 
ter cantado, alegremente, “Pra Frente, Brasil” – canção que embalou a 
seleção brasileira na copa de 70 e acabou se convertendo em espécie de 
hino do Regime Militar – durante uma entrevista para o canal CNN em 
maio de 2020:

Na humanidade não para de morrer. Se você falar vida do lado 
tem morte (…). Vamo ficar vivo! Por que olhar pra trás? Não vive 
quem fica arrastando cordéis de caixões! Eu acho que tem uma 

1 Doutoranda em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp (IEL/
UNICAMP). Está vinculada ao grupo de pesquisa Alhures (Análise do Discurso, Linguagem, 
História, Urbano e Resistência) e desenvolve pesquisa na área de análise do discurso materia-
lista. E-mail: deborah.p16@gmail.com.

2 Mestrando em Estudos de Linguagem no PPGEL/UFMT; desenvolve pesquisa na área da 
Análise do Discurso. E-mail: fernandoananias32@gmail.com.

mailto:deborah.p16@gmail.com
mailto:fernandoananias32@gmail.com
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morbidez nesse momento, o Covid tá trazendo uma morbidez 
insuportável (…) (DUARTE, 2020, informação verbal)3.

Afetados pela conjuntura do momento – milhares de mortes por 
dia, aumento da fome, alta de desemprego, etc. – e pelo modo como o 
atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e sua equipe estão lidando 
com a pandemia de Covid-19 e as sérias consequências dela para o povo 
brasileiro, procuramos tecer, neste artigo, algumas reflexões sobre me-
mória e luto a partir de dois eventos trágicos da história brasileira: a 
ditadura militar de 1964 e a pandemia da Covid-19 em 2020.

Para tanto, nosso corpus é composto pelo trecho da entrevista 
destacado acima e por um pronunciamento feito por Jair Bolsonaro às 
vésperas do Brasil chegar a 100 mil mortos pela Covid-19. O então presi-
dente enunciou: “lamento as mortes, mas vamos tocar a vida (…)”.

As duas sequências ressaltadas aqui nos chamam atenção pois 
apontam para uma necessidade de obliterar a morte e seguir, continuar, 
avançar. Há, nas duas falas, um silêncio em torno da morte, mais pre-
cisamente em torno das condições que permeiam essas mortes. Deste 
modo, entendemos que a materialidade do silêncio, conforme Orlandi 
(2004, p. 68), não é “o vazio ou o sem sentido; ao contrário, ela é o in-
dício de uma instância significativa”. Nossa proposta, então, é pensar 
sobre essa instância, sobre como essa tentativa de interditar o passado, 
nesses dois casos, significa.

Para isso, nos debruçamos sobre a análise de discurso materialista 
e utilizamos o exercício parafrástico como procedimento analítico. Vale 
ressaltar que as leituras de Butler (2016) e Mbembe (2012) são essenciais 
para dar corpo a este trabalho já que nos ajudam a compreender o modo 
como algumas vidas são consideradas vidas e, portanto, passíveis de luto 
e outras, pelo contrário, são tidas como não vidas. Algumas reflexões de 
Baldini e Nascimento (2020) também estão presentes neste artigo, dan-
do base para pensarmos o luto; e Robin (2016) nos inspirou e orientou a 
entender questões acerca da memória e do esquecimento que foram de 
grande consequência para o andamento deste estudo.

3 Referência completa: DUARTE, R. Exclusivo: Regina Duarte minimiza ditadura e interrompe 
entrevista à CNN. CNN: 07 mai. 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=v-
9gLHrP7RNw. Acesso em: 26 abr. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=v9gLHrP7RNw
https://www.youtube.com/watch?v=v9gLHrP7RNw
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Deste modo, antes de partirmos propriamente para a análise, con-
vocamos as seguintes perguntas: ao negar o trabalho do luto e tratar as 
mortes como acontecimentos já superados, o que se interdita? De onde 
vem esse “tocar a vida”? Que tipo de memória esses discursos desejam 
apagar (ou enaltecer)? Já deixamos claro, de antemão, que não temos o 
intuito de responder propriamente a estes questionamentos, mas, sim, 
de tomá-los como inspiração e como ponto de partida (ou de fuga).

2. A paráfrase como procedimento analítico

Numa leitura inicial, já é possível observar que a entrevista e o 
pronunciamento apresentados na sessão anterior apontam para uma 
necessidade de superar, de suplantar as mortes – causadas tanto pela 
ditadura militar quanto pela Covid-19 – pela perspectiva do “seguir em 
frente”, do “tocar a vida”. Para pensar mais analiticamente acerca destas 
questões, tomamos a análise de discurso materialista a fim de perceber 
naquilo que o sujeito enuncia justamente aquilo que ele também não 
enuncia (mas que compõe o seu dizer): nos apropriamos do exercício 
parafrástico.

Orlandi (1999, p. 36) nos ensina que “os processos parafrásticos 
são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo que se mantém, 
isto é, o dizível, a memória”; a paráfrase, assim, corresponde a um re-
torno aos mesmos “espaços de dizer”. Ela é, de acordo com a autora, a 
“matriz do sentido, pois não há sentido sem repetição, sem sustentação 
no saber discursivo” (p. 38). Assim, para o analista, a paráfrase repre-
senta uma possibilidade de trabalho no jogo entre o dizer e não-dizer, 
revelando como se compõem as formações discursivas4 que controlam as 
práticas ideológicas em questão.

O que ela faz é tornar visível o fato de que ao longo do dizer se 
forma famílias parafrásticas relacionando o que foi dito com 
o que não foi dito, com o que poderia ter sido dito etc. Estes 
outros dizeres aí observados dão as delimitações das formações 

4 Tomamos Formação Discursiva como “aquilo que numa formação ideológica dada, isto é, a 
partir de uma posição dada numa conjuntura dada, […] determina o que pode e deve ser dito 
[…]” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 58). Vale ressaltar que o sujeito não percebe essa determina-
ção e acredita controlar o que diz e os sentidos de suas palavras.
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discursivas que intervêm, fazendo as palavras significarem de 
maneira x ou y. (ORLANDI, 1999, p. 78).

As paráfrases, então, dão ao analista vislumbres, sombras mate-
riais que permitem retomar o modo como aquele que enuncia se posi-
ciona e se constitui ideologicamente. Sarti e Chiaretti (2016) salientam 
que, ao longo de todo dizer, famílias parafrásticas são formadas e são 
rejeitadas, pelo sujeito, para o espaço do não-dito. Este procedimento 
é efeito do esquecimento número 2, aquele que instaura a ilusão no su-
jeito de que apenas as palavras que ele formula, e não outras, produzem 
efeitos e reproduzem seu pensamento. No entanto, o que não foi dito 
também constitui o dizer e, mais que isso, caracteriza-se como “sentidos 
possíveis, porém indesejáveis em uma dada situação discursiva” (SARTI; 
CHIARETTI, 2016, p. 74).

Neste ponto, cabe ressaltar que o sujeito, para a nossa perspec-
tiva teórica, é interpelado em sujeito pela ideologia, isto é, não é livre, 
não tem pleno domínio do que diz; ele é atravessado pela língua e pela 
história e não controla as suas intenções e os efeitos de sentido de suas 
palavras. No entanto, para significar e continuar dizendo, o sujeito ope-
ra na ilusão do controle do dizer e dos sentidos. Por esta via, vale frisar 
que não há apenas uma possibilidade de dizer, toda enunciação implica 
outros modos de formulação que, quando recuperadas pela analista jus-
tamente através da elaboração de paráfrases,

funcionam como sintomas ou vestígios do processo de pro-
dução de sentidos dominante (interdiscurso), que rege aquela 
dada situação discursiva, ou seja, abre via de acesso à “estru-
tura invisível” que determina a forma pela qual o sujeito, de-
terminado sócio-historicamente, se faz presente no discurso 
do indivíduo, mesmo que à revelia deste. (SARTI; CHIARETTI, 
2016, p. 73).

Esta “estrutura invisível” apontada pelas pesquisadoras diz respei-
to à definição de efeito metafórico proposta por Pêcheux (1997 [1969], 
p. 94), que pressupõe que toda série de superfícies discursivas constitui 
um vestígio do processo de produção do discurso, ou seja, um vestígio 
da “estrutura profunda”. De acordo com o autor, o empreendimento da 
análise consiste em remontar desses “efeitos de superfície” a estrutura 
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invisível que os está determinando. E o modo de construir este remonte 
ocorre pelo exercício parafrástico, mas, também, em nossa compreensão, 
pela formulação de perguntas ao material: a formulação de perguntas já 
é um primeiro gesto de análise, um modo inicial de tentar descortinar a 
estrutura profunda.

Voltamos, então, às perguntas: o que estes discursos (a entrevista 
de Regina Duarte e o pronunciamento de Jair Bolsonaro) que trazem um 
desejo quase desesperado de não olhar para o passado, silenciam? Quais 
memórias eles resgatam?

Algumas paráfrases possíveis: nosso gesto de análise

Considerando que o vírus SARS-CoV-2, que causa a infecção de 
Covid-19, é um vírus cujos métodos de enfrentamento consistem no iso-
lamento social e que, para o atual governo, políticas que promovem e 
incentivam o distanciamento entre as pessoas representam uma ameaça 
aos interesses econômicos de um estado capitalista, propomos as se-
guintes paráfrases possíveis para o dizer “vamos tocar a vida”, emitido 
por Bolsonaro: “vamos esquecer os mortos”, “vamos esquecer os pe-
rigos da pandemia”, “vamos esquecer que a Covid-19 mata” e “vamos 
trabalhar”.

Já em relação às falas de Regina Duarte, paráfrases possíveis são: 
“a ditadura militar foi um período como qualquer outro”, “vamos esque-
cer os mortos da ditadura” e, também, “vamos trabalhar (ao invés de 
carregarmos “cordéis de caixões”)”.

O “tocar a vida” e o “seguir em frente” desembocam numa neces-
sidade de ser produtivo, de trabalho, de continuar movimentando a eco-
nomia do país e privilegiando os interesses neoliberais. Fonseca e Silva 
(2020), ao analisarem os impactos do neoliberalismo durante a pande-
mia pela perspectiva teórica da História, salientam que

como representante dos interesses neoliberais e da extrema di-
reita, o presidente reproduz com clareza um modelo de Estado 
baseado na lógica da competitividade e do mercado. Esse ce-
nário teórico se encontra em perfeito diálogo com a postura 
do presidente no decorrer da atual crise sanitária, porque nem 
mesmo o fato de o planeta estar prostrado diante de uma si-
tuação de tamanha excepcionalidade o fez declinar ou mesmo 
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minimizar momentaneamente seu posicionamento que sem-
pre coloca o “mercado”, leia-se a classe patronal, acima dos in-
teresses coletivos da população em geral.

O seguir em frente, portanto, evoca um seguir com a exploração e 
com o enriquecimento do capital. Em relação, especificamente, ao “va-
mos trabalhar”, é importante ressaltar que trabalho, aqui, não conjura 
significados de geração de emprego e renda; não se trata de um trabalho 
com garantias básicas, mas, sim, um trabalho precarizado. Segundo pes-
quisa divulgada pelo IBGE em setembro de 2020, 41,1% da população 
que se declarou ocupada no período trabalhava sem carteira assinada 
e, portanto, sem renda fixa e direitos. A pesquisa aponta que existe um 
número de pessoas ocupadas bastante alto, porém com vínculos mais 
precários. Este quadro, como consequência, gera mais desigualdade, fal-
ta de acesso, pobreza e fome. De acordo com uma pesquisa mais recen-
te, realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional (Rede Penssan)5, 55,2% dos lares brasileiros, o 
que corresponde a 116,8 milhões de pessoas, conviveram com algum 
grau de insegurança alimentar nos últimos meses de 2020.

Tendo em vista este cenário, olhar para trás, tanto para os mortos 
em consequência da Covid-19 quanto da ditadura, significaria reconhe-
cer, além da responsabilidade do governo diante desse cenário avassala-
dor, que um período de luto é essencial para atravessarmos este momento 
que, de fato, como disse mesmo a então ministra, é “insuportavelmente 
mórbido”. Assim, o silêncio cínico por parte dessas autoridades diante 
da perda dessas vidas (mais de 400 (entre mortos e feridos)6 em decor-
rência da ditadura militar e 100 mil – até aquele momento – por conta da 
pandemia) se configura como uma tentativa de esmaecer, justamente, 
que essas vidas são vidas. Com isso, não legitimar as mortes da ditadura 
se filia a uma memória que tenta colocar o regime militar como um “mal 

5 A pesquisa pode ser consultada no site da Agência Brasil, por meio deste link: https://agen-
ciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-04/pesquisa-revela-que-19-milhoes-passaram-fo-
me-no-brasil-no-fim-de-2020. Acesso em: 26 abr. 2021.

6 É importante ressaltar que a Comissão Nacional da Verdade registrou 434 mortes e desapa-
recimentos por conta da ditadura militar. No entanto, esse número pode ser muito maior. 
Rogério Sotilli, diretor do Instituto Vladimir Herzog, entende, a partir da abertura da Vala 
de Perus, que mais de mil vidas foram perdidas e ocultadas por estratégias de repressão da 
Ditadura Militar. Mais detalhes sobre isso podem ser encontrados no site do Instituto: https://
vladimirherzog.org/o-instituto/. Acesso em: 27 abr. 2021.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-04/pesquisa-revela-que-19-milhoes-passaram-fome-no-brasil-no-fim-de-2020
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-04/pesquisa-revela-que-19-milhoes-passaram-fome-no-brasil-no-fim-de-2020
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-04/pesquisa-revela-que-19-milhoes-passaram-fome-no-brasil-no-fim-de-2020
https://vladimirherzog.org/o-instituto/
https://vladimirherzog.org/o-instituto/
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necessário”, como a única alternativa que restava para garantir a ordem 
e soberania do Brasil (ameaçadas pelo “fantasma do comunismo”); de 
modo parecido, não assumir a gravidade do vírus, reiterar que ele é ape-
nas uma “gripezinha”, se inscreve em uma formação que deslegitima as 
pesquisas científicas e o papel do Estado como aquele que deve garantir 
medidas básicas de sobrevivência para a população. Dizer “vamos tocar 
a vida” como resposta à notícia de 100 mil mortes causadas por esta 
doença é assegurar uma memória de violência e de morte como dispo-
sitivos banais e necessários – memória esta que Bolsonaro já convocava 
em sua campanha presidencial ao ter como símbolo principal a arma, or-
gulhando-se de ter prestado homenagem a torturadores da ditadura, etc.

Neste sentido, é pertinente trazer o apontamento de Butler (2016, 
p. 13):

Se certas vidas não são qualificadas como vidas ou se, desde o 
começo, não são concebíveis como vidas de acordo com cer-
tos enquadramentos epistemológicos, então essas vidas nunca 
serão vividas nem perdidas no sentido pleno dessas palavras. 
Nesse sentido, a possibilidade de ser enlutada, de ser reivin-
dicada, de ser protegida, de ter uma rede social de ajuda, será 
uma condição de uma vida que importa.

Ou seja, certas normas é que caracterizam uma vida como vida; 
moradores de favelas, pessoas pobres, presidiários, moradores de rua, 
determinados corpos que não se acomodam em/a certos enquadramen-
tos já são historicamente excluídos e, no contexto da pandemia, isto fica 
ainda mais flagrante. Se retomarmos pesquisas como a da Medida SP, 
publicada em junho de 2020 no Jornal G17, é possível observar que mais 
de 65% das mortes causadas pela Covid-19 no estado de São Paulo são 
de pessoas que moravam em regiões periféricas e recebiam menos de 
três salários-mínimos. As regiões que registravam renda superior a 19 
mil reais foram atingidas por pouco mais de 1% das mortes. O Núcleo de 
Operações em Inteligência e Saúde8 confirmou que pretos e pardos mor-

7 Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/16/estudo-mostra-que-
-66percent-de-mortos-por-covid-19-na-grande-sp-ganhavam-menos-de-3-salarios-mini-
mos.ghtml. Acesso em: 24 abr. 2021.

8 A pesquisa foi divulgada pela BBC, disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/bra-
sil-53338421. Acesso em: 24 abr. 2021.

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/16/estudo-mostra-que-66percent-de-mortos-por-covid-19-na-grande-sp-ganhavam-menos-de-3-salarios-minimos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/16/estudo-mostra-que-66percent-de-mortos-por-covid-19-na-grande-sp-ganhavam-menos-de-3-salarios-minimos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/16/estudo-mostra-que-66percent-de-mortos-por-covid-19-na-grande-sp-ganhavam-menos-de-3-salarios-minimos.ghtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53338421
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53338421
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reram pela doença mais do que brancos: quase 55% das mortes foram de 
pessoas negras e, entre brancas, o valor ficou em 38%. A taxa foi maior 
entre pessoas de todas as faixas etárias e de todos os níveis de escolari-
dade. No Brasil, a primeira vítima fatal de Covid-19 foi uma empregada 
doméstica.

Novamente: é uma determinada vida – e não outra – que é fácil e 
desesperadamente concebida como não vida, tanto que ela é tratada com 
indiferença e desprezo pelos governantes em rede nacional. Mbembe 
(2012), ao elaborar a noção de necropolítica, a aborda como “aquele tipo 
de política em que a política é entendida como a obra da morte na pro-
dução de um mundo no qual se acabou com o limite da morte” (p. 15). 
Para o autor, existem estruturas que têm como objetivo provocar a des-
truição de certos grupos – que, submetidos a determinadas condições de 
vida, recebem o status de “mortos-vivos”. Bortolozzi Junior (2018, p. 63) 
salienta, em diálogo com Mbembe (2012), o seguinte:

Num contexto em que o Estado já não mais almeja a resolu-
ção de crises econômicas e sociais (porque permanentes), bem 
como não pretende mais a inclusão das parcelas mais vulnerá-
veis da população, a gestão desses passa a ser dirigida para a 
aniquilação, para o fazer morrer.

E é seguindo essa lógica do fazer morrer como política e, justa-
mente, tomando alguns grupos como mortos-viventes que é possível 
mais do que produzir um silêncio em torno dessas mortes, mas evocar 
um “vamos trabalhar” diante delas. Este é um modo de desconsiderar 
o acontecimento. Por esta via, lembramos de Regine Robin (2016) que 
afirma que existem diferentes tipos e propriedades de silêncio: há aque-
les que permeiam acontecimentos que se produziram sem testemunhas, 
sem restos ou ruínas que possam revelar o que houve e, nesse caso, o 
silêncio não é nem voluntário e nem involuntário, ele simplesmente é. 
Porém, “podemos também decidir agir como se o acontecimento não ti-
vesse acontecido. É o que a organização nazista visava.” (p. 85). Pelos 
materiais expostos aqui, é possível dizer que Bolsonaro e Regina agem 
como se estes acontecimentos não tivessem ocorrido, não deixassem 
rastros, marcas de sofrimento, como se eles não fossem passiveis de se 
inscrever na história e constituir a memória do país e, portanto, como 
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se eles não tivessem deixado mortos. Neste sentido, Bolsonaro e Regina 
agiram exatamente como pretendiam os nazistas.

Robin também nos conta a respeito da dammatio memoriae9 dos 
romanos, uma medida que permitia atacar até mesmo as lembranças 
dos que eram considerados inimigos públicos, destruindo seus retratos, 
estatuas e eliminando quaisquer inscrições que tivessem seu nome. A 
autora aponta que eles se tornavam “não seres” e o método tratava de 
“abolir a memória de sua pessoa” (p. 85). Pelo apagamento da memória, 
apaga-se a existência. Trazendo isto para nossa análise, essa prática de 
produzir “não seres” ainda permanece; impede-se o luto, desvalida-se a 
comoção, o falar sobre dá lugar a um “vamos seguir em frente” e, assim, 
tenta-se “abolir a memória de sua pessoa” deslegitimando-a, interditan-
do mesmo o dizer. “Tocar a vida”, “pra quê olhar pra trás?”, “Pra frente, 
Brasil” produzem sentidos de que, agora, não há tempo, como se o único 
tempo que existisse fosse o futuro que funciona, nesses discursos, como 
o lugar onde os mortos não estão – ou não deveriam estar.

3. Sobre o luto

Finalmente, refletiremos brevemente a respeito da interdição ao 
luto no contexto de um país que atravessa a pandemia da Covid-19 sob a 
gestão de um governo negacionista quanto à gravidade do vírus e negli-
gente em relação à memória de seus mortos. Se, pela natureza da doen-
ça, somos impedidos de visitar nossos entes queridos durante o período 
de internação ou de velar seus corpos, temos também que enfrentar as 
ações de um governo que dispende todas suas forças para que o luto seja 
abreviado ou entendido como um processo desimportante tanto para 
os indivíduos que possuíam ligações com os mortos quanto para uma 
coletividade submetida cotidianamente aos efeitos do isolamento e da 
morte.

A partir das reflexões de Lauro Baldini e Elisa Mara do Nascimento 
(2021) sobre a obra de Alllouch, é possível tecer algumas leituras quan-
to às significações do luto em jogo nos enunciados de Regina Duarte 
e Jair Bolsonaro. Neste artigo, os autores se voltam para a questão do 

9 É uma locução latina que pode ser traduzida por “condenação da memória”.
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luto na pandemia por meio da análise do memorial virtual Inumeráveis 
que, assim como outras iniciativas, visa “dar visibilidade aos nomes e 
histórias das pessoas mortas pelo coronavírus, aquelas que permanecem 
invisíveis em outros enquadramentos” (p. 77). A premissa do artigo é 
investigar as alternativas para a preservação da memória dos mortos em 
um país em que o governo já chegou a impor um apagão estatístico10 
a fim de minimizar a visibilidade em torno da tragédia que vivemos e 
da inabilidade da gestão atual para enfrentar esse quadro. Em relação a 
isso, os pesquisadores comentam:

Esta ação governamental de supressão de dados reflete uma 
consequência antiética extrema deste tempo da morte seca 
em vigor desde a Primeira Guerra Mundial (ALLOUCH, 2004 
[1995]). No horizonte de uma perda seca, segundo Allouch, li-
damos com uma tripla ausência: não há mais morte no grupo, 
não há mais morte de si e, como consequência, não há mais 
luto. Dito em outras palavras, a morte deixa de ser um fato so-
cial e não há mais o seu reconhecimento público no grupo; ela 
deixa de ser um acontecimento esperado e experienciado pelo 
sujeito e passa a se realizar escondida nos ambientes hospita-
lares, amenizada e marcada de pudor; por fim, em decorrência 
desses outros fatores, o próprio luto é tornado indecente e de-
clarado como não sendo mais. Afinal, a vida precisa continuar, 
apesar de tudo. E, no Brasil, denunciar a própria morte passa 
a ser obsceno, já que, no final das contas, a economia precisa 
continuar, apesar de todos (2021, p. 69).

Considerando as condições impostas pela pandemia da Covid-19 
e que vivemos um período – ainda em abril de 2021 – em que a taxa de 
mortos segue alarmante e as medidas de distanciamento social ainda 
são necessárias, estamos diante de uma realidade em que a perda seca, 
ou seja, a morte sem o “reconhecimento público no grupo”, é a regra. Se 
os mortos não podem passar pelos rituais de suas comunidades e se as 
estatísticas que apontariam a gravidade da crise que enfrentamos são 
suprimidas, o que resultará à nossa volta é a profusão de processos de 
luto interrompidos, sufocados, privados da socialização que seria neces-
sária para que cada perda fosse individualmente digerida ou reconhecida 

10 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-06/governo-bolsonaro-impoe-
apagao-de-dados-sobre-a-covid-19-no-brasil-em-meio-a-disparada-das-mortes.html. 
Acesso em: 26 abr. 2021.

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-06/governo-bolsonaro-impoe-apagao-de-dados-sobre-a-covid-19-no-brasil-em-meio-a-disparada-das-mortes.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-06/governo-bolsonaro-impoe-apagao-de-dados-sobre-a-covid-19-no-brasil-em-meio-a-disparada-das-mortes.html
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pelo Estado como parte integrante dessa crise sem precedentes em nos-
sa história recente: todos esses entraves colaboram para uma sensação 
coletiva de que os mortos desse período seguirão morrendo a mesma 
morte novamente todos os dias sem que tenhamos tempo – ou aval – 
para sofrer por eles.

Assim, retomamos um trecho do corpus: “Por que olhar pra trás? 
Não vive quem fica arrastando cordéis de caixões!”. Tal enunciado acio-
na, nesse período de morte seca, a significação de que olhar para os mor-
tos é olhar para o passado e que esse é um movimento que deve ser evi-
tado, pois seguir em frente seria a única maneira vantajosa/lucrativa de 
agir. O que se enuncia, portanto, é a negação da morte, dos mortos e de 
nossa relação com os mortos, de quem fomos quando eles ainda estavam 
aqui. Se pensarmos em povos indígenas como os Xavantes que tiveram 
de abdicar de seus rituais de sepultamento que exigiriam a abertura do 
caixão e o toque no corpo11, não seremos capazes de mensurar a exten-
são da perda que ainda estaremos, enquanto nação, contabilizando dé-
cadas pela frente. Não há como mensurar a lacuna de um luto que nunca 
pôde ser. Por quanto tempo seguiremos arrastando simbolicamente os 
cordéis de caixões que não puderam ser ritualizados apropriadamente?

4. “Vamo tocar a vida!”

Para encerrar esta reflexão, trazemos novamente Regine Robin 
(2016) que, no capítulo 1 de “Memória Saturada”, nos conta a respei-
to dos desaparecimentos sem rastros, sem provas e sem vestígios que 
ocorriam em Auschwitz. A autora destaca o seguinte: “o mais estranho 
e incômodo é o fato de que, quando não se presta atenção, esse desapa-
recimento não é notado, exceto pelos mais próximos. Parece que tudo 
retorna ao estado inicial, quase normal.” (p. 86). Mais adiante, especi-
ficamente a respeito deste “quase normal”, Robin retoma um trecho do 
romance La Disparition, de Georges Perec:

Faltava um. Havia um esquecimento, um branco, um buraco 
que ninguém tinha percebido, não tinha visto, não podia, não 

11 Mais informações sobre esse tópico podem ser encontradas em: https://brasil.elpais.com/
brasil/2020-07-11/o-coronavirus-esta-quebrando-a-nossa-crenca-o-luto-imposto-aos-po-
vos-indigenas-na-pandemia.html. Acesso em: 26 abr. 2021.

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-07-11/o-coronavirus-esta-quebrando-a-nossa-crenca-o-luto-imposto-aos-povos-indigenas-na-pandemia.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-07-11/o-coronavirus-esta-quebrando-a-nossa-crenca-o-luto-imposto-aos-povos-indigenas-na-pandemia.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-07-11/o-coronavirus-esta-quebrando-a-nossa-crenca-o-luto-imposto-aos-povos-indigenas-na-pandemia.html
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queria ver. Havia um desaparecido, algo tinha desaparecido. […] 
Tudo parece normal, tudo parece são, tudo parece significativo, 
mas, sob o abrigo instável da palavra, ingênuo talismã, amuleto 
peculiar, vê-se transparecer, aparecer um caos horrível: tudo 
parece normal, tudo parecerá normal, mas, em um dia, em oito 
dias, em um mês, em um ano, tudo apodrecerá: haverá um bu-
raco que aumentará passo a passo, um enorme esquecimento, 
poço sem fundo, invasão do branco. (PEREC, 1969, p. 28 apud 
ROBIN, 2016, p. 87).

Essas citações nos inspiram a pensar na importância dos gestos 
de resistência; gestos que reconhecem a gravidade do que está aconte-
cendo, que legitimam a necessidade do luto e do olhar para o passado 
são gestos que causam incômodos, que perfuram a narrativa do “quase 
normal” e, por essas perfurações, podem instaurar sentidos outros, des-
locando (d)esse efeito de normalidade tão desejado e disseminado pelas 
autoridades governamentais através do silêncio e do “vamos trabalhar”. 
É assumindo a existência desses dois acontecimentos (ditadura e pande-
mia), falando sobre e reconhecendo o peso dos cordéis de caixões causa-
dos por eles que poderemos seguir, mas seguiremos no sentido oposto 
a esse “buraco que aumentará passo a passo” tentando impedir, assim, 
que sejamos tomados pela “invasão do branco”.

Com isso, lembramos da poeta Ana Martins Marques, que nos es-
creve que “o passado anda atrás de nós como os detetives, os cobradores 
e os ladrões”: não há como escapar do passado, seguir sem ele, abando-
ná-lo. Tendo essa imagem em mente, finalizamos com mais uma per-
gunta: um país que nega o seu passado e foge de seus mortos segue para 
onde?
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A MÃO MUTILADA DE LULA: 
DO SINTOMA DO DISCURSO 

ANTICORRUPÇÃO AO FETICHE DO 
DISCURSO ANTIESQUERDISTA

Luís Fernando Bulhões Figueira1

A motivação para este trabalho provém de um certo incômodo que 
me acometeu já há muitos anos, e que veio sendo reforçado nas duas 
últimas décadas. Tal incômodo se iniciou desde a primeira vez em que 
avistei a imagem representada na figura 1.

Figura 1 – Mão com 4 dedos, sob o sinal de proibido

Fonte: Autoria desconhecida

Na ocasião, tal imagem encontrava-se na forma de um adesivo co-
lado em uma caminhonete grande, moderna e de alto valor comercial, 
numa cidade do interior do estado de São Paulo. Posteriormente, fui 

1 Doutor em Estudos Linguísticos, professor do Programa de Pós-Graduação em Linguística da 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), líder do Grupo de estudos sobre Discurso e 
Ideologia (GRUDI). E-mail: luisfernandobf@gmail.com.

mailto:luisfernandobf@gmail.com
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percebendo que o mesmo adesivo se achava em outros veículos, em sua 
maioria do mesmo estilo da primeira caminhonete que avistei.

Num contexto de campanha eleitoral na primeira década do século 
XXI, a imagem fazia referência ao então candidato à presidência Lula da 
Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT). A imagem da mão com apenas 
4 dedos remetia a Lula. O símbolo de proibido, comum em placas de 
sinalização de trânsito, produzia o efeito de sentido de uma oposição 
a Lula, uma rejeição ao candidato e ao que ele representava em termos 
políticos.

Meu incômodo imediato não se deu pelo posicionamento ideo-
lógico em si, de rejeição a Lula, mas pelo modo como essa rejeição se 
constituiu naquela formulação visual, naquela forma específica de ma-
terialidade da linguagem imagética. Eu me perguntava pela razão dessa 
escolha: por que representar Lula e a rejeição a sua pessoa por meio 
da representação de sua mutilação? Por que não representar de outro 
modo, fazendo outra escolha simbólica?

Muitos anos se passaram e a imagem da mão mutilada de Lula con-
tinuou/continua a ser permanentemente usada por grande parte daque-
les que repudiam o agora ex-presidente. A imagem-significante “mão 
mutilada” insiste em se repetir, indicando uma regularidade na ordem 
do discurso, um excesso, que passou a reclamar a minha interpretação, 
minha análise, minha compreensão2.

1. Forma material, materialidade significante, materialidades 
discursivas

Para início da análise, tomo como ponto de partida a pergunta me-
todologicamente fundamental colocada por Michel Foucault (2005, p. 
30): “como apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu 
lugar?”.

2 Do ponto de vista metodológico para construção do corpus de análise, estou me valendo das 
indicações de Ernst-Pereira (2009), no que diz respeito tanto ao estranhamento, quanto ao 
excesso, enquanto traços da materialidade ou funcionamentos discursivos que possibilitam 
tanto a organização dos materiais quanto a mobilização do gesto analítico.
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Aplicando a pergunta foucaultiana à figura 1, temos: como apa-
receu a mão mutilada para se referir a Lula, e não outro elemento em 
seu lugar? Por que essa forma material e não outra? O que preside essa 
escolha? Quais formações ideológicas (FI) e formações discursivas (FD), 
ou filiações sócio-históricas, estão aí determinando essa escolha e seus 
efeitos de sentido? A forma significa e, portanto, sua materialidade sig-
nificante (LAGAZZI, 2008) não é indiferente ao processo discursivo de 
produção de sentidos e sujeitos.

A FD determina o que pode e deve ser dito a partir de uma posição 
dada numa conjuntura dada. Às vezes, algo pode ser dito, mas não deve 
ser dito. Nesse sentido, o que faz com que a configuração ideológica da 
FD em questão autorize a significação de rejeição à Lula sob a forma da 
representação de sua mão mutilada? Por que essa forma de significar 
não é interditada pela FD? Por que o posicionamento ideológico repre-
sentado pela FD não determinou outra escolha enunciativa?

Uma outra FD poderia encontrar outra(s) forma(s) de enunciar tal 
crítica, para evitar outros efeitos de sentido inconvenientes, como a de 
que o símbolo seja ofensivo para pessoas que tenham também sofrido 
acidentes de trabalho, ou para pessoas que tenham sofrido outros tipos 
de mutilação, etc.

Haveria outra(s) forma(s) de representar a oposição, a crítica ou 
o repúdio à figura de Lula. Por exemplo, poder-se-ia representar Lula 
com uma foto de seu rosto. Mas então, em que pesem outras formas de 
simbolizar a rejeição a Lula, por que ocorre e permanece com tamanha 
insistência a forma material da mão mutilada?

Algo insiste na escolha pela mão mutilada de Lula como forma de 
enunciação simbólica para manifestar uma tomada de posição subjetiva, 
índice de uma inscrição ideológica e de um determinado afeto político. 
Observemos outras formulações obtidas a partir de sua circulação nos 
espaços digitais de redes sociais e de aplicativos de troca de mensagens. 
Vejamos a figura:
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Figura 2 – montagem com foto do ex-presidente Lula com as mãos tingidas de preto, 

em visita a uma plataforma de petróleo da Petrobrás

Fonte: Autoria desconhecida

Nessa formulação, observamos uma montagem a partir de uma 
foto feita no ano de 2010, quando da visita do então presidente Lula a 
uma plataforma de extração de petróleo da Petrobrás no Espírito Santo. 
A montagem é realizada 4 anos depois e circula digitalmente durante a 
campanha eleitoral de 2014. Os dizeres “Muda Brasil Aécio presidente 
45” sobrepõem-se à imagem da foto, que, por sua vez, está invertida. A 
inversão é necessária na medida em que busca uma coincidência entre os 
números dos dedos de cada mão e o número do candidato do PSDB, que 
representava a oposição à candidata e então presidenta Dilma Rousseff 
(PT), apoiada por Lula.

Um detalhe que nos chama a atenção é uma inscrição no maca-
cão de Lula, realizada pelo processo de montagem: a palavra “apedeuta” 
aparece sob sua mão à esquerda da imagem. ‘Apedeuta” significa em seu 
sentido dicionarizado “ignorante, sem instrução, estúpido”. Trata-se de 
uma referência ofensiva a Lula, historicamente recorrente, que remonta 
a décadas atrás, por meio da qual se faz uma crítica ao político, por ele 
ter seus estudos formais interrompidos. Esse modo de se referir a Lula 
também produz um efeito de sentido a respeito do ethos do sujeito que 
enuncia, na medida em que este se coloca numa posição de superiorida-
de intelectual, cultural, cognitiva em relação ao ex-presidente, expres-
sando desprezo por sua suposta falta de conhecimentos, denotando uma 
posição elitista. Aqui também a escolha do significante é determinante 
da produção dos efeitos de sentido, uma vez que “apedeuta” não é uma 
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palavra amplamente conhecida e utilizada pela maioria das pessoas em 
seu cotidiano; o vocábulo remete à ideia de que poucas pessoas conhe-
cem e dominam seu significado, corroborando o efeito da pretensa su-
perioridade intelectual e do elitismo na tomada de posição discursiva.

Em 2010, as mãos de Lula lambuzadas de petróleo representavam 
a ideia de prosperidade e crescimento econômico que o país experimen-
tava sob seu governo. Já em 2014, a significação do petróleo nas mãos de 
Lula se altera profundamente: passa a significar a sujeira da corrupção 
da empresa estatal Petrobrás sob o governo Dilma (PT).

Passemos à figura 3:

Figura 3 – Hashtag Lula 2018

Fonte: Autoria desconhecida

A figura 3 nos leva ao ano de 2018, contexto em que ocorre a prisão 
de Lula. Também se tratava de ano eleitoral e a possibilidade da candi-
datura de Lula representava a esperança da esquerda petista de retornar 
ao poder. À época, a militância petista e de outras posições de esquerda 
alimentava o desejo de que Lula pudesse se candidatar e se eleger pre-
sidente em 2018. Nesse contexto, foi criado o enunciado com a hashtag 
#Lula2018.

Os adversários políticos do ex-presidente retomam a formulação 
e se aproveitam da semelhança gráfica do símbolo da hashtag # com as 
grades de uma prisão para inverter o sentido do enunciado #Lula2018, 
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significando então não mais a esperança de vitória na eleição, mas a 
condenação, prisão e exclusão de Lula do pleito eleitoral.

Contudo, mais do que isso, retorna novamente a imagem das mãos 
de Lula, representadas por traços horizontais em branco, como se fos-
sem seus dedos (4 da mão direita e 3 da mão esquerda, excetuando-se os 
polegares), agarrados à grade da prisão/símbolo da hashtag.

A figura 4 retoma a mesma imagem com desenho branco sobre 
fundo vermelho, porém retira da superfície discursiva o dizer #Lula2018, 
transformando o enunciado num “jogo de adivinhação” conforme as 
instruções contidas acima da imagem.

Figura 4 –Símbolo hashtag em branco, sobreposto por 4 traços brancos horizontais à 

esquerda e 3 traços brancos horizontais à direita, sobre fundo vermelho

Fonte: Autoria desconhecida

Mais uma vez, na materialidade verbal da formulação, percebemos 
o efeito de sentido de um ethos elitista, de superioridade intelectual por 
parte do sujeito que enuncia, uma vez que “somente pessoas com alto QI 
e senso político avançado” seriam capazes de decifrar o enigma. O fundo 
na cor vermelha remete, pela memória discursiva, ao espectro político 
da(s) esquerda(s). Se a posição-sujeito do enunciado produz uma forma-
ção imaginária de si e dos outros que pertencem a seu grupo ideológico 
como “pessoas com alto QI e senso político avançado”, podemos inferir 
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que a imagem produzida a respeito de seus adversários políticos (par-
tidários de Lula, críticos de sua prisão, esquerdistas de um modo geral) 
remeteria a sujeitos com baixo QI e senso político limitado, em outras 
palavras: apedeutas, pessoas desprovidas de conhecimento (o formal) e 
de cultura (a elitizada).

A figura 5 aparece e começa a circular em julho de 2017, quando o 
ex-presidente é condenado em primeira instância pelo então juiz Sérgio 
Moro a uma pena de 9 anos e 6 meses de prisão.

Figura 5 – Foto do ex-presidente Lula em plataforma da Petrobrás

Fonte: Autoria desconhecida

A figura joga com a coincidência entre o número de dedos das 
mãos de Lula e o número de anos a que fora condenado: 9. Mais uma 
vez, a mão mutilada aparece como mote para enunciados que constroem 
uma posição de repúdio ao ex-presidente. Trabalhando com uma certa 
concepção de humor, a partir do saber fornecido pela FI a que se vincula, 
o sujeito desse enunciado verbo-visual aparece identificado na textua-
lidade: um perfil/página presente nas redes sociais intitulado “Caneta 
Desesquerdizadora”, colorido nas cores verde e amarela, indicia uma po-
sição-sujeito cuja enunciação transcende a oposição a Lula, estenden-
do-se para tudo o que é considerado de viés esquerdista.

Na figura 6, o enunciado verbo-visual faz menção à data de 05 de 
abril de 2018, quando é decretada a prisão de Lula pelo então juiz Sérgio 
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Moro. O texto utiliza-se da imagem das mãos de Lula, a fim de zom-
bar da coincidência numérica com a data em que a ordem de prisão foi 
expedida.

Figura 6 – Foto do ex-presidente Lula em plataforma da Petrobrás

Fonte: Autoria desconhecida

Na figura 7, as mãos de Lula reaparecem, representadas como uma 
mancha negra, remetendo à sujeira da corrupção, sobre uma camiseta 
branca que estaria sendo comercializada no site do Movimento Brasil 
Livre (MBL), uma das entidades que protagonizaram os protestos a favor 
do impeachment de Dilma Rousseff, e que se notabiliza pela defesa de 
posições políticas neoliberais na economia e conservadoras nos costu-
mes, atacando sistematicamente pautas de esquerda.

Figura 7 – Oferta de venda de camiseta: “Lula condenado a 9 anos de prisão”

Fonte: Autoria desconhecida
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A mutilação de Lula, objeto de zombaria, é agora transformada em 
mercadoria, objeto de consumo: fetiche da mercadoria, objetificação do 
sujeito. As 3 frases encerradas com pontos de exclamação, bem como a 
incitação a “fazer a festa”, apontam para o sentido de celebração, come-
moração, alegria pela condenação de Lula.

A figura 8 remete a mais um contexto eleitoral, no qual restavam 
9 dias para o dia da votação e, conforme indicavam as pesquisas sobre 
intenção de voto, ocorreria a derrota do candidato do PT.

Figura 8 – postagem de rede social: “faltam 9 dias para derrota do PT”

Fonte: Autoria desconhecida

Em forma de deboche, a formulação faz menção novamente aos 
nove dedos das mãos de Lula, demarcando inclusive com emojis o efeito 
de sentido de humor: o riso e a satisfação pela derrota eleitoral do ad-
versário político. Mais uma vez, a referência a Lula transcende a pessoa 
do ex-presidente, alcançando a oposição ao Partido dos Trabalhadores 
de forma mais geral.

Na figura 9, temos uma representação do que seriam as impressões 
digitais de um indivíduo quando este é preso e fichado pela polícia.
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Figura 9 – Imagem de 9 impressões digitais

Fonte: Autoria desconhecida

As 5 impressões digitais da mão direita e as 4 da mão esquerda, 
bem como o contexto da condenação e prisão de Lula, nos remetem ao 
efeito de sentido segundo o qual o ex-presidente é um criminoso puni-
do pela lei. Os vocábulos “Direita” e “Esquerda’ (com iniciais maiúscu-
las) também podem derivar para o sentido de que a Direita é perfeita, 
completa, correta, enquanto a Esquerda é problemática, incompleta, 
deficiente.

A figura 10 atualiza a imagem da mão de Lula sem um dos dedos 
juntamente com o enunciado verbo-digital: # ELE NÃO.

Figura 10 – Hashtag ELE NÃO, com mão de 4 dedos

Fonte: Autoria desconhecida

Tal enunciado vinha sendo utilizado por um grande movimento 
protagonizado por mulheres que se opunham à candidatura do então 
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deputado federal Jair Bolsonaro, devido a tudo que ele representa(va) 
em termos de misoginia, machismo, lgbtfobia etc. O pronome “ELE”, que 
se referia a Bolsonaro, expressando a rejeição feminista ao candidato 
de extrema-direita, passa na figura 10 a se referir a Lula, na medida em 
que é relacionado à imagem da mão com 4 dedos, exprimindo agora a 
repulsa ao ex-presidente. Quanto às cores, temos a mão novamente em 
preto, dialogando com as imagens da mão suja de petróleo, atualizando 
o sentido metafórico da sujeira da corrupção; e o enunciado verbo-digi-
tal em vermelho, aludindo à cor tradicionalmente associada ao PT e às 
esquerdas de modo mais abrangente. Dessa maneira, a formulação pro-
duz como efeito de sentido o repúdio à candidatura petista, aquela com 
maiores chances eleitorais no campo das esquerdas naquele momento, 
segundo pesquisas de intenção de voto, fosse o candidato o próprio Lula 
(que ainda tentava conseguir na Justiça o direito de se candidatar, ape-
sar de sua condenação e impedimento pela lei da Ficha limpa) fosse o 
ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, 
que acabou disputando a eleição. O # ELE NÃO que rejeita Lula possui 
uma referência mais ampla, no sentido de repudiar qualquer candidatura 
apoiada por Lula, qualquer candidatura do campo das esquerdas que pu-
desse ameaçar a vitória do candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro.

2. Funcionamento e processos discursivos

Na descrição realizada, certos elementos presentes nos materiais 
merecem nossa atenção. O primeiro deles é a associação da figura de 
Lula com a imagem de bandido, criminoso, corrupto, vinculado ao es-
cândalo do Petrolão. Tal elemento é indicativo de uma posição-sujeito 
que se inscreve numa FD que chamarei de Anticorrupção, a qual se ca-
racteriza ideologicamente por repudiar a falta de ética na política, so-
bretudo o desvio de dinheiro público.

Poderíamos então interpretar a insistência na forma-material da 
mão mutilada, enquanto modo de enunciar a reprovação a Lula, produ-
zindo o efeito de sentido de uma satisfação do sujeitos-enunciadores 
diante daquilo que consideram um castigo merecido. Inscritos numa 
FD Anticorrupção, mas também numa FD Punitivista, tais enunciadores 
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se regozijam com a desgraça da mutilação de Lula e dela zombam por 
considerarem justo que cidadãos de bem possam comemorar o sofri-
mento de pessoas consideradas como bandidos. Enunciados que emer-
gem da memória discursiva, tais como “Bandido bom é bandido morto”, 
“Direitos Humanos para humanos direitos”, remetem a essa inscrição 
ideológica em que o sofrimento daquele considerado criminoso é não só 
justificável como também desejável, por representar uma punição tida 
como exemplar: se Lula não é um “humano direito”, o cidadão de bem 
tem o direito de rir de sua deficiência. Contudo, há outros vestígios nas 
materialidades analisadas que devemos levar em conta.

Outro elemento importante presente nas materialidades é a for-
mação imaginária que se constitui dos sujeitos de algumas das enuncia-
ções como sujeitos detentores de um saber, uma cultura ou inteligência 
superiores. Percebemos nesse ponto um efeito de sentido de elitismo, 
uma posição-sujeito elitista, a qual se caracteriza por atribuir-se uma 
superioridade intelectual em relação a seus adversários políticos, no 
caso aos apoiadores ou simpatizantes do ex-presidente Lula. Pela me-
mória discursiva, recordamos de enunciados que atribuem ao eleitora-
do petista a pecha de “ignorantes”, pessoas sem instrução, parte de um 
discurso discriminatório frequentemente associado ao preconceito con-
tra classes populares e especialmente contra nordestinos (enunciados 
como “O nordestino/o povo é burro/não sabe votar” retornam da memó-
ria discursiva).

Mais um traço relevante das materialidades examinadas é o funcio-
namento metonímico: se, na superfície discursiva da formulação, a mão 
mutilada (a parte) representa Lula (o todo), no plano discursivo das filia-
ções de sentidos, Lula (parte) – acaba representando muitas vezes algo 
mais amplo que ele mesmo: o PT, a esquerda ou mesmo os cidadãos mais 
pobres e com escolarização mais baixa – o(s diferentes) todo(s). A refe-
rência explícita ao PT, a presença do perfil Caneta Desesquerdizadora e 
do Movimento Brasil Livre, a insinuação de que a Esquerda é “deficien-
te”, a alusão à cor simbólica das esquerdas (vermelho), a oposição não 
somente a Lula, mas a qualquer candidato indicado ou apoiado por ele 
constituem indícios de um processo discursivo que não se limita a de-
marcar uma posição ideológica contrária apenas ao ex-presidente, mas 
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contrária a tudo aquilo que ele supostamente representa no imaginário 
de uma Formação Ideológica Antiesquerdista. Em meio às enunciações 
Anti-Lula, ocorrem deslizamentos de sentidos que apontam também 
para posicionamentos Anti-PT, Antiesquerda, Antipovo.

A metáfora principal é: Lula é ladrão. A recorrência dessa ideia-
-força produz a evidência discursiva: Lula, político mais popular do cam-
po das esquerdas no Brasil, líder do maior partido de esquerda do país 
(o PT), simboliza e sintetiza, nesse discurso, a ideia de que a Esquerda 
está identificada à (é sinônimo de) Corrupção. Nesse efeito metafóri-
co, há perdas, reduções e deslizamentos de sentidos, isto é, processos 
metonímicos que implicam silenciamentos. Os processos metonímicos 
possuem aqui um elemento de menor envergadura colocado como re-
presentante de um elemento de maior envergadura. E justamente o que 
não é representado é a dimensão que fica excluída, silenciada ou apa-
gada, no processo de produção de sentidos da FI em questão. Vejamos 
então as metonímias: a mão mutilada representa Lula (a figura huma-
na de Lula é reduzida a mero objeto fetichizado para o regozijo de seus 
opositores); Lula representa o PT (as acusações, condenações e punições 
que recaem sobre Lula são estendidas a políticos e militantes do partido, 
bem como a seus eleitores e simpatizantes); o PT representa a Esquerda 
(como se todos os partidos de Esquerda adotassem as mesmas práticas 
do PT, como se não houvesse heterogeneidade e divergência no campo 
das Esquerdas); a Esquerda representa a Corrupção (como se todo su-
jeito que se identifica político-ideologicamente com a esquerda fosse 
corresponsável ou conivente com as práticas imputadas a Lula e ao PT).

Por um encadeamento de processos metonímicos, vai se deslocan-
do o sentido, vão se produzindo ausências, exclusões, silenciamentos 
e não-ditos, que cooperam para construir-se uma formação imaginária 
fantasmática, que identifica a Esquerda à Corrupção, o Mal, que deve ser 
combatido pelos cidadãos de Bem. Assim, por um efeito de retorno da 
memória discursiva, se atualiza o histórico discurso de criminalização 
da(s) Esquerda(s).

Cumpre lembrar que, para muito além do campo das Esquerdas, 
a corrupção encontra-se disseminada em muitos partidos de Direita e 
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em muitas empresas (capitalistas), sentido que permanece apagado no 
conjunto das formulações.

Recorreremos agora às noções de sintoma e fetiche, com vistas a 
melhor compreender os modos de subjetivação implicados pelos proces-
sos ideológico-discursivos aqui analisados.

3. Do sintoma do discurso anticorrupção…

Numa primeira possibilidade de interpretação, poder-se-ia pen-
sar que a mão mutilada de Lula representa a punição justa (embora 
anacrônica) àquele que rouba, que é corrupto, que teve o que mereceu. 
Nesse caso, estaríamos diante de uma inscrição em uma FD conserva-
dora, moralista, anticorrupção. O sujeito do discurso se consideraria no 
direito (e no dever) de zombar da desgraça alheia, na medida em que 
esta é vista como justa, que pune exemplarmente e sem piedade aque-
le que cometeu um ilícito. Proponho ainda uma segunda possibilidade 
interpretativa.

Conforme Pêcheux (2011, p. 68), “a relação que associa as “signi-
ficações” de um texto às condições sócio-históricas desse texto não é 
absolutamente secundária, mas constitutiva das próprias significações”. 
Recuperando, assim, as condições históricas de produção do discurso, sa-
bemos que Lula perdeu um dos dedos num acidente de trabalho quando 
ainda trabalhava como torneiro mecânico. Portanto, a imagem da mão 
mutilada remete à uma anterioridade histórica, que atualiza, no aconte-
cimento discursivo da enunciação, a memória da origem social de Lula: 
trabalhador, proletário, explorado, retirante nordestino, forçado pelas 
condições materiais/econômicas adversas de sobrevivência, a migrar 
para São Paulo em busca de melhores condições.

Conforme Dias (2018, p. 70) “o arquivo ‘com memória’ desorganiza 
uma certa injunção a percursos determinados de leitura”. Nesse sentido, 
ao recuperarmos a memória da anterioridade histórica do Lula operário, 
podemos compreender o enunciado da mão mutilada como a materia-
lização de uma ideologia antipovo, antitrabalhadores, antiesquerdista, 
na medida em que se associe a esquerda aos representantes dos mais 
pobres (os “mortadelas”), como o espectro político que luta pelo fim (ou 
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ao menos pela drástica redução) da desigualdade. O enunciado vincula-
-se a uma FD Capitalista que repudia qualquer possibilidade de ameaça 
perturbadora à ordem social do Capital. Nessa FD, é inconcebível que um 
sujeito periférico (ou que represente supostamente, segundo o imaginá-
rio fantasmático dessa FD, os interesses dos sujeitos periféricos) possa 
ser o dirigente máximo de um país numa formação social capitalista, 
cujo maior pilar de sustentação reside na exploração da força de tra-
balho dos sujeitos periféricos, produzindo mais-valor e acumulação de 
capital.

Falamos em “imaginário fantasmático”, pois se trata de uma idea-
lização/generalização sem resto: se Lula é corrupto, o PT é corrupto, 
todo esquerdista é corrupto (ou é burro, enganado). O impossível/real 
intolerável para essa FD é o esquerdista que não é corrupto, nem burro. 
Segundo Safatle (2015, p. 40), “a terceira característica fundamental da 
perversão fetichista seria a generalização.”, uma vez que para o fetichis-
ta, “a realidade sempre permanece inferior à imagem que ele dela fez”. A 
respeito da idealização, Safatle (2015, p. 120-121) afirma que “Trata-se 
da submissão do objeto ao esquema mental que dele possuímos. Ou seja, 
trata-se da apreensão do objeto como projeção de um esquema mental 
que, no caso do fetichismo, é imagem fantasmática.”.

Zizek (2011, p. 62) nos explica que “a mentira ideológica que es-
trutura nossa percepção da realidade é ameaçada por sintomas como 
“retornos do recalcado” – rasgos no tecido da mentira ideológica”: em 
outras palavras, “o sintoma é a exceção que perturba a superfície da falsa 
aparência, o ponto em que a Outra Cena reprimida irrompe”. No caso em 
análise, podemos interpretar o emprego da imagem da mão mutilada 
de Lula como um sintoma, na medida em que, sob a superfície falsa do 
alegado combate à corrupção e a defesa da ética na política, irrompe a 
Outra Cena reprimida do ódio de classe, da incapacidade de aceitar um 
sujeito nordestino, oriundo da classe trabalhadora, numa posição de po-
der e de prestígio político. A ideologia antiesquerdista recalcada retorna 
desmentindo a mentira ideológica da bandeira da ética na política. Uma 
prática discursiva antiética (zombar de uma mutilação) reveste uma ale-
gada defesa da ética. O ato de zombar da mutilação de Lula se revela 
como a exceção antiética, que perturba o pretenso discurso de defesa 
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da ética. Para Zizek (1996, p. 310), o sintoma é “ponto de emergência da 
verdade”.

Lacan diz que “a dimensão do sintoma “se articula por representar 
o retorno da verdade como tal na falha de um saber” (LACAN, 1998 [1966], 
p. 234, destaque nosso). De acordo com Oliveira (2004, p. 22-23) “um 
gozo é recuperado na falha do saber. O chiste – e o riso que ele provoca 
– sempre tem uma relação com esse objeto evanescente que é o mais-
-gozar.”. O sintoma do excesso de repetição (fixação obcecada pela mão 
mutilada de Lula) representa uma falha no saber da FD Anticorrupção, 
na medida em que promove o retorno de uma verdade (ódio de classe, 
ódio ao trabalhador, gozo sádico pela celebração jactante de uma muti-
lação, decorrente de um “acidente” de trabalho).

Na mesma linha de Lacan, Zizek (1996, p. 306) ressalta o sintoma 
como “uma formação cuja própria consistência implica um certo não co-
nhecimento por parte do sujeito”: o sujeito só pode “gozar com seu sinto-
ma” na medida em que sua lógica lhe escapa”. Dessa maneira, é preciso 
admitir que o processo de subjetivação no caso em análise possa ocorrer 
no âmbito da falha do saber ou do desconhecimento (ignorar o passado 
proletário de Lula, desconhecer a causa de sua mutilação, não perceber 
a contradição em bradar pela ética por meio de uma violência simbólica 
antiética…).

4. …ao fetiche do discurso antiesquerdista

Por outro lado, Zizek (2011, p. 62) acrescenta que “o fetiche é efeti-
vamente um tipo de envers [avesso] do sintoma.” e que “Às vezes, a fron-
teira entre eles é quase imperceptível: um objeto pode funcionar como 
sintoma (de um desejo reprimido) e quase ao mesmo tempo de fetiche 
(personificando a crença a que renunciamos oficialmente).” (ZIZEK, 
2011, p. 63). Por isso, propomos pensar o funcionamento discursivo do 
presente arquivo também à luz da noção de fetiche, na medida em que 
“o fetiche é a personificação da mentira que nos permite sustentar a 
verdade insuportável.” (ZIZEK, 2011, p. 62).
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No caso do funcionamento discursivo fetichista, não se trata de 
desconhecimento, mas de uma desautorização do conhecimento, uma re-
cusa do saber: “aquilo a que o fetichismo dá corpo é precisamente minha 
desautorização do conhecimento, minha recusa a assumir subjetiva-
mente o que sei” (ZIZEK, 2011, p. 59).

O fetichismo caracteriza-se, então, por separar a dimensão do sa-
ber e da crença. De acordo com Safatle (2015, p. 45-46) “através do feti-
chismo, Freud apresenta um modo peculiar de funcionamento da crença 
em que essa pode ser perene exatamente por ser dissociada do saber.”.

Segundo Zizek (2011, p. 63-64) “[o fetichismo fascista-populista] 
envolve uma falsa identificação tanto da natureza do antagonismo quan-
to do inimigo: a luta de classes é deslocada para a luta contra os judeus, 
de modo que o ódio popular de ser explorado seja desviado das relações 
capitalistas como tais para a “conspiração judaica”. Parafraseando Zizek, 
diríamos que, no caso aqui em questão, o fetichismo envolve uma falsa 
identificação tanto da natureza do antagonismo quanto do inimigo: a 
luta contra a corrupção é deslocada para a luta contra os esquerdistas, de 
modo que o alvo da revolta popular é desviado das relações corruptas da 
democracia burguesa brasileira para o ódio a uma fantasmática “conspi-
ração comunista”.

5. Considerações finais: um gozo sádico

De acordo com Safatle (2015), a operação fetichista se caracteriza 
também pela abstração – “como ato de abstrair-se da ‘totalidade da pes-
soa’ a fim de se fixar em um traço isolado em um objeto que lhe seja con-
tíguo” (p. 40); pela exageração (p. 40); pelo gozo da imagem – “um gozo 
de uma imaginação que procura reduzir os objetos a imagens fantasmá-
ticas de satisfação” (p. 43-44), pela operação de redução (do todo a uma 
de suas partes) e pelo deslocamento metonímico – “já que é questão de 
passar da pessoa como representação global ao investimento libidinal 
em uma de suas partes” (p. 48).

Para o autor, “o fetiche é o que resta quando um objeto é esvaziado 
de toda determinação individualizadora. Resta o gozo por uma imagem 
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infinitamente reprodutível, impessoal, dessensibilizada. Sem essa idea-
lização, não pode haver fetichismo” (SAFATLE, 2015, p. 54, destaques 
nossos).

Em outras palavras, conforme os elementos de nossa análise pu-
deram apontar, o sujeito Lula é esvaziado, ao mesmo tempo, de sua sin-
gularidade e de sua humanidade. O acontecimento histórico, político e 
discursivo, representado pelo significante Lula, é esvaziado de toda sua 
complexidade, de suas contradições, de sua heterogeneidade. Lula, en-
quanto suposto símbolo da Esquerda, é reduzido a mero avatar da cor-
rupção. Seu corpo é reduzido à mão mutilada, marca de sua origem de 
classe, objeto de satisfação, imagem que propicia um gozo sádico.
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1. Introdução

Em épocas de discussões acerca da previdência social, muitas in-
quietações assentam sobre a sociedade brasileira, visto que ainda são 
poucas as informações referentes ao tema concentrado em um só lu-
gar, o que leva muitas pessoas a dispensarem um olhar de insegurança 
e estranheza, tornando-se inflexível e adotando posições de fraqueza e 
revolta. Neste cenário destaca-se um grupo chamado de aposentados 
ou em vias de aposentar-se – são aqueles acima de sessenta anos, clas-
sificados anteriormente como “velhos”, diferentemente de hoje onde o 
homem com sessenta anos é considerado capaz de desenvolver qualquer 
atividade física ou mental, isso decorre do elevado crescimento da po-
pulação idosa no país, o que vem imprensar o orçamento da previdência 
social. Nesse sentido, percebe-se uma crescente preocupação da mídia 
em apresentar questões referentes ao público com idade acima de ses-
senta anos nos meios de comunicação de massa como rádio, televisão, 
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internet, jornais on-line e impresso dentre outros. O jornalismo, em par-
ticular, é um texto que encerra importante responsabilidade quanto à 
disseminação de sentidos e possui um discurso que encanta e seduz o 
interlocutor por meio de diferentes estratégias enunciativas, no afã de 
envolver um público específico.

Assim, importa ressaltar que as notícias que abordam sobre a pes-
soa aposentada no Brasil, de modo geral, produzem a sustentação dos 
estereótipos construídos historicamente sobre os aposentados como 
pessoas doentes, incapazes e desempregadas. Portanto, esses pré-cons-
truídos devem ser repensados, pois “aposentadoria significa o fim de 
uma determinada carreira, mas não pode ser definida como época de 
desemprego, visto que muitos aposentados continuam trabalhando em 
outras atividades, parciais ou integralmente” mesmo depois dos sessen-
ta anos (SCHIFFERLE, 2007, p. 89). Diante disso, é importante compreen-
der como o aposentado é construído no/pelo jornal Folha de S. Paulo, 
no contexto da Reforma da Previdência, considerando a posição dos su-
jeitos enunciadores. Embora entenda que assim como assevera (LOPES, 
2015, p. 34-35), “a informação jornalística é o dado, o acontecimento, 
a declaração, o fenômeno apreendido em sua singularização, de modo 
imparcial e isento”, e mais “todas as formulações funcionam no espa-
ço discursivo do jornalismo de modo a configurar a imprensa enquanto 
aquela que na sociedade se interpõe entre os fatos e o leitor de forma a 
retratar fielmente a realidade”. Ressaltamos, também, que é importan-
te considerar os silenciamentos ou não ditos, pois “há uma dimensão 
do silêncio que remete ao caráter de incompletude da linguagem: todo 
dizer é uma relação fundamental com o não dizer” (ORLANDI, 2015, p. 
12) vale apontar, ainda, que os ditos não são construídos de maneira 
abstrata, visto que se constituem no espaço dinâmico e contraditório das 
relações histórico-sociais.

Dessa forma, nossa reflexão visa aprofundar os aspectos relacio-
nados à velhice e à aposentadoria, com o intuito de perceber um pouco 
mais a respeito das modificações nessa fase da vida. Portanto, o artigo 
em questão procura contemplar algumas das discussões realizadas até 
o momento, bem como apresentar a importância desse tipo de estudo, 
considerando-se a importância e atualidade da temática.
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2. Perspectiva teórico-metodológica

Para analisar o discurso sobre aposentadoria e Previdência Social, 
materializado no jornal Folha de S. Paulo, filiamo-nos à Análise de 
Discurso Materialista que trabalha na/pela relação entre história, ideo-
logia e língua, procurando compreender os processos discursivos en-
quanto práticas sociais, construídos historicamente. Assim, consideran-
do o trabalho crítico com a Linguística, com o Materialismo Histórico e 
com a Psicanálise é que a AD vai problematizar a leitura e a produção de 
sentidos, reconhecendo um objeto específico de estudo, a saber: o dis-
curso, um acontecimento social que produz sentidos com sujeitos ins-
critos numa circunstância histórico-social.

Assim, em nosso olhar interpretativo, articulamos a Análise de 
Discurso pêcheuxtiana, pois entendemos que nessa perspectiva a AD 
considera as condições de produção como categoria imperativa no que se 
refere a compreensão e desvelamento dos efeitos de sentidos, apontan-
do a exterioridade como fator inerente aos processos discursivos já que 
Pêcheux entende que o discurso é produzido atravessado por questões 
sócio-históricas e ideológicas considerando as condições de produção, 
pois para esse teórico “é impossível analisar um discurso como um texto 
[…] é necessário referi-lo ao conjunto de discursos possíveis, a partir de 
um estado definido das condições de produção” (MALDIDIER, 2003, p. 
23). Dessarte, Condições de produção é um conceito relevante para a 
Análise de Discurso Materialista, posto que compreende que o discurso 
é enunciado a partir das condições dadas, ainda que sejam apresentadas, 
principalmente pela mídia, como transparentes e homogênea devem ser 
compreendidas como carregadas de opacidade e atravessadas por uma 
sequência heterogênea de outros discursos que encaminham ao aconte-
cimento do equívoco. Assim, “não há neutralidade nem mesmo no uso 
mais aparentemente cotidiano dos signos” (ORLANDI, 2015, p. 9). E, o 
sentido das palavras está ligado às posições ideológicas, sendo por es-
tas determinado. Assim, reforçando esse pensamento, pontua Maldidier 
(2003, p. 65) que as palavras mudam de sentido segundo as posições 
mantidas por aqueles que as empregam ou, para dizer de outro modo, de 
uma formação discursiva outra.).
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Desse modo, vale acrescentar que todo discurso se relaciona a ou-
tros discursos, o que leva o analista de discursos a considerar os pro-
cessos e as condições de produção da linguagem pois para “encontrar 
as regularidades da linguagem em sua produção, o analista de discur-
so relaciona a linguagem à sua exterioridade” (ORLANDI, 2015, p. 16). 
Desse modo, o analista de discurso, não deve analisar um discurso em 
si mesmo.

Portanto, ainda em consonância com o pensamento de Orlandi 
(2005), compreendemos que a Análise de Discurso não trabalha com a 
língua enquanto um sistema abstrato, mas com a língua no mundo, em 
funcionamento, nem o sujeito como a fonte dos sentidos. Pois os sen-
tidos não são produzidos pelo sujeito, e sim por outro em outro lugar, 
anterior e exterior a ele. Assim, o analista de discurso irá relacionar a 
linguagem à sua exterioridade. Ou ainda, ressaltamos que a AD reflete 
sobre a maneira como a linguagem se materializa na ideologia e como 
esta mostra-se na língua. Acrescentamos também que AD considera as 
seguintes premissas: a língua tem sua ordem própria; a história tem seu 
real afetado pelo simbólico e, o sujeito da linguagem é descentrado, pois 
é afetado pelo real da língua. Nesse sentido, o sujeito discursivo funcio-
na pelo inconsciente e pela ideologia (ORLANDI, 2005).

Nesse sentido, compreendemos que “diante de qualquer fato, de 
qualquer objeto simbólico somos instados a interpretar, havendo uma 
injunção a interpretar. Ao falar interpretamos. Mas ao mesmo tempo, 
os sentidos parecem já estar sempre lá” (ORLANDI, 2015, p. 10). É im-
portante destacar que as condições de produção incluem os sujeitos e a 
situação e, que as condições de produção abrangem o contexto sócio-
-histórico, ideológico. Portanto, os discursos prévios, os esquecimentos, 
os silenciamento, bem como as formulações constituem as condições de 
produção. Assim, como menciona Orlandi (2015), as condições de pro-
dução podem ser verificadas no sentido estrito, a saber: as condições 
imediatas daquilo que é dito e, em sentido amplo que engloba aquilo que 
é referente à situação sócio-histórica e ideológica.

Vale destacar também a importância do sujeito na AD. Não pen-
sando o sujeito na perspectiva do corpo, empiricamente, mas um sujei-
to discursivo e subjetivo, visto que “não podemos pensar o sujeito sem 
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ideologia, e a ideologia sem a materialidade, a história e os processos 
da vida social e política” (ORLANDI, 2012, p. 85). Ainda nas palavras de 
Orlandi (2006, p. 15) “o sujeito na Análise do Discurso não é o sujeito 
empírico, mas a posição sujeito projetada no discurso. […] Portanto não 
é o sujeito físico, empírico que funciona no discurso, mas a posição su-
jeito discursiva”. Dessa maneira, os sujeitos carregam marcas ideológi-
cas, sociais e históricas. E, assim, percebemos que a subjetividade sob o 
olhar discursivo é que nos faz compreender como a língua funciona no 
homem e como o homem se desloca da posição de homem para a posi-
ção de sujeito, pois “o sujeito relaciona-se com o seu corpo já atravessa-
do por uma memória, pelo discurso social que o significa, pela maneira 
como ele se individualiza.” (ORLANDI, 2012, p. 93).

Desse modo, ao propormos uma análise a respeito dos discursos so-
bre aposentadoria considerando o contexto da Reforma da Previdência, 
é imperativo analisar as condições de produção dos sentidos de aposen-
tadoria em seu sentido estrito, bem como em sentido amplo e, também, 
os dizeres já estabelecidos a respeito destes. Pois os discursos que circu-
lam na mídia, produzindo efeitos de sentido de aposentadoria/aposen-
tado são construções sócio-históricas e ideológicas.

Vale dizer que a aposentadoria no Brasil é um acontecimento que 
tem passado por várias transformações ao longo dos anos, desde que foi 
implementada no país. E, ultimamente, estas transformações vêm sendo 
discursivizadas de forma a produzir sentidos conflitantes e instáveis a 
respeito de aposentadoria, bem como, sobre o trabalhador aposentado 
ou em vias de aposentar-se.

A aposentadoria é uma conquista que é resultado de muitas rein-
vindicações dos trabalhadores ocorridas no início do século 20. Época 
em que os congressos sindicais os operários lutavam por melhorias no 
âmbito do trabalho, a saber: regulamentação do trabalho feminino, re-
dução da jornada de trabalho, direito à aposentadoria, entre outros.

Assim, “enquanto produto da sociedade moderna, as reinvindica-
ções por direitos do trabalho passaram a incorporar a dimensão da pro-
teção social ao envelhecimento, à velhice do(a) trabalhador(a)” (PAIVA, 
2014, p. 54). Portanto, só após a Revolução de 30, é que se tem as dis-
posições legais relacionadas ao trabalho “dentre elas são inaugurados, 
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pelo Estado, os Instituto de Aposentadorias e Pensões, (IAPs, 1934)” 
(ARAÚJO, 2009, p. 233).

É fato que de 1930 até aqui foram incontáveis as mudanças ocorri-
das no que se refere às configurações de aposentadoria, foram muitas as 
mudanças, reformulações de leis, ementas e implementações e criação 
de institutos, o que impõe reações diversas na população como um todo. 
E a aposentadoria sendo “um processo essencialmente histórico, fruto 
de reinvindicações da classe trabalhadora ao longo do século XX, passa 
a ser, recorrentemente, significada como um evento de tristeza, inati-
vidade, solidão, relacionada a sentidos negativos de velhice” (ARAÚJO, 
2009, p. 234). Posto que a aposentadoria no Brasil gira em torno de um 
salário-mínimo, fica difícil falar em se aposentar com ares de felicidade.

Nesse sentido, as relações sociais, econômicas, políticas e ideoló-
gicas de cada sociedade exercem total influência no universo significa-
tivo de cada pessoa, num percurso dinâmico, exercendo transformações 
do sujeito social no decorrer da história. Mas importa ressaltar que todo 
ser humano trilha o incontornável percurso do envelhecimento. Por isso, 
é importante fazer indagações sobre o processo de envelhecer, antes de 
tudo, questionar acerca de diferentes dimensões do ser humano. O en-
velhecimento é a materialidade do paradoxo vida e morte, pois desvela 
valores, crenças e relação de sentidos atribuídos à própria existência. É 
fato que envelhecemos e o nosso corpo fala numa linguagem controla-
da pelo social, apontando marcas de experiência vividas. Como salienta 
(FOUCAULT, 1987, p. 28) “o corpo também está diretamente mergulhado 
num campo político, as relações de poder têm um alcance imediato so-
bre ele, elas o investem, o marcam, o dirigem, o suplicam-no ao traba-
lho, obrigam-no a cerimoniais, exigem-lhes sinais”.

O que confirma que ao nascer, os sujeitos envolvem-se em um 
mundo sociopolítico e ideológico submetidos às condições dadas em que 
o lugar do sujeito é determinado por Formações Discursivas determi-
nadas. Dessa forma, a linguagem é mediadora, fazendo o papel de pon-
te, unindo o sujeito que se manifesta e o lugar que ele ocupa. Orlandi 
(2005) considera essa mediação como relação constitutiva, como ação 
transformadora.
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Assim, compreendendo que a mídia tem grande importância na 
mediação da realidade social, produzindo sentidos através da linguagem, 
criando identidades e categorias sociais materializadas pela língua. E 
que, enquanto objeto de análise, como prática discursiva que evidencia, 
por meio da circulação, os sentidos e o modo como são construídos, no 
imaginário social, as implicações de verdade por meio da ilusão da ho-
mogeneização, da literalidade dos sentidos e, como dispositivo discur-
sivo da sociedade contemporânea, posto que é mediadora entre leitores 
e realidade, consideramos significativa a pesquisa a que nos propomos 
desenvolver, essas implicações apresentam a língua funcionando na his-
tória e na sociedade considerando sua forma-material.

3. Constituição do arquivo

Pensar uma discussão pelas lentes da Análise do Discurso 
Materialista nos remete a possibilidade de trabalhar com a noção de ar-
quivo, defendida por Pêcheux (2016) como não sendo o reflexo passivo 
de uma realidade institucional, e organizado, considerando sua materia-
lidade e diversidade, por seu campo social. Não sendo, pois, um simples 
documento de onde são retirados indicativos, nos permite uma leitura 
que revela dispositivos, configurações significantes. Para o autor, é ne-
cessário entender o arquivo como contendo uma materialidade discur-
siva que evidencia marcas de constituição dos sentidos o que levará a 
possibilidades de várias e diferentes leituras.

Portanto não devemos pensar o arquivo distanciando-o de sua his-
toricidade. Vale ressaltar, também, que o arquivo pensado por esse viés 
possibilita ampliar a finalidade dos materiais que serão analisados sob 
o viés da Análise do Discurso. Nesse cenário, buscamos compreender 
o arquivo a partir da relação material com a língua que se estabelece 
na textualização e, que entende as relações de força como relações de 
sentido. Pois pensamos arquivo como um campo discursivo de docu-
mentos relevantes e plausíveis sobre um definido tema. São formas de 
nomear a inscrição de um determinado lugar de autoridade, pois não são 
todos os documentos plausíveis, mas somente aqueles escolhidos por 
uma posição de autoridade. E, nesse pensar, importa lembrar Pêcheux 
(2016), posto que nos deixou passos para pensar o arquivo como uma 
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construção que é permitida a partir de gestos de leitura, gestos esses 
fomentado na noção de produção. Essa noção implica uma segmentação 
com o trabalho de leitura.

Diante de tudo isso, importa apontar, também, a visão de 
Guilhamou (2009) acerca do arquivo posto que vai ao encontro do que 
foi dito até aqui. Para ele, o arquivo não é “simplesmente o conjunto 
de textos produzidos por uma sociedade” (GUILHAMOU, 2009, p. 27). 
Mas um dispositivo de enunciados que formam conceitos distintos e, 
cada dispositivo constitui sua ordenação. Assim, o arquivo não é, sim-
plesmente, um conjunto de documentos organizado, ordenado sistema-
ticamente, delimitado. Nesse mesmo pensamento, o autor afirma que o 
arquivo não é um simples material de onde se removem acontecimentos 
de maneira referencial; ele participa sobretudo de um gesto de leitura 
no qual se atualizam as configurações significantes.

E, considerando esse aspecto, entendemos que a exaustividade da 
pesquisa não deve privilegiar o material linguístico em si, mas em rela-
ção à temática, pois segundo Orlandi (2004), os dados não existem em 
si mesmo, posto que derivam de uma construção, não sendo evidências, 
resulta de sua relação com a interpretação, o real, a exterioridade. Ainda 
de acordo com Orlandi (2007, p. 54), “com efeito, pode-se pensar o fato 
no jogo complexo da discursividade e analisar as relações do dizer com 
a memória sob o modo da relação do dizer com sua “exterioridade” (gri-
fos da autora): a historicidade, o interdiscurso”. Para isso, a noção de 
historicidade está ligada ao fato de que, para que a palavra faça sentido, 
é necessário que ela já tenha um sentido. Nesse viés de pensamento, 
Mariani (1998, p. 14) ressalta que a AD “trabalha analisando os espaços 
organizados entre um dizer já-dito, com sentidos já legitimados antes e 
em algum lugar, e a possibilidade da abertura desse dizer para rupturas, 
provocando o surgimento de outros sentidos”.

Portanto, o material de análise deve ser organizado de modo a 
considerar um princípio teórico e não empírico, num movimento de ir 
e vir entre o corpus e a teoria. Assim, ponderando acerca das questões 
mencionadas, nos encaminhamos à noção de arquivo como suporte 
no desenvolvimento de uma análise discursiva. Como bem pontuam 
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Guilhamou e Maldidier (2016) o arquivo é uma materialidade discursiva 
que apresenta as marcas de formação dos sentidos.

Diante destas considerações, este estudo constituirá um arquivo 
que é proveniente de um repertório e seleção de notícias do jornal Folha 
de S. Paulo cuja tese esteja relacionada à aposentadoria/aposentados no 
Brasil.

3.1. Um pouco do arquivo em movimento

No afã de expor o universo de nosso arquivo e propiciar um ges-
to de leitura, ainda que introdutório, a respeito de aposentadoria/apo-
sentados no Brasil. Selecionamos como recorte, compreendendo recor-
te como uma unidade discursiva (ORLANDI, 1981), e “mostrando que o 
gesto analítico de recortar visa ao funcionamento discursivo na incom-
pletude do texto” (LAGAZZI, 1997, p. 401), a primeira notícia veiculada 
pela Folha no ano de 2020, em 12 de janeiro. Esta notícia trata sobre as 
mudanças e regras trazidas pela Reforma da Previdência2, doravante RP; 
segundo a notícia, as novas regras para aposentadoria, em vigor desde 
13 de novembro, vão exigir bem mais tempo no mercado de trabalho. 
Afastando de uma análise superficial e indo em busca de compreender 
como o texto funciona e produz sentidos, destacamos, inicialmente, 
como primeira sequência discursiva (doravante Sd) a chamada que an-
tecede o título da matéria:

Sd1: Reforma da Previdência cria desafio de manter em-
prego para os mais velhos.

A Emenda à Constituição n° 6, de 2019 modifica o sistema de pre-
vidência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, 
e dá outras providências. Além disso essa emenda dispõe sobre a con-
tribuição previdenciária devida pelo segurado empregado e pelo tra-
balhador avulso. Dispõe sobre o salário-família e o auxílio-reclusão. E, 
ainda, retira da Constituição a possibilidade de ser aplicada a sanção de 

2 Altera as regras de aposentadoria e pensão aplicáveis aos trabalhadores segurados do Regime 
Geral de Previdência Social, aos servidores públicos civis e aos detentores de mandato eletivo. 
Dispõe sobre a contribuição previdenciária extraordinária e a fixação de alíquotas progressi-
vas para a contribuição previdenciária ordinária dos servidores públicos.
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aposentadoria a membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
no entanto, e entendendo que os enunciados se instituem em um espaço 
de memória, sendo necessário compreendê-los em sua discursividade, 
podemos depreender desta SD a partir da disposição da matéria signi-
ficante que podemos conectar o interdiscurso próprio de uma formação 
discursiva que tem intenção de apontar as expectativas e modos social-
mente esperados e aceitos pelo conjuntura social para cada faixa etária. 
O advérbio mais, é um indicador de funcionamento discursivo que sig-
nifica que a aposentadoria é uma preocupação do Estado, no sentido de 
se estender mais o período ativo desse “velho”. Depreendemos, também, 
que essa Reforma vem preocupada como os desafios dos velhos que se 
aproximam da aposentadoria. Sobre o viés do déficit, por aquilo que lhe 
é direito, sendo, portanto, necessário uma preocupação externa, no caso, 
do Estado posto como responsável pelo cuidado dos sujeitos.

Considerando que a formação discursiva oculta “o fato de que algo 
fala sempre antes, em outro lugar e independentemente” (PÊCHEUX, 
2014, p. 149) , e também, que é no interior do discurso que ocorre a 
tensão entre a memória e o esquecimento, bem como entre memória e 
atualidade, é exequível, também, a compreensão na SD apresentada a 
partir de um movimento parafrástico podemos construir uma (re)tex-
tualização do discurso de assistência, cuidado que remete ao Estado, a 
partir do enunciado do título da notícia. Pois “é por meio das leis do 
Estado e imerso na cultura que os sujeitos se identificam com o (seu) 
Estado” (NASCIMENTO, 2016, p. 150), como podemos observar a seguir:

Sd1.1: Reforma da Previdência cria desafio para manter empre-
go somente para os mais velhos.

Sd.2: Os mais velhos terão empregos mantidos por meio de de-
safio criado pela Reforma da Previdência.

Sd1.3: Graças a desafio criado pela Reforma da Previdência, 
emprego dos mais velhos são mantidos.

Existem vazios próprios da constituição do discurso que em sua 
imprescindível incompletude produz efeitos de evidência e abre espaço 
para a interpretação, visto que “o incompleto da linguagem é o lugar 
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do possível, é condição do movimento dos sentidos e dos sujeitos” 
(ORLANDI, 2004, p. 72).

Assim, pela assertiva “manter emprego para os mais velhos” presen-
te no título da notícia apreendemos diferentes possibilidades de enun-
ciado da SD1 as quais produzem no imaginário social uma (re)atualiza-
ção do sujeito aposentado como velho, inativo, ocioso e nos dar pistas 
para compreendermos os efeitos de sentido que podem ser produzidos 
na materialidade discursiva no momento em que associamos às condi-
ções de produção desse discurso, a saber o novo velho, ativo e capaz de 
produzir e, também, que o Estado é responsável pelos problemas sociais, 
econômicos e da pessoa velha, devendo, assim, construir dispositivos le-
gais para assegurar o trabalhos dessas pessoas, levando em conta as con-
dições de produção. E fazem parte das condições de produção a memória 
discursiva e o interdiscurso (ORLANDI, 2006).

Importa frisar que na materialidade discursiva é posta em jogo, 
para a análise de fatos do discurso, o real da língua, o real da história e 
o real do inconsciente, considerando, assim, aspectos históricos sociais 
e ideológicos (MASSMANN, 2016). Entendendo que a ideologia se mate-
rializa no discurso e todo e qualquer discurso é efeito de sentidos.

4. Considerações finais

Como pudemos perceber, a aposentadoria, resultado de muitas 
lutas, passa a ser entendida como uma preocupação, uma espécie de 
necessidade e ao mesmo tempo insegurança, uma vez que o aposenta-
do sofre, consideravelmente, com as mudanças e perdas da Previdência 
Social. Posto que o aposentado, nessa nova conjuntura precisa, depois 
de aposentado e, com certa disposição e vigor, procurar um outro traba-
lho, devido à queda na renda.

Em nosso gesto de análise, percebemos que a materialidade dis-
cursiva analisada demonstra evidências, tais como a de que o “que foi 
ganho anteriormente se perde com as novas regras da Previdência”; que 
as mudanças são marcantes na vida dos aposentados. Percebemos, ain-
da, que os mecanismos ideológicos de produção de sentido gera uma ho-
mogeneização dos sentidos, bem como dos sujeitos, silenciando o fato 
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das relações e condições de produção determinam os lugares ocupados 
pelos sujeitos sociais.

Assim, é importante dar continuidade ao estudo dessa temática a 
fim de se desvelar os efeitos de sentidos dos discursos que ressignificam 
o estado dos sujeitos aposentados.
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CARNAVAL, LEITURAS E SENTIDOS:
A REPRESENTAÇÃO DO BRASIL NOS 

DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA EM 
2016 E 2019

Rodrigo Pereira da Silva Rosa1

1. Carnaval: a materialidade como fonte de discursos

A linguagem é um elemento simbólico onde os sentidos circulam 
em diferentes materialidades. Tais sentidos nos possibilitam fazer lei-
turas acerca de determinada materialidade. A materialidade, segundo 
Orlandi (2016, p. 13) é o lugar onde a relação do discurso e da ideologia 
pode ser compreendida através de uma rede de filiações, pois “a mate-
rialidade especifica da ideologia é o discurso e a materialidade específica 
do discurso é a língua. Processo e movimento, matéria (substância sus-
cetível de receber uma forma)”. A(s) forma(s) material(materiais) do(s) 
discurso(s) a ser(em) trabalhado(s) neste trabalho são as possíveis lei-
turas que podemos fazer do Brasil nos desfiles de carnaval da cidade do 
Rio de Janeiro. Através da Análise de Discurso de linha francesa, pode-
mos compreender o Carnaval enquanto uma materialidade discursiva e 
traçar gestos de leitura, pois é possível problematizarmos as maneiras 

1 Mestre e Doutorando em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador 
do grupo de pesquisa Observatório de Carnaval do Laboratório de Estudos do Discurso, 
Imagem e Som (LABEDIS) do Museu Nacional/UFRJ. E-mail: rodrigopereirasr@gmail.com.

mailto:rodrigopereirasr@gmail.com
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de ler os enredos, as imagens, analisando o funcionamento do discurso, 
pois a AD observa a língua em seu uso nos contextos sociocomunicati-
vos, onde os homens falam e produzem sentido e, também, trabalha a 
inscrição do homem na história de acordo com as condições de produção 
da/na linguagem. Como fazer gestos de leitura sobre o Brasil no Carnaval 
carioca? Para tanto, precisamos entender antes o que é o Carnaval. Para 
além de entretenimento, há outros movimentos do Carnaval que são im-
portantes de serem colocados em questão.

O Carnaval é, segundo Souza (2000, p. 140), entendido como “uma 
forma burlesca de insurreição, de crítica, de protesto. E por que não de 
liberação?”, onde a polissemia é latente. Desde a antiguidade, as fes-
tas populares (onde o Carnaval se insere) tinham como tema principal 
os “atos simbólicos dirigidos contra a autoridade suprema, contra o rei 
[…].” (BAKTHIN, 1996) e eram vistas como “uma época de desordem ins-
titucionalizada, um conjunto de rituais de inversão” (BURKE, 1989). Tal 
inversão é encontrada até hoje nos desfiles das escolas de samba. Os des-
files assumem um aspecto polissêmico, pois significam coisas diferentes 
para diferentes pessoas e em tempos diferentes. Na idade moderna, de 
acordo com Souza (idem), os desfiles se caracterizavam como algum tipo 
de competição onde carros alegóricos e pessoas fantasiadas apresenta-
vam algum tipo de peça ou farsa. Atualmente, os traços da antiguidade 
ainda se fazem presentes, mas há outros sentidos. Para além da sátira e 
da crítica, há a competição, a identidade, o entretenimento. As escolas 
de samba se tornam grandes produtos midiáticos, pois na atualidade, o 
carnaval é uma das maiores manifestações culturais e artísticas do Brasil 
e isso faz com que ele seja um evento midiático exibido no mundo in-
teiro e atraindo turistas, reforçando a tese de Souza (2000, p. 141) ao 
afirmar que a festa é uma desordem institucionalizada com 75 minutos2 
“de uma manifestação cultural, festa do povo, a um produto altamente 
industrializado pela mídia. Entra em cena também a figura do prêmio, 
resgatando e reatualizando as características descritas acima e sobretu-
do acirrando a competição”.

2 Atualmente, o tempo de desfile de cada escola de samba é: mínimo, 65 minutos e o limite 
máximo, 75 minutos.
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2. Gestos de leitura e materialidades carnavalescas

As maneiras de ler nos ajudam a problematizar as questões postas 
pelos desfiles das escolas de samba, a começar pela delimitação do tema 
que a escola decide apresentar. O carnavalesco é aquele que realiza a 
pesquisa inicial e decide qual percurso fará para transformar o tema em 
enredo e desfile. São leituras que materializam os processos de paráfra-
se e polissemia nas narrativas das escolas de samba, de acordo com a 
memória discursiva instituída pelo carnaval. Para nossa análise, escolho 
dois desfiles que apresentam leituras de um Brasil em momentos próxi-
mos. As narrativas utilizam-se do já dito para atualizar o momento em 
que o país coloca questões sobre sua história, sua política e sua cultura. 
Ainda sobre a paráfrase e a polissemia, é importante salientar que

Paráfrase e polissemia se definem em termos discursivos como 
a possibilidade de fronteira entre o mesmo e o diferente. Pelo 
movimento parafrásico, é possível discernir que em todo dizer 
há algo que se mantém – o dizível, a memória. Tem-se aí um 
processo de estabilização dos sentidos, quando são produzidas 
diferentes formulações em torno de um dizer sedimentado. 
Pelo movimento polissêmico, tem-se o deslocamento, a rup-
tura em processos contínuos de significação, quando se joga, 
então, com o equívoco. (ORLANDI, 1999 apud SOUZA, 2000).

É através dessa relação dicotômica que, discursivamente, podemos 
pensar as leituras do Brasil nos enredos de duas escolas de samba do car-
naval carioca. As temáticas sobre o Brasil funcionam no carnaval desde 
os anos anteriores. Louvar feitos e heróis do país, homenagear artistas, 
movimentos culturais ou refletir sobre questões sociais fazem parte da 
memória e, a cada ano, os enredos se atualizam e ganham deslocamen-
tos e outros processos de significação na folia, ainda que a memória e o 
já dito esteja em funcionamento.

Nos anos 2000, as escolas de samba foram convidadas a contar so-
bre os 500 anos do “descobrimento” do Brasil. Numa tentativa de pa-
dronização do tema, a Liga Independente das Escolas de Samba (LIESA), 
a pedido do governo, solicitou que as escolas de samba louvassem na 
avenida, o ato de descobrimento pelos portugueses. As escolas de sam-
ba decidiram reformular tal ato, fazendo movimentos parafrásticos à 
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memória discursiva já-dada com implícitos e rompendo também com 
essa memória discursiva, assumindo uma característica polissêmica e 
instituindo uma nova memória sobre os 500 anos do descobrimento, 
com outras redes de filiações. Logo, o carnaval torna-se um operador 
discursivo, sendo o protagonista de todo processo político e de produção 
de sentidos.

Enquanto manifestação política, os desfiles das escolas de samba 
acompanham a atualidade e colocam questões em voga para nos fazer 
pensar. É o fato da interface entre a literatura estrangeira e a política 
brasileira, cujo momento atual é de bastante tensão. Pensar o Brasil 
atual é verificar os movimentos discursivos e os gestos de leitura que 
podemos fazer do país na contemporaneidade. Coloco aqui a tensão po-
lítica e administrativa como o grande acontecimento discursivo que vai 
ser projetada de diferentes formas nos desfiles de carnaval. O que me 
chama atenção na atualidade são dois gestos desta tensão: o primei-
ro, diz respeito a um olhar estrangeiro sobre os problemas do Brasil e a 
tentativa de resolução desses problemas; o segundo, a evidência de um 
Brasil feito por heróis que não fazem parte da história oficial que nos foi 
sempre contada.

3. Gestos de leitura alegóricos: o Brasil de La Mancha – Sou 
Miguel, Padre Miguel. Sou Cervantes, Sou Quixote Cavaleiro, 
Pixote Brasileiro

Comemorando os 400 anos da morte de Miguel de Cervantes em 
2016, o GRES Mocidade Independente de Padre Miguel resolve contar 
a história de um cavaleiro andante que, em seus devaneios, percorre a 
Espanha, montado em seu cavalo Rocinante e sempre acompanhado de 
seu fiel escudeiro Sancho Pança. Este cavaleiro chega ao Brasil, um país 
mergulhado em escândalos, mas, ao mesmo tempo, clamando por justiça 
e paz. Acreditando que só um cavaleiro sonhador é capaz de lutar com gi-
gantes que, por sua própria natureza, subtraem dos mais humildes o dom 
da esperança, a escola do bairro de Padre Miguel, no subúrbio carioca, 
sonha com tempos mais justos. Tais “escândalos” são significados aqui 
como os diversos casos políticos ganhando destaques no Brasil durante o 
ano de 2016, como o mensalão, o petrolão, os desvios de verbas etc.
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Figura 1 – Comissão de Frente e Carro Abre-Alas com escultura de Dom Quixote. 

Fonte: Marco Antônio Cavalcanti/RIOTUR

A justificativa para trabalhar esse tema é definida pelo car-
navalesco Alexandre Louzada no início da sinopse (texto verbal 
que explana o direcionamento do tema que a escola de samba le-
vará para a avenida):

Esse enredo é dedicado ao povo Brasileiro, grande protagonista 
da nossa história, que apesar dos monstros gigantes conserva 
os sonhos da Mocidade, mantém a esperança de um país me-
lhor, a loucura pelo Carnaval e a eterna vocação para ser feliz. 
(…) Se o mundo é um carnaval onde tudo se mistura, volto à 
literatura, no seu infinito poder de transportar tempo e espa-
ço, me junto a Cervantes porque também sou Miguel, Padre 
Miguel. Juntos, resgatamos o mito de Quixote que, no cami-
nhar por entre as terras do Brasil de La Mancha, a princípio se 
assusta com tantos fatos. Ele sonha lutar com gigantes que pela 
própria natureza não somam, subtraem. E como compreender 
é o primeiro passo para transformação, ávido leitor, o cavaleiro 
andante relê nossa história até perceber que “A hora da estre-
la” há de chegar. Descobre que a Mocidade, eterna fábrica de 
sonhos e alegria, é a estrela guia, que sai à rua para defender o 
Brasil de toda Mancha. Está na Mocidade toda a esperança de 
dias melhores, de tempos mais justos, de seres mais humanos. 
(LOUZADA; JUNIOR, 2016).
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A posição discursiva do carnavalesco Alexandre Louzada se inscre-
ve num imaginário de país, que só teria solução com a ajuda de um herói. 
Quem é o herói? Aquele que arrisca a vida pelo dever ou em benefício de 
outrem, nada mais nada menos que Dom Quixote de La Mancha. A pro-
jeção desse imaginário se constitui através do trabalho de uma memória 
alegórica: aquela que se define como a fundação do lugar do aconteci-
mento, rompendo com a memória oficial (SOUZA, 2000). Um aconteci-
mento que faz chegar até nós Rociante e seu cavaleiro para prender os 
políticos corruptos.

Figura 2 – Rociante e seu cavaleiro Dom Quixote, na missão de prender os políticos 

corruptos na comissão de frente

Fonte: Tata Barreto/RIOTUR

Logo na abertura do desfile há uma encenação feita pela comissão 
de frente que resume a proposta total do enredo: Dom Quixote chega 
ao Brasil acompanhado de seu cavalo e seu companheiro Sancho Pança, 
encontra personagens da cultura Brasileira e colocam na cadeia os polí-
ticos corruptos.
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Figura 3 – A prisão dos políticos corruptos na comissão de frente

Fonte: Site Sambarazzo

Os componentes da comissão de frente fazem parte do bloco de 
colarinho branco, porém sem cabeça. Dentre eles, há apenas uma pre-
sença feminina que se destaca dos demais por ter acrescentado ao traje 
negro um agasalho vermelho. A arquitetura dessa imagem se constitui 
por uma rede de paráfrases dos escândalos – nomeados como Petrolão – 
que ocorriam no ano de 2016. Uma rede de paráfrases que acaba por sus-
tentar uma posição de acusação e condenação dos envolvidos, incluindo, 
a Presidente do País na época – Dilma Rousseff – significada pela veste 
vermelha, cor do partido a que se filia. Trata-se de uma postura crítica 
não abalizada pelo desenrolar verdadeiro dos fatos.

Eis aí a fundação do acontecimento que extrapola a realidade dos 
fatos, nos gestos de acusar e condenar, textualizados pelas figuras sem 
cabeças. Mais uma vez, chegamos ao que propõe Souza (2018, p. 23), 
quando discute a textualização do político no âmbito do não verbal. 
Segundo a autora, evidenciar essa textualização é fazer o apontamento 
onde o político pode ser textualizado em imagens “que, aliadas a outros 
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recursos, têm a um só tempo a sua visibilidade apagada no intuito de dar 
corpo a uma memória da ordem do discurso, do ideológico”.

O não-verbal em questão opera com os figurinos dos componentes 
da comissão de frente. Há, neste jogo de cores das roupas o implícito 
discursivo sobre a base de um imaginário que se materializa na memória 
social. Todos os políticos são representados por terno e gravata e a então 
presidente é diferenciada pela cor do agasalho vermelho, fazendo alusão 
a cor do partido que ela pertence.

Figura 4 – Comissão de Frente: a farra do colarinho branco

Fonte: Jornal O Globo

A memória também é um importante operador discursivo no car-
naval, sendo um espaço passível de discussões, deslocamentos, circu-
lações e retomadas e contradiscursos (PÊCHEUX, 1999). É a memória 
que dá viabilidade ao acontecimento histórico e tais acontecimentos são 
revelados com os desfiles das escolas de samba.

4. Gestos de leitura alegóricos: História Para Ninar Gente Grande 
– Mangueira 2019

Com a proposta de um olhar outro para a história do Brasil, o GRES 
Estação Primeira de Mangueira levou para a avenida o enredo “História 
para ninar gente grande”. A justificativa do enredo, segundo o carnava-
lesco Leandro Vieira (2019):
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(…) é um olhar possível para a história do Brasil. Uma narrativa 
baseada nas “páginas ausentes”. Se a história oficial é uma su-
cessão de versões dos fatos, o enredo que proponho é uma “ou-
tra versão”. Com um povo chegado a novelas, romances, moci-
nhos, bandidos, reis, descobridores e princesas, a história do 
Brasil foi transformada em uma espécie de partida de futebol 
na qual preferimos “torcer” para quem “ganhou”. Esquecemos, 
porém, que na torcida pelo vitorioso, os vencidos fomos nós.

A proposta de analisar a posição discursiva do carnavalesco 
Leandro Vieira toma como viés a proposta de Courtine (1983) ao definir a 
memória saturada. Courtine nos faz entender os gestos que administram 
a memória. Há um batimento entre memória e esquecimento, o que nos 
leva a atestar uma memória saturada e lacunar, memória das línguas de 
madeira, cujos ecos abafados nos alcançam trazidos pelo vento; línguas 
vindas do frio. A história oficial se constitui com a administração de uma 
memória oficial saturada pelas lacunas produzidas pelos esquecimentos. 
No enredo da Mangueira, são os heróis oficiais que saturam as galerias 
emolduradas de dourado; faltam os verdadeiros heróis que construíram 
o país: os índios e os negros. Sob a égide da memória alegórica, então, há 
a promoção do confronto e mudam-se os rostos da história. Diferente do 
enredo de 2016 feito pela Mocidade Independente, na Mangueira quem 
assume a posição de protagonista são os próprios brasileiros que deci-
dem revisar a história oficial que sempre nos foi contada.

A comissão de frente mostra uma grande galeria com retratos dos 
heróis eleitos pela história oficial do país e indígenas e negros colocados 
em posição de distanciamento dos que estão emoldurados.
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Figura 5 – Comissão de Frente da Mangueira em 2019. Negros Escravizados e Indígenas 

e ao fundo os “heróis” emoldurados.

Fonte: Dhavid Normando/RIOTUR

Com o desenrolar do ato, há um processo de reivindicação da his-
tória. Indígenas e Negros entram em confronto com as personagens 
emolduradas na galeria. Estas personagens, ao saírem da galeria para a 
pista de embate são na verdade anões, significando a não grandeza de 
suas histórias perante a história dos verdadeiros protagonistas do país.

Figura 6 – Comissão de Frente da Mangueira – Confronto entre a História Oficial e a 

História não contada

Fonte: Dhavid Normando/RIOTUR
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Figura 7 – Comissão de Frente da Mangueira – Confronto entre a História Oficial e a 
História não contada

Fonte: Dhavid Normando/ RIOTUR
O ato final da apresentação é a vitória das personagens reais da 

história do Brasil e a revisão feita de maneira louvável. Os atos segui-
dos mostram os verdadeiros heróis da pátria como o Cunhambebe, 
os Caboclos da revolta de Dois de Julho, Maria Felipa, Dandara, Luiza 
Mahin, Chico da Matilde, a tribo indígena Cariri e também personali-
dades da atualidade como a cantora Leci Brandão, o intérprete Jamelão 
e a ex-vereadora carioca Marielle Franco, brutalmente assassinada por 
defender as minorias.

Figura 8 – Comissão de Frente da Mangueira – Confronto entre a História Oficial e a 
História não contada

Fonte: Dhavid Normando/ RIOTUR
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O discurso carnavalesco é um produto da história atual, mas ao 
mesmo tempo é processo dos efeitos de memória. A re-significação da 
história oficial, de acordo com Souza (2000, p. 148),

se dá, no caso, a partir da inserção da FD do carnavalesco no 
discurso social, o qual sob o domínio da fantasia, da insurrei-
ção, do ritual da inversão, instaura uma relação de conflito, de 
disjunção e subverte a memória, mantendo um jogo de tensão 
entre um certo grau de esvaziamento de sentidos, ditos na 
forma do apagamento e da inversão e um processo de desliza-
mentos de sentidos, num curso incessante de reconfiguração 
da memória.

Logo, a memória assume um papel decisivo em nossa análise. É 
através dela que verificamos as subversões. Subversões da história real 
ou até mesmo da interface com a literatura para manifestar os gestos de 
leitura sobre o Brasil. Através da memória alegórica, podemos verificar 
o outro real da história narrado pela folia carnavalesca. As fantasias, as 
alegorias com bonecos gigantes em movimento materializam o aconte-
cimento e passam um efeito de realidade diante dos diversos telespecta-
dores que assistem tanto no Sambódromo ou pela televisão.

Durante os 75 minutos de desfile de cada escola de samba, o acon-
tecimento é materializado e a história carnavalizada. O burlesco permite 
que Dom Quixote, o herói estrangeiro, resolva todos os problemas do 
país. Uma escultura gigante da personagem da literatura estrangeira (fi-
gura 1) no carro abre alas faz referência direta ao grande herói que trará 
a solução de um país mergulhado em corrupção onde seu próprio povo 
não consegue se livrar dos políticos corruptos. É ele quem trará alegria 
ao povo brasileiro e reivindicará a valorização da cultura nacional.

O burlesco permite também que outros heróis sejam eleitos, como 
o caso do desfile da Mangueira e as personagens que a história oficial 
apaga. Ao longo do desfile, diversas personagens silenciadas e seus fei-
tos heroicos ganham destaques, como o caso dos negros escravizados e a 
princesa Isabel. A história oficial a coloca numa posição de destaque por 
assinar a Lei Áurea e permitir a libertação desses indivíduos. Entretanto, 
é de se saber que não foi uma simples assinatura que fez com que os 
negros fossem libertos e sim toda movimentação partida de lideranças 
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negras que pressionaram a Coroa – uma vez que diversos países do mun-
do já haviam abandonado o sistema escravocrata. É através da dança, da 
alegria da música, enfim, da folia, que o carnaval tem um efeito político: 
a história brasileira oficial é exorcizada e posta em xeque. Até hoje não 
damos o reconhecimento às personalidades que lutam pela sociedade 
e assumem papéis importantes na defesa da vida, do bem comum e da 
democracia.

Em suma, os gestos de leitura sobre o Brasil são possíveis na narra-
tiva carnavalesca, pois a fantasia, a imagem, a alegoria, a sinopse, a letra 
do samba, etc. são grandes operadores discursivos.

5. Conclusão

A análise dos gestos de leitura alegóricos permite explicitar o tra-
balho da memória, colocando em contraponto a memória alegórica e a 
memória oficial. Este contraponto tem como estratégia a materializa-
ção do político, e a reafirmação do carnaval como ritual da inversão e 
da subversão, nos direcionando a leituras possíveis do Brasil atual, país 
marcado por movimentos na história: narrativas de caos político, de re-
tificação da história etc.

Este trabalho teve como ponto de partida explicitar alguns gestos 
de leitura sobre o Brasil a partir dos desfiles carnavalescos. Tais desfiles 
são operadores da memória social fundada pelo Carnaval. O que interes-
sa aqui é entender como o Carnaval consegue funcionar na reformulação 
da memória discursiva sobre o Brasil com as narrativas de caos político e 
de questionamentos sobre a história oficial. A rede de implícitos faz par-
te da subversão carnavalesca devido à memória alegórica que apresenta 
uma estrutura polissêmica, com muitos sentidos sobre como pensar o 
país. Há um rompimento com a regularidade, uma vez que o Carnaval é 
passível de ressignificação devido a inversão – que é a ordem.

A tensão entre a memória estática e a memória alegórica, como 
bem mencionadas em Souza (2000) nos revela um outro tipo de tensão 
dicotômica: a paráfrase a polissemia. É através dessas dicotomias que o 
conceito de memória alegórica definido por Souza (idem) nos permite 
pensar a relação do Carnaval com a sociedade. Há um rompimento com 
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a memória oficial, um rompimento com a formação discursiva dominan-
te e a revelação de novas redes de filiações da/para a sociedade em ge-
ral que pode pensar o Brasil e sua heterogeneidade, deslocando o limite 
entre a paráfrase e a polissemia. O Carnaval é um campo propício para 
análises e leituras, com seus ditos e seus implícitos, seu entretenimento 
e seus discursos.
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1. Considerações iniciais 

A palavra Medianeras aparece no espanhol, muitas vezes, como 
adjetivo e acompanhando o substantivo pared. Una pared medianera é 
o nome dado às paredes sem janelas dos edifícios, que são conhecidas 
no Brasil como “paredes cegas”. É um espaço lateral que normalmente 
é usado para colocar algum tipo de publicidade. Em Buenos Aires, na 
Argentina, as paredes designadas de medianeras não podem possuir ja-
nelas pela própria legislação. Entretanto, eventualmente, acabam sendo 
abertas janelas ilegais, como uma rota de fuga, em busca de mais luz para 
os escuros apartamentos dessa cidade com três milhões de habitantes.
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Em 2011, o cinema argentino lançou o longa-metragem intitulado 
Medianeras que, no Brasil, recebeu o subtítulo de Buenos Aires na era do 
amor virtual, escrito e dirigido por Gustavo Taretto. O filme conquistou, 
no Festival de Gramado de 2011, no Brasil, os prêmios de Melhor Diretor 
e Melhor Filme Estrangeiro.

O título do filme, Medianeras, regula a ideia do isolamento que os 
sujeitos constroem entre si na contemporaneidade. Logo, “são sujeitos 
que se sentem/deixam aprisionar, impossibilitando de transpor as amar-
ras, superar as determinações, na tentativa vã de desbordar, dar vasão ao 
desejo” (FERREIRA, 2019, p. 32).

Medianeras narra a história de duas pessoas que vivem solitárias: 
Martin (Javier Drolas) e Mariana (Pilar López de Ayala), que apesar de 
morarem no mesmo quarteirão e constantemente se cruzarem nas ruas 
movimentadas de Buenos Aires, não se encontram e não efetivam a ex-
periência de um encontro na maior parte do filme. Os protagonistas vi-
vem uma contradição entre a vontade de se conectar na busca de um 
amor e o afastamento social que a própria tecnologia traz.

Mariana, que recentemente saiu de uma relação, é arquiteta re-
cém-formada e trabalha como vitrinista, profissão que lhe dá refúgio e 
lhe tranquiliza pelo próprio anonimato. Muito retraída e calada, utiliza 
as vitrines como meio de expressar o seu mundo interior para o mundo. 
Durante o filme, a personagem cria e estabelece uma relação afetiva com 
seus instrumentos de trabalho, os manequins. Mariana tem fobia de ele-
vador e, portanto, utiliza as escadas para chegar ao seu pequeno e escuro 
apartamento no oitavo andar, onde retrata sentir falta de ter uma janela. 
A protagonista afirma que o livro mais importante de sua vida é Onde 
Está Wally, por ser a origem de sua fobia de multidões e representar a sua 
angústia em saber que é um personagem perdido entre milhões. Pratica 
natação, mas raramente interage com os outros.

Martin é web designer, fóbico e depressivo. O personagem vive iso-
lado e acomodado em seu apartamento minúsculo e escuro, similar ao de 
sua vizinha Mariana. Raramente sai de casa, a não ser para passear com 
o cachorro da ex-namorada ou para ir às sessões de análise, carregan-
do sempre consigo sua mochila, a qual contém um kit de sobrevivência 
humana, como ele mesmo descreve. Sedentário, sempre faz planos para 
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praticar atividades físicas, mas nunca consegue os colocar em prática. É 
fã de Star Wars e utiliza a internet para realizar tudo o que precisa, desde 
compras até busca por sexo virtual.

Considerando essas informações iniciais, busca-se, com este tra-
balho, analisar a contradição discursiva do corpo ausente-presente nas 
relações afetivas contemporâneas em Medianeras. Como referencial 
teórico, para esta investigação, parte-se dos entremeios da Análise de 
Discurso (AD) pêcheuxtiana, Arte e Psicanálise. Para tanto, questiona-
-se como os corpos se significam no jogo da ausência-presença ao longo 
do discurso fílmico. Pontua-se que na Análise de Discurso “o corpo é 
tanto discurso, como forma de subjetivação. Isto é, o corpo não só como 
lugar onde o sujeito habita, mas o corpo como sendo o próprio sujeito” 
(FERREIRA, 2015, p. 15). O corpo como “objeto discursivo que se con-
figura em torno de limites e se submete à irrupção da falta que lhe é 
constitutiva. Corpo da visibilidade e da invisibilidade, corpo que se deixa 
olhar e que se coloca na posição de quem olha” (FERREIRA, 2013, p. 128).

Dessa forma, primeiramente, serão abordadas discussões acerca 
do mal-estar do sujeito contemporâneo. Posteriormente, três cenas do 
longa-metragem, escolhidas pelas autoras para este percurso analítico, 
serão analisadas. Por fim, expõem-se as considerações finais sobre a in-
vestigação do corpo ausente-presente nas relações afetivas contempo-
râneas em Medianeras.

2. O mal-estar do sujeito na era do amor virtual

Medianeras trata, de maneira geral, sobre o mal-estar do sujeito 
causado pelo crescimento exacerbado das cidades e pela influência da 
internet na vida das pessoas. O narrador inicia o filme nos comparando 
aos prédios de Buenos Aires:

Bueno Aires cresce de maneira descontrolada e imperfeita. É 
uma cidade superpopulosa em um país deserto. Uma cidade em 
que se enxerga milhares, milhares e milhares de edifícios, sem 
nenhum critério. Ao lado de um prédio muito alto, há outro 
muito baixo, […] ao lado de um com estilo francês, há outro 
sem nenhum estilo. Provavelmente, essas irregularidades se-
jam nosso reflexo, as irregularidades estéticas e éticas. Esses 
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edifícios que se sucedem sem nenhuma lógica demonstra uma 
total falta de planejamento. A mesma coisa ocorre em nossas 
vidas, seguimos em frente sem a menor ideia de onde vamos 
parar (TARETTO, 2011).

As irregularidades dessas construções podem ser relacionadas 
ao mal-estar do sujeito contemporâneo, que é marcado no corpo, “lu-
gar onde o sujeito se sente mais vulnerável” (FERREIRA, 2019, p. 19). 
Segundo Ferreira (2019, p. 21), o “discurso do capitalismo global das 
multinacionais e o empobrecimento da classe trabalhadora” é um dos 
fenômenos que refletem o mal-estar do sujeito contemporâneo. Assim, 
o crescimento descontrolado das cidades e os avanços tecnológicos de-
correntes do capitalismo global, expostos ao longo do filme, também re-
fletem esse mal-estar.

Ferreira (2015, p. 17) aborda que, segundo Freud, em Mal-estar na 
cultura, as três principais fontes desse “mal-estar” seriam: “(i) a força 
superior da natureza, (ii) a decrepitude de nosso próprio corpo e (iii) a 
deficiência dos dispositivos que regulam as relações dos homens entre 
eles e com a família”. Dessas três, o homem teria mais dificuldade em 
admitir a terceira, “já que o insucesso é debitado ao próprio homem. 
As próprias instituições sociais criadas pelos homens para os protege-
rem e os fazerem viver em bem-estar falharam e isso é, positivamente, 
inaceitável para o narcisismo humano” (FERREIRA, 2015, p. 18). Como 
pontua a autora, “o que é notável nesse texto de Freud é que os temas e 
questões que ele aborda são mais do que nunca absolutamente atuais” 
(FERREIRA, 2015, p. 18).

O psicanalista francês Michel Plon (2002 apud FERREIRA, 2015, p. 
19) aponta que, “entre outros ensinamentos, O mal-estar na cultura nos 
leva a delimitar aquele que concerne ao mal-estar da política e que diz 
respeito à impossibilidade existente em conduzir os homens no cami-
nho dessa felicidade de viver em conjunto”.

Orlandi (2013, p. 86) considera que “o corpo do sujeito está atado 
ao corpo da cidade, ao corpo social. E isto é constitutivo, é parte de seu 
processo de significação e não algo apenas exterior a ele, a ser tomado 
simplesmente como uma embalagem, um invólucro”. O sujeito se ins-
creve no mundo por meio do corpo. Ferreira (2019, p. 22) observa que 
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“como não há corpo sem sujeito e como não há sujeito sem ideologia, é 
possível pensar o corpo relacionado a novas formas de assujeitamento”. 
Além disso, a autora faz a conciliação da figura de um sujeito assujeitado 
(determinado pelas relações sociais) com a figura do sujeito do incons-
ciente (movido pelo desejo e marcado pela falta). Tais noções são distin-
tas, no entanto estão interligadas e constituídas mutuamente.

De acordo com Birman (2007, p. 8), em seu texto intitulado “O su-
jeito desejante na contemporaneidade”, o corpo é o registro da máxima 
vulnerabilidade do sujeito e, por isso, a “saúde é perseguida de maneira 
ostensiva, se transformando então no bem supremo do sujeito contem-
porâneo”. Entretanto, conforme o autor, a “preocupação excessiva com a 
saúde, em decorrência da experiência da fragilidade corporal, se insinua 
também pelas formas negativas, nos quais o corpo falha e a saúde se 
desvanece” (BIRMAN, 2007, p. 9). Desse modo, as doenças psicossomá-
ticas e as perturbações psicológicas se tornaram muito frequentes na 
sociedade contemporânea, como nota-se no seguinte fragmento:

Estou convencido de que as separações e os divórcios, a vio-
lência familiar, o excesso de canais de TV à cabo, a falta de 
comunicação, de desejo, a agonia, a depressão, os suicídios, as 
neuroses, os ataques de pânico, a obesidade, os torcicolos, a in-
segurança, o hipocondrismo, o estresse e o sedentarismo são de 
responsabilidade dos arquitetos e empresários da construção 
(TARETTO, 2011).

3. Corpos que são/estão ausentes-presentes em medianeras
3.1 A (in)comunicação entre os sujeitos

Martin foi abandonado pela namorada quando esta viajou para os 
Estados Unidos a fim de ver seus pais e não retornou mais para Buenos 
Aires. Após isso, ele teve seguidos e violentos ataques de pânico, se fe-
chou dentro de seu apartamento por dois anos e fazia tudo o que preci-
sava através da internet. Começou a se consultar com um psiquiatra que 
o ensinou uma forma de perder “o medo da cidade, do exterior e do res-
to: tirar fotos. Uma maneira de redescobrir a cidade, as pessoas. Buscar 
a beleza ainda que ela não esteja aparente. Observar o que está e o que 
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não está. Ou talvez está, mas de um jeito diferente” (TARETTO, 2011). 
Aqui há uma contradição que, segundo Lagazzi (2013, p. 313), funciona 
como o “espaço também do invisível, do alhures, do não-realizado, do 
impossível, das diferentes modalidades de ausência, do que pode vir a 
ser de outro modo, é espaço de linguagem, do movimento de sujeitos na 
linguagem, do movimento de sujeitos de linguagem”.

Martin é um homem solitário e, aparentemente, não tem amigos 
próximos, pois só sai de seu apartamento para passear com a sua ca-
chorrinha, para tirar fotos, conforme recomendado pelo seu psiquiatra, 
para ir ao médico ou comprar algo no comércio, o que dificulta a chance 
de encontrar alguém para se relacionar. Assim sendo, decide procurar 
alguém em um site de relacionamento e a descrição do perfil de uma 
mulher o chama a atenção:

Me chamo Marcela e sou psicóloga. Essa é a minha maior pai-
xão. Calma, não pense que vou ficar te analisando. Tenho uma 
regra que é não analisar meus amigos. Na realidade, sou bas-
tante seletiva com as minhas amizades. Muitas vezes escrevo e 
amo livros de autoajuda. Sexo: Mulher. Idade: 31. Estado civil: 
Solteira. Filhos: Zero. Religião: Budista. Não bebo, fumo oca-
sionalmente, tenho nível superior. Idiomas: francês, inglês, 
alemão, italiano, português, grego, espanhol (óbvio) e um pou-
quinho de russo. Interesses: música alternativa, jazz, blues, 
latina, disco, anos 80, eletrônica, pop, rock, clássica, teatro, 
balé, viagens, ioga, meditação, cinema, sapatos, carros, motos, 
academia, escrever, cozinhar, internet, esportes aquáticos, na-
tureza, política, caridade, vinhos e degustação, montanhismo, 
compras, tarô, artes, artes marciais, tai chi chuan, I Ching, teng 
shui, astrologia e new age (TARETTO, 2011).

Com a descrição de tantas qualidades e por ser psicóloga, espera-se 
que Marcela seja uma mulher inteligente, interessante e compreensiva, 
entretanto logo que chega ao local combinado, já se mostra desajeitada 
ao ter dificuldade para abrir a porta do estabelecimento. Cumprimenta 
Martin falando em francês e pergunta se ele sabe falar também. Mesmo 
com a resposta negativa, continua insistindo em falar nessa outra lín-
gua, o que gera um desconforto no personagem que reflete: “Cheguei 
à conclusão que esses encontros são como os combos do McDonald’s. 
Nas fotos, é tudo melhor, maior e mais apetitoso que na realidade. Cada 
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vez que vou a um encontro, é a mesma decepção de ver um Big Mac” 
(TARETTO, 2011).

Martin compara os perfis virtuais às fotos dos lanches das grandes 
empresas de fast-food, pois as fotos, tanto dos sujeitos em perfis de sites 
de relacionamento quanto das propagandas de comida, produzem um 
imaginário que só mostra o que seriam “qualidades” e silencia aquilo 
que significariam os “defeitos”, sendo fascinante em um primeiro mo-
mento e podendo ser decepcionante ao se deparar com o sujeito no en-
contro ou com a comida pronta:

Como no encontro de Martin com a psicóloga, a partir de sua 
escolha pelo perfil virtual, como um catálogo de compras, na 
prática, as línguas nem sempre são compreendidas, as afinida-
des ficam fora dos sujeitos imersos em si mesmos, em seus pró-
prios interesses e satisfações (TEIXEIRA, 2014, p. 42).

A personagem psicóloga, a qual espera-se que saiba lidar melhor 
com as pessoas devido a sua profissão, demonstra ter dificuldades para 
estabelecer vínculos e manter relações. Fala em uma língua que Martin 
não compreende e também não o escuta. Está presente empiricamente 
e ausente ao mesmo tempo. Durante o encontro, Marcela diz: “tenho 
uma necessidade muito grande de me comunicar” (TARETTO, 2011), o 
que soa irônico, já que ambos falam em espanhol e ela insiste, de forma 
proposital, falar em outras línguas, produzindo o efeito de que não se 
comunica de forma alguma e de que não está envolvida na relação.

A contradição discursiva “corpo ausente-presente” é fundante no 
contexto das relações afetivas na era do amor virtual. Assim, como pode-
mos pensar em uma ausência na presença e uma presença na ausência? 
Dessa forma, temos aqui o sentido da contradição funcionando como um 
termo discursivo.

Pode-se dizer que há uma presença na ausência quando, por exem-
plo, os sujeitos se conectam uns com os outros por meio da internet; e 
de ausência na presença quando um corpo está empiricamente presente, 
mas se faz ausente, como no encontro de Martin com a psicóloga. Há 
também uma dupla ausência se constituindo a todo momento no dis-
curso dos personagens, pois não se trata apenas da ausência empírica ou 
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falta do outro, mas também da ausência que se faz no próprio sujeito em 
algo que para ele falta, que é uma falta enquanto uma ausência consti-
tutiva, própria do sujeito do inconsciente “movido pelo desejo, marcado 
por uma falta e submetido ao discurso do Outro” (FERREIRA, 2019, p. 
22).

3.2 A (in)completude do sujeito pelo corpo-manequim

O manequim é uma figura que representa o ser humano em ta-
manho natural, um objeto utilizado em confecções ou para exposição 
de roupas. É com esse manequim, esse corpo-objeto, que Mariana se 
apresenta em sua primeira cena. Em um ônibus, sozinha, a personagem 
aparece apoiando seu rosto na mão de um dos braços do manequim que 
trazia em sua bolsa, refletindo sobre a sua maior frustração: a de ser 
uma arquiteta e nunca ter construído nada, “somente umas maquetes 
inabitáveis” (TARETTO, 2011). Esse dizer deixa entrever em Mariana o 
seu vazio existencial, o desmoronamento de suas construções também 
afetivas, como o término de seu último relacionamento de quatro anos. 
A personagem vive apática, remoendo o fim dessa relação, na qual sente 
que perdeu a sua identidade e que, por este motivo, afirma não se reco-
nhecer mais como o sujeito que era. Volta a morar no antigo apartamen-
to, pois além de ter perdido o companheiro, perdeu também a casa na 
qual os dois moravam.

Assim, Mariana perde partes de si, tornando-se uma pessoa frag-
mentada de sentidos. Ao longo do filme, a personagem estabelece uma 
relação com os manequins. Esses corpos-objetos são partes fundamen-
tais para a realização de seu trabalho e, ao mesmo tempo, integram a 
sua vida íntima. As angústias e o mal-estar que o sujeito contemporâneo 
enfrenta se fazem presentes em todos os ambientes nos quais Mariana 
aparece:

No enredo, há uma exemplificação interessante do posiciona-
mento do sujeito no que se refere ao impasse frente à dor, ao 
término, à ruptura, à falta. Há uma espécie de colapso interno 
para as saídas sempre precárias, geralmente envolvendo rela-
ções com estranhos ou com seres inanimados (TEIXEIRA, 2014, 
p. 41).
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Em uma das cenas, Mariana está sozinha em seu apartamento, 
restaurando, montando, vestindo e organizando esses corpos-objetos, 
deixando transparecer a sua solidão. Essa restauração no objeto-mane-
quim que materializa o desejo de restauração de si, no impossível de se 
alcançar. De acordo com Ferreira (2019, p. 32), “ao mesmo tempo que 
o sujeito se individualiza, sinal flagrante de nossos tempos, ele sente a 
falta de estar junto, participar, sofrer com o outro o seu sofrimento”.

A restauração descreve o grande ponto de entrelaçamento que é 
parte constitutiva desse sujeito desejante. O sujeito desejante está sem-
pre em busca de suprir uma falta que não pode ser preenchida. O restau-
rar não faz parte apenas do despedaçamento do corpo-manequim, mas 
também da fragmentação e despedaçamento do sujeito Mariana. Apesar 
da interação que a personagem estabelece com os manequins e de ten-
tar preencher esse espaço faltante que a constitui, os manequins ainda 
são corpos vazios, pois são a representação de corpos empíricos, mas 
são corpos-ausentes. O corpo de Mariana, assim como as partes desses 
corpos-objetos espalhados pelo seu apartamento, está fragmentado, re-
talhado e despedaçado, devido à falta constitutiva do sujeito e do não 
reconhecimento da personagem na sua própria ausência. De acordo com 
Jorge e Ferreira (2005, p. 42), “o corpo despedaçado é o corpo pulsional: 
um corpo sem imagens e sem sentido. Trata-se, portanto, de um corpo 
real”.

O manequim é a representação de um corpo-sujeito, entretanto 
não é um. Há uma ausência empírica do corpo que retoma um outro tipo 
de ausência: a da falta, de uma falta requerida, que é a saudade de um 
corpo alvo de recordação ou uma falta constitutiva do próprio sujeito 
que busca alguém. Os corpos fragmentados e ausentes de Mariana e dos 
manequins se reconhecem e se encontram em uma contradição entre 
ausência e presença em uma das cenas, na qual ela aparece deitada em 
sua cama, no seu quarto escuro, com o olhar vazio, como se deixasse en-
trever a falta que sente das relações e a dificuldade de encontrar alguém 
para se relacionar. E é então que Mariana passa a simular, com aquele 
corpo-manequim, que ela reconhece como sendo o outro semelhante a 
ela, um relacionamento erótico, instituído de significados naquele mo-
mento para a personagem.
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Teixeira (2014, p. 43), evidencia que existe uma falta de canaliza-
ção para a angústia da personagem Mariana:

O sujeito projeta e questiona a dor pela falta do objeto perdido, 
não se dá conta de que a dor é própria, que a falta é sua e que 
a angústia e o desamparo lhe são constitutivos. Num exemplo 
extremo, o filme ilustra o horror do sujeito-coisificado, quando 
Mariana, além de conversar com um manequim, faz nele ins-
crições que registram um discurso suplente a qualquer fala, de 
qualquer Outro que lhe falte: “Como vai?” escreve ao lado da 
boca do manequim. Gradativamente, a relação de Mariana com 
o manequim se amplia, tornando-o também parceiro sexual a 
quem ela comunica: “Não se iluda, foi só sexo”.

Para Lacan, a angústia, a falta, se relaciona ao objeto a, o objeto 
perdido, causa do desejo. Assim, quanto maior o envolvimento e intimi-
dade de relacionamento de Marina com os corpos-objetos, mais nota-se 
a falta constitutiva da personagem:

Ocorre aí um fenômeno de pertencimento que fala mais alto e 
produz, por vezes, efeitos cujos sinais se marcam, na contem-
poraneidade, pelo excesso. E esse excesso se mostra no corpo, 
morada do sujeito, lugar de estranha intimidade. O mais inte-
ressante disso tudo, no entanto, acontece quando se dá a satu-
ração desse excesso, o que acaba derivando para a falta. Assim, 
não escapamos da máxima lacaniana, que considera o sujeito 
como ser faltoso por natureza (FERREIRA, 2019, p. 22-23).

Esse corpo-manequim que Mariana tanto se identifica é a repre-
sentação de um corpo simbólico, sem identidade, sem rosto, sem raça e 
sem nome. Um corpo ausente, mas que para ela, durante o seu processo 
de busca de si mesma, configura-se numa presença marcante, simbólica, 
caracterizada pela falta do real do corpo. E pensa-se aqui no real do cor-
po, conforme Ferreira (2013, p. 131) aponta, como “aquilo que é próprio 
do corpo, [que] também se apresenta sob a forma de uma falta de um sig-
nificante e como ausência de um saber, o que faz o laço com o simbólico 
e o imaginário”. Conforme Fleig (2004, p. 131 apud LARA, 2019, p. 403), 
nós “descobrimos nosso corpo pela dor”. E é através dessa dor, dessa au-
sência, falta e angústia de Mariana que a personagem se encaminha para 
uma descoberta e uma tentativa de encontro de si mesma.
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3.3 O corpo-reflexo do sujeito Mariana

É na vitrine que Mariana sente manifestar sua intimidade, em cada 
trabalho que executa, buscando naqueles corpos-manequins olhares 
desconhecidos. Como a própria personagem diz: 

gosto de pensar nas vitrines como um lugar perdido que não 
está nem dentro, nem fora. Um espaço abstrato e mágico. 
Reconheço que refletem parte de mim, mas me tranquiliza o 
anonimato. Imagino, talvez burramente, que se alguém pa-
rar diante da vitrine, de alguma forma, se interessa por mim 
(TARETTO, 2011).

Devel (2006, p. 158) expõe que “diante de uma vitrine de loja, por 
exemplo, meu olhar pode jogar com esses diferentes planos, perceber 
uma realidade imediata que se encontra diante dele ao mesmo tempo 
que uma realidade secundária – dado que refletida – que se encontra 
atrás dele”. Assim, a vitrine é lugar em que Mariana acredita ser vista e 
reconhecida através do outro, através da vitrine que a personagem acre-
dita ser projetada socialmente.

Na última cena proposta para a análise, há a identificação da per-
sonagem com um manequim, indo além da relação simbólica. Seu corpo 
se mistura com os manequins, transformando-se em um corpo-sujeito-
-manequim. Há uma equivalência do corpo-sujeito Mariana e do cor-
po-objeto manequim. Nessa cena, Mariana encontra-se em uma manhã 
sentada em uma cadeira exposta dentro da vitrine, com a mão apoiada 
em um dos braços de um manequim. Após olhar para frente, percebe seu 
reflexo no espelho da vitrine, refletindo que “só a luz de uma manhã tão 
clara me deixou ver com clareza o reflexo. Tarde, como sempre, percebi 
que quem estava na vitrine era eu, como um manequim. Imóvel, silen-
ciosa e fria” (TARETTO, 2011). Dessa forma, segundo Jeudy (2002, p. 53):

As imagens do corpo ocorrem como alucinações; elas nos ator-
mentam, exacerbando, no momento de sua aparição, a violên-
cia do desejo e a angústia da morte. Nós não as produzimos, 
mesmo que sejamos tentados a construí-las; elas surgem quan-
do não as esperamos e nos arrastam na vertigem de uma epi-
fania do corpo.



116

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

É o espelho que “me dá uma imagem de meu corpo e me permi-
te tomar a medida de minha aparência. A aparência é aqui considerada 
como o que faz de mim uma imagem, no que eu sou imagem, aos olhos 
dos outros (e, conseqüentemente [sic], também do meu ponto de vista)” 
(DEVEL, 2006, p. 160). Mariana, ao mesmo tempo que olha seu reflexo, é 
olhada, o mundo a significa, os outros a significam. De acordo com Jeudy 
(2002, p. 49), pautado em Lacan, o “enquadramento supõe a reversibili-
dade dos olhares: eu olho o outro dentro de sua moldura e o outro me 
olha como uma pintura ou uma fotografia”.

A imagem que Mariana projeta de si confunde-se com a de um 
manequim. O corpo imaginário se apresenta através dessa imagem pro-
jetada socialmente pela personagem. Segundo Fleig (2004, p. 137 apud 
LARA, 2019, p. 403), o corpo imaginário “se apresenta como apreensão 
de um todo organizado e consistente”, possuindo relação com o estádio 
do espelho. Corpo-sujeito e corpo-objeto se confundem. Assim, parte-se 
do conceito lacaniano estádio do espelho para demonstrar o reconheci-
mento da personagem com esse outro, com esse outro-manequim.

De acordo com Quinet (2012, p. 7), Freud revolucionou a subjetivi-
dade ao mostrar que “o eu não é o senhor em sua própria casa”, e Lacan 
desfez a ilusão de totalidade ao mostrar que “o eu é – antes de mais nada 
– outro”. O autor expõe que “o imaginário é o registro da consciência e 
do sentido que faz com que o homem se julgue um eu – o que é efetuado 
(sem que ele o saiba) através da identificação com o outro. É o que pode-
mos verificar no estádio do espelho” (QUINET, 2012, p. 8).

Mariana, sentada na vitrine “imóvel, silenciosa e fria”, ao ver seu 
reflexo, percebe ter seu corpo tomado por um outro, por um outro com 
o qual se identifica. Devel (2006, p. 162) pontua que “o corpo-reflexo é 
também o corpo que se projeta e se reflete, não somente em superfícies 
materiais, mas também em uma confrontação com outros corpos, com 
as imagens que nos cercam, com o mundo”. Parte-se aqui do vazio que 
está na personagem, da falta que é constitutiva desse corpo. Sendo essa 
ausência, essa falta, muito mais do que a falta do outro, a falta está nela, 
ela não se sente preenchida. Segundo Ferreira (2013, p. 135), a noção 
real do corpo, derivada da psicanálise, é “o que sempre falta, o que retor-
na, o que resiste a ser simbolizado, o impossível que sem cessar subsiste. 



117

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

O real, apesar de resistir à simbolização, ele comparece no simbólico sob 
a forma da falta de um significante”.

Segundo Lacan, a falta acontece pelo Nome-do-pai, “o Não sob a 
forma de Lei, introduzindo a falta e inaugurando, ao mesmo tempo, o 
amor e o desejo” (JORGE; FERREIRA, 2005, p. 52). O desejo advém então 
desse vazio, colocando o sujeito em movimento, em busca de algo que 
traria novamente a sua ilusão de completude, sendo o desejo do sujeito 
“datado, vinculado, articulado ao desejo do Outro: a interrogação so-
bre o desejo é sempre relativa ao desejo do Outro. A questão “o que o 
Outro quer de mim?” é como se articula o desejo inconsciente, pois é 
como Outro que o sujeito deseja inconscientemente” (QUINET, 2012, p. 
31-32).

Mariana, com seu olhar distante e apagado, vive na sua escuridão 
e solidão, com suas fobias e angústias, temendo elevadores assim como 
teme pessoas. Esse corpo-ausente está na falta, na falta constitutiva 
desse sujeito, carregado de angústia. Segundo Freud (2014 [1926], p. 78), 
“a angústia aparece, então, como reação à falta do objeto”. A persona-
gem, perdida entre milhões de sujeitos e angustiada por não vislumbrar 
perspectivas, anseia na busca de algo que, de fato, nem sabe o que é. Os 
corpos-manequins são as representações mais próximas da figura hu-
mana com a qual a personagem se relaciona e se identifica.

4. Considerações finais

Ao longo deste artigo buscou-se responder como os corpos se sig-
nificam no jogo da ausência-presença no filme Medianeras a partir dos 
entremeios entre a Análise de Discurso pêcheuxtiana, Arte e Psicanálise. 
Dessa forma, observou-se que ao falar desse corpo ausente-presente, 
versa-se a contradição, o mal-estar do sujeito contemporâneo e a falta 
constitutiva do sujeito.

Baseando-se no que aponta Ferreira (2019, p. 19), o corpo é onde 
o mal-estar do sujeito contemporâneo se marca, sendo, então, o corpo 
“sem dúvida o registro no qual o sujeito se reconhece hoje na sua máxi-
ma vulnerabilidade. É neste registro onde aquele se sente mais ameaça-
do na sua integridade” (BIRMAN, 2007, p. 8).
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Birman (2014) aponta que o sujeito da contemporaneidade padece 
de ser sozinho, sofre sozinho, sente-se sozinho; não há uma dimensão 
alteritária. E, assim, padecimentos se manifestam pelas compulsões, 
pela despossessão de si e pelo vazio de existir, como é o caso de Martin e 
Mariana: os corpos-sujeitos solitários numa sociedade em rede.

Dessa forma, a conexão entre os sujeitos via internet os aproxi-
mou, mesmo com a ausência empírica dos corpos, do restante do mun-
do, no entanto, os afastou da presença empírica de outros sujeitos. Além 
da ausência empírica dos corpos no contexto virtual, há também outro 
tipo de ausência: a da falta como ausência constitutiva do sujeito. Para 
a psicanálise, o sujeito é o sujeito do inconsciente, desejante, marcado e 
movido pela falta. Dessa forma, na era das relações virtuais, os sujeitos 
estão em rede, conectados virtualmente, mas marcados pela frequente 
ausência empírica dos corpos e pela falta constitutiva do sujeito, o que 
demonstra a contradição discursiva do corpo ausente-presente nas rela-
ções afetivas contemporâneas no filme Medianeras.

“A vida é dura, o homem é um lobo para o homem, a felicidade é da 
ordem do impossível” (FERREIRA, 2015, p. 19, grifos da autora). Os sujei-
tos padecem dos males da contemporaneidade e são movidos por ausên-
cias. Sujeitos desejantes movidos pela falta que marca uma ausência que 
é constitutiva.
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CIDADE ENTRE – RIOS, CIDADE
ENTRE – PONTES: DOS DESLOCAMENTOS 

IMAGÉTICOS DE/SOBRE TERESINA NO 
ACONTECIMENTO IMAGEM DE CIDADE1

José Magno de Sousa Vieira2

1. De início

Teresina é justificada historicamente pela transferência da capital 
do Piauí de Oeiras, região agreste-sertão, para o ponto de encontro entre 
os rios Parnaíba e Poti, região meio-norte. O conglomerado urbano ne-
cessário para a fundação da capital piauiense foi deslocado das margens 
do Poti para as margens do Parnaíba. Teresina é, portanto, tomada pelo 
urbano em constante deslocamento.

Os deslocamentos da capital de Oeiras para Teresina, e o deslo-
camento do urbano do Poti para o Parnaíba, fazem pensar a respeito 
do deslocamento discursivo sobre a imagem dessa cidade que reverbera 

1 O recorte aqui disponibilizado integra o corpo da pesquisa de tese de doutorado em desen-
volvimento no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade do Estado de Mato 
Grosso – PPGL/UNEMAT.

2 Graduado em Licenciatura Plena em Letras-Português e Especialista Lato Sensu em Linguística 
e Ensino, ambas pela UESPI. Mestre em Letras (área de Linguística) pela UFPI. Doutorando em 
Linguística pela UNEMAT. Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso 
– NEPAD/UFPI. Desenvolve pesquisas em Análise de discurso centrando interesse em ques-
tões que põem em relação língua, imagem e cidade enquanto constitutivas de materialidades 
significantes. e-mail:jose magnoreute@gmail.com 
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em duas das pontes que ligam e significam o urbano fazendo sentido. O 
gesto analítico que aqui se textualiza se lança sobre o processo de iden-
tificação da cidade com o Poti a partir do deslocamento do cartão-postal 
Ponte Metálica, sobre o rio Parnaíba, para o cartão-postal/ponto turís-
tico Ponte Estaiada, sobre o rio Poti, como representativo da imagem de 
cidade.

Aponto para o que concebo como o funcionamento discursivo de 
um acontecimento de deslize que nomeia pela língua os cartões-postais 
materializados linguisticamente em Metal([i]ca) deslocado para Estai([a]
da), elementos físicos constitutivos das duas pontes, materialidades dis-
cursivas da imagem de cidade. Por meio dessas marcas linguísticas que 
incidem no simbólico que não se textualiza plenamente traço um gesto 
analítico sobre as imagens das duas pontes sobre os dois rios através de 
um processo que ensaisticamente designo homonímia imagética.

2. Um preâmbulo analítico

Os rios são fonte de água, espaços, caminhos, demarcadores de 
fronteiras superadas pelo urbano. Os deslocamentos dos sujeitos, afe-
tam o modo como leem os rios da cidade. O rio Parnaíba era a possibili-
dade de Teresina, única capital nordestina não litorânea, acessar o mar. 
O processo de deslocamento urbano, do Poti para o Parnaíba, transferiu 
a capital do Piauí (capitania) de Oeiras para Teresina no Piauí (provín-
cia). O movimento Poti – Parnaíba leva à ordem do urbano que, nos ter-
mos de Orlandi (2002), escapa à organização. Um retorno do urbano na 
cidade entre rios do Piauí (estado), atualiza o rio Poti quando desloca a 
mancha/marcha urbana do Parnaíba para ele. O acontecimento provoca 
o deslocamento da imagem de cidade, não para os rios, mas para as pon-
tes sobre eles.

O deslocamento do sentido dos rios de um território que se dá a 
ler no documento de 1705 é reconfigurado pela ação do urbano sobre o 
território:

SD: como se vê registrado as sesmarias que pretendem nos rios 
Camarões e Parnaíba desde as nascenças do dito rio Potingh 
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até onde se mete naquele com o Parnaíba. Costa (1974, p. 
68-69).

O sentido de Poti e Parnaíba, demarcadores espaciais na colônia, 
a transladação da cidade, no império, do Poti para o Parnaíba, desloca o 
sentido de rio no corpo da cidade para o de abrigador de sua imagem, na 
república, na comemoração dos 150 anos de Teresina com a inauguração 
da Ponte Estaiada em 2010.

As discursividades sobre a imagem de cidade se estabilizam na 
ponte Metálica/rio Parnaíba, de 1939, conexão férrea das capitais nor-
destinas. O Parnaíba era o elemento superado com a Metálica. No avan-
ço urbano para o Poti, a imagem de cidade, permanecia na imagem de 
ponte Metálica. A cidade se desloca do Parnaíba ao Poti. Com a inaugu-
ração da Estaiada, a imagem de cidade se desvincula da Metálica. Desliza 
um sentido sobre o urbano que se transfere da Metálica para a Estaiada. 
Em discursos que dizem da imagem de cidade como

SD: MINISTÉRIO DO TURISMO: “Teresina ganha novo 
ponto turístico: a ponte Estaiada”: Ministério do Turismo3. 
(2010). 

as imagens de Metálica e Estaiada, se filiam a uma memória sobre 
a cidade que diz de ponte como sendo sua imagem e inscreve Estaiada 
sem apagar Metálica. Acontece o deslizamento que rearranja o que não 
se apaga: “ponte”. A imagem de cidade não se dá na forma, mas no termo 
“ponte” que permanece e atualiza.

A imagem faz sentido porque o simbólico das formações imaginá-
rias circula repetidamente fazendo com que ela se descole do linguístico 
quando já faz sentido sozinha, prescinde de legenda, um quê de língua, 
materialidade linguística a se ancorar a cada aparição. A imagem trans-
cende, pelo simbólico e pela memória a que reporta, a marcação em lín-
gua. A legenda fica sob enquanto a imagem sobre(determinada) ao real. 
Em algum ponto de seu incurso significante a imagem representa um 

3 Disponível em: http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/3646-teresina-ganha-novo-
-ponto-turistico--a-ponte-estaiada-mestre-joao-isidoro-franca.html. Acesso em: 17 jul. 
2020.

http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/3646-teresina-ganha-novo-ponto-turistico--a-ponte-estaiada-mestre-joao-isidoro-franca.html
http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/3646-teresina-ganha-novo-ponto-turistico--a-ponte-estaiada-mestre-joao-isidoro-franca.html
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real por acidente de percurso e segue sendo um discurso que acontece 
por escapar ao esperado: que seja a representante do não presente.

A Metálica, ligação sem finalidade primeira de ser um cartão-
-postal, funciona como imagem de cidade. Há dessemelhança na nova 
(mas já velha) finalidade: representar a imagem da cidade. A Estaiada 
tem tal funcionamento em sua constituição. É ponte e monumento a 
um acontecimento. A finalidade não técnico-científica, mas simbólica, 
acaba apagada das circulações discursivas. Sua imagem é sobremaneira 
imagem de cidade.

3. Uma investida sobre a cidade

A memória se impõe como sustentáculo da noção de cidade en-
quanto acontecimento,

produção de sentidos urbanos, da cidade como lugar simbólico, 
pensando o espaço em que […] sujeitos se significam, em condi-
ções de produção e em uma relação de memória particular […] 
a Cidade é o acontecimento social por excelência na atualidade 
(ORLANDI, 2003, p. 21).

A cidade é acontecimento porque atualiza-se na relação com a 
memória sobre si. Os sentidos da cidade se constituem na relação que se 
materializa com o simbólico. Nesse sentido, e aqui já atravessado pelo 
objeto de discurso, as pontes Estaiada e Metálica, as compreendo na or-
dem do simbólico na cidade. São redutos de memórias sobre a cidade 
que se materializam na constelação de textos e fotografias representati-
vas em seu ‘cosmos’ de imagem dessa cidade (foto)grafada e das imagens 
que atravessam o traçado urbano causando uma rachadura no concreto 
cuja fisga de luz da memória se dá a ver, a ler. Essa luz sai dessa imagem 
que não se toca, mas de que se sentem os efeitos de sentido, essa fisga é 
memória oriunda da cidade-escrita e imaginária na qual:

habitar ganha uma dimensão completamente nova, uma vez 
que se fixa em uma memória que, ao contrário da lembrança, 
não se dissipa com a morte. Não são somente os textos que a 
cidade produz e contém (documentos, ordens, inventários) que 
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fixam esta memória, a própria arquitetura urbana cumpre esse 
papel (ROLNIK, 1995, p. 16-17).

As pontes da cidade tornam-se lugar de reverberação da memó-
ria. Ao abrigar-se nos lugares, nos prédios, nas pontes, nas edificações 
que incorporam arquitetonicamente [Ponte Estaiada ou Ponte Metálica], 
(pedaço de cidade escrita ou de escrituras?) deslocam-se de matéria físi-
ca para funcionarem também enquanto resguardo da memória da ima-
gem de cidade como ponte. Os já ditos sobre a cidade, a partir daquilo 
que este (pedaço de cidade escrita, arquitetônica) guarda reverberam 
por meio dos discursos sobre suas pontes. Da memória dessa imagem 
que teima em incidir em pontes são acessadas partículas da memória 
citadina de corpos já não mais presentes, mas que já disseram sobre essa 
imagem de cidade como ponte. E as próprias pontes, enquanto materia-
lidades arquitetônicas também dizem sobre a memória da cidade porque 
também é dito sobre elas, sobre a relação que têm com a cidade.

4. Uma investida sobre a imagem

No tecido urbano da cidade percebe a impressão do arquitetôni-
co que se espraia dando corpo para um corpo que não é o seu. Penso 
aqui em iniciar uma investida a respeito de um dado imaginário sobre o 
concreto, compreendido aqui na articulação entre o metal e o concreto 
constituintes da massa pesada que forma por traçados em abstração, por 
linhas imaginárias, a imagem que se tem das pontes que representam a 
imagem da cidade.

Para o arquiteto

A cultura popular permanece […] impregnada pelos símbolos 
daquelas obras criadas para demonstrar qualquer coisa de so-
cial e politicamente definido […] estranhamente, o estilo da 
obra, seja pintura, escultura, literatura, arquitetura ou música, 
reafirma sempre esquemas prefixados, “clássicos” […] o cida-
dão continuamente urbanizado não tem preferencias ou afini-
dades específicas, mas sabe distinguir a fábula da verdade, e o 
aspecto “clássico” das coisas faz parte do clima de fábula que 
desde sempre o estimula mais em um determinado sentido que 
nos outros (MARIANI, 1986, p. 122-123).
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Trato da repetição, da ocorrência e recorrência que faz com que 
a memória funcione em outro momento. Esse “estranho familiar” (fa-
miliar porque é recorrente, anormal, mas não raro de acontecer) e aqui 
penso em nos ‘meus’ objetos de pesquisa, o metal está presente tanto 
na ‘metálica’ quanto na ‘estaiada’, ele se dá na exposição esquelética do 
metal que se sustenta no ar, ao passo que possibilita o escoamento or-
denado do trânsito. Se a Metálica pode ser inserida no clássico, numa 
memória que diz de ser ela o clássico pelo caráter cronológico, essa ideia 
do metal exposto por meio do qual a ponte se formula imageticamente 
no simbólico é uma materialidade significante que não cedeu lugar para 
o concreto.

Imagem 1 – Ponte Metálica

Fonte: Semplan Teresina4

Na Metálica há concreto em suas bases, mas quase sempre sub-
merso pelo Parnaíba ‘não importa’ na imagem. Na Estaiada há o con-
creto de cima a baixo, como esqueleto, como coluna vertebral, mas há 
interdependência, os estais/estaios metálicos sustentam as pistas de 
concreto armado. Mesmo que apenas o concreto seja exposto e o metal 
não, ele está lá, mas ele não ‘importa’ na imagem. Os estais/estaios, da 

4 Disponível em: https://semplan.teresina.pi.gov.br/ponte-metalica-2-2/. Acesso em: 09 ago. 
2020.

https://semplan.teresina.pi.gov.br/ponte-metalica-2-2/
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Estaiada, o metal da Metálica, são o que importa na ‘imagem’. Tanto que, 
na materialidade linguística, na materialidade imagética, na materiali-
dade significante que relaciona simbólico e linguístico no discursivo os 
termos “metal(ica) e estai[o/a](da) estão presentes. O concreto presente 
na imagem está ausente na língua. Não são mencionados no processo de 
nomeação e designação dos cartões-postais.

Imagem 2 – Ponte Estaiada

Fonte: Portal oito e meia5

O realce se dirige aos estais/estaios e ao metal. Em minha aborda-
gem discursiva, penso no sujeito que interpreta o real que o simbólico dá 
a ler, a ouvir nas discursividades que circulam sobre as pontes que apa-
recem como imagem (elementos urbanos de ligação para a continuidade 
de ordem e fluidez do trânsito) e da representação da imagem de cidade. 
Esse simbólico, elemento que se marca na língua e na imagem faz com 
que um sentido determinado siga seu fluxo e desloque as pontes de uma 
mera funcionalidade urbana/arquitetônica/de engenharia de trânsito e a 
funcionem não mais como obra arquitetônica, de engenharia, de função 
social, mas como monumentos.

Sobre esse fator do monumento como sendo também funcional, 
ou da obra de engenharia funcionar também como monumento, tem-se 
que

5 Disponível em: https://www.oitomeia.com.br/noticias/2017/08/19/saiba-mais-sobre-ponte-
-estaiada-principal-simbolo-visual-de-teresina/. Acesso em: 17 ago. 2020.

https://www.oitomeia.com.br/noticias/2017/08/19/saiba-mais-sobre-ponte-estaiada-principal-simbolo-visual-de-teresina/
https://www.oitomeia.com.br/noticias/2017/08/19/saiba-mais-sobre-ponte-estaiada-principal-simbolo-visual-de-teresina/
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A monumentalidade, a partir de um certo momento, torna-se o 
dado fundamental a ser seguido, o símbolo primeiro e essencial 
ao qual seguiam outros parâmetros fixos […] Não se trata de 
buscar cânones dimensionais ou outros, mas sim o princípio 
de monumentalidade ao qual se ligam as obras realizadas […] 
Permanece o problema fundamental de individuar o nexo que 
une o exercício do poder de Estado ao “estilo clássico” e, por-
tanto, como derivação “menor”, a relação política-arquitetura-
-sociedade, que existe desde que, pela primeira vez, um poder 
quis adotar uma “forma” que o representasse (MARIANI, 1986, 
p. 123).

Bato a concepção de monumentalidade em uma perspectiva ar-
quitetônica com a noção de imagem de uma perspectiva discursiva. 
Pensando a fotografia enquanto

ferramenta de escritura da imagem […] Considerar a imagem 
enquanto filiação impõe acolhê-la como materialidade, como 
um estranho espelho que não é transparente ao olhar, que não 
é evidente. A imagem significa e os suportes técnicos que a ins-
crevem revolucionam e transformam a singularidade do que se 
apaga para aparecer, para se transmitir, ser recebido e percebi-
do” (BARBAI, 2009, p. 31-32).

Penso na imagem descolada da grafia, da foto que a intenta repre-
sentar, espelhar. Para tanto, tento desfazer esse pretenso elo para pen-
sar na imagem. Se não olhamos para o concreto armado pelo metal, mas 
para a imagem desse concreto armado pelo metal, para a linha que, por 
não segregar, liga as duas obras, as duas pontes: Estaiada e Metálica, que 
funcionam como monumentos, que como imagens postas em circulação 
significam uma imagem de cidade. Sobre esta imagem de cidade como 
ponte deslizam ao menos dois dizeres: um se identifica com a Metálica 
e o outro se identifica com Estaiada; duas obras realizadas, dois monu-
mentos de memória ligados ao Estado que pelos seus aparelhos age para 
as fundar, construir, inscrever. Essa inscrição se marca na e pela imagem.

As imagens, tanto de Metálica quanto de Estaiada, se filiam a uma 
memória sobre a cidade que diz de ponte como sendo sua imagem. É essa 
materialidade significante da imagem que ao deslizar como borracha 
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sobre a escrita a lápis, esquece a Metálica, mas não apaga “ponte” que 
faz com que se inscreva Estaiada, mas não apague a Metálica. Se há algo 
que esses deslizamento e apagamento fazem acontecer, não é colocar 
Metálica em ausência nem Estaiada em presença, mas transformar aqui-
lo que não se apaga “ponte”, pois desde a “primeira vez” que se repre-
sentou a imagem de cidade, desta cidade em específico naquilo que aqui 
tomo como objeto de discurso inserido em uma formação discursiva de-
terminada, ela foi representada não pela forma, mas pelo termo “ponte”.

Barbai (2009) ao tratar da imagem a direciona ao caráter linguísti-
co que a constitui pela polissemia implicada na homonímia. Se Estaiada 
e Metálica são pontes, se o termo Estaiada e a imagem de Estaiada bem 
como o termo Metálica e a imagem de Metálica são e não são pontes, é 
pela homonímia que faz com que X seja em uma cena A o mesmo, ou 
seja, em A = imagem de Metálica = termo metálica, ou em uma cena B (B 
= imagem de Estaiada = termo estaiada), se estou supondo e dizendo que 
a imagem e o termo sejam homônimos estou também supondo e dizen-
do que os sentidos da imagem e do termo são distintos.

Lido com a homonímia da imagem que funciona em uma ordem 
distinta daquela que diz que uma palavra da língua ou escrita ou pro-
nunciada de forma unívoca signifique diferentemente. Na ordem da 
homonímia imagética digo que a imagem e o termo incidem sobre o 
mesmo objeto físico, mas ricocheteando. Estou aqui pensando na or-
dem linguística, o termo, e na ordem simbólica cujo termo não abarca, 
a imagem, mas que ao incidirem sobre o mesmo objeto empírico, dizem 
de lugares outros sobre ele.

A materialidade discursiva da representação na língua e no simbó-
lico são de ordens distintas, embora as duas ordens toquem um objeto 
dado, a própria particularidade de cada objeto de discurso, termo e ima-
gem, diz Estaiada e diz Metálica de um modo e diz imagem de Estaiada e 
imagem de Metálica de um outro modo. Nisso é que leio a homonímia de 
que Barbai (2009, p. 35) trata como “… aquilo que funciona antes da pa-
lavra e de sua representação”. A polissemia constitutiva desse preceito 
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de filiação da imagem, sua ambivalência significante liga a “… filiação a 
uma memória” (Op. Cit.).

O que se diz pelo que penso aqui como homonímia imagética é que 
em X, ordem da língua, e em Xx, ordem da imagem, a forma verbalizada 
tanto no dito A (imagem de Estaiada – termo Estaiada) ou B (imagem de 
Metálica – termo Metálica) o dito, o que se articula, o que se pronuncia, 
o que se verbaliza é o mesmo, mas o que se diz, aquilo que irrompe do 
ato mesmo de dizer não é o mesmo.

A imagem faz sentido justamente porque o simbólico das forma-
ções imaginárias a seu respeito circula repetidamente fazendo com que 
ela, a imagem, se descole do linguístico quando ela já faz sentido sozi-
nha, sem que a cada vez que ela apareça precise de uma legenda, um quê 
de língua, para que nessa materialidade linguística se ancore, pois

A imagem transcende essa marcação em língua, esse quê de 
língua, ela em si, com a autonomia que o simbólico e a memória 
sobre aquilo a que ela reporta, transporta e transcende faz com 
que a legenda fique sob enquanto a imagem está sobre (inclusi-
ve, sobredeterminada) o real e não seja sua mera representação 
(VIEIRA, 2021. No prelo).

Se em algum ponto de seu incurso significante a imagem repre-
senta um real isso se dá por um acidente de percurso, pois ela segue 
sendo um discurso que acontece por escapar ao que se espera dela, que 
ela seja a representante daquilo que não está presente.

5. O acontecimento discursivo imagem de cidade de Teresina

É possível compreender que a ponte Metálica não tenha, como ins-
trumento de ligação, a finalidade primeira de ser um cartão-postal, cujo 
funcionamento discursivo é o de ser imagem de cidade. É possível que 
a ponte Metálica tenha uma dessemelhança em sua nova (e não mais 
nova, mas já velha) finalidade, representar a imagem da cidade. A ponte 
Estaiada, entretanto, já nasceu com essa finalidade em sua constituição, 
além de ser ponte, de ser instrumento de ligação. Ela é, além de ponte, 
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um monumento a um aniversário de 150 anos entregue atrasado para a 
comemoração dessa data, por conta disso essa finalidade não científi-
ca, mas simbólica, acabou por ser apagada das circulações discursivas. 
Porém, sua imagem serve de imagem de cidade.

Quero compreender a produção dos sentidos, das interpretações 
possíveis além da que se impõe como o real estruturado, como o único 
possível de ser real. A memória sobre aquilo que se diz e sobre o que não 
se diz é como uma interferência na qual duas imagens tidas como dis-
juntivas estão se atravessando uma na outra gerando ruído na interpre-
tação unívoca que elenca uma como a verdadeira e a outra como a ‘intru-
sa’ carregada de turbulência, de detritos que nem chega a ser substituída 
porque não existe como imagem (de cidade). Esse discurso transverso, 
que atravessa o outro fazendo-se notar nem que seja pelo incômodo, 
não se dá de fora, não é interferência externa, mas parte constitutiva, 
portanto, interior do próprio interdiscurso.

O intradiscurso “… enquanto ‘fio do discurso’ do sujeito, é, a 
rigor, um efeito do interdiscurso sobre si mesmo, uma “interio-
ridade” determinada como tal “do exterior” […] a forma-sujeito 
[…] tende a absorver-esquecer o interdiscurso no intradiscurso, 
isto é, ela simula o interdiscurso no intradiscurso, de modo que o 
interdiscurso aparece como o puro “já-dito” do intra-discurso, 
no qual ele se articula por “co-referência” PÊCHEUX, 2014, p. 
154).

Tratarei do intradiscurso a partir de dois enunciados que analisa-
rei. Entretanto, creio ser oportuno destacar aqui o batimento entre essa 
noção em uma materialidade discursiva que circulou no discurso sobre 
a imagem de cidade de Teresina. Os enunciados circularam por meio da 
página oficial do ministério do Turismo, publicação de 30 de março de 
2010. O primeiro enunciado é o próprio título, o segundo a fala do então 
governador do Piauí.
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Figura 1 – Página do Ministério do Turismo

Fonte: Ministério do Turismo6

i. Teresina ganha novo ponto turístico: a ponte Estaiada Mestre João Isidoro França.

ii.Essa é uma obra marcante. Quando vi o projeto, logo percebi que não se tratava 

apenas de uma ponte, mas um novo cartão-postal da capital.

Na relação interdiscursiva há uma ‘ponte’ interpretativa entre os 
dois enunciados pelo modo como eles adjetivam a ponte: i. novo pon-
to turístico e ii. novo cartão-postal. O fio do discurso é justamente 
ponte, vista no enunciado i a partir de sua nomeação “ponte Estaiada 
Mestre João Isidoro França” e no enunciado ii a partir da constatação de 
que a ponte “não se tratava apenas de uma ponte”. No interdiscurso, o 
sujeito diz de uma evidência que dele parte, um efeito de que é ele quem 
toma a decisão de interpretar a ponte como outra coisa, e não como sen-
do “apenas uma ponte”.

A relação entre “ponto turístico” e cartão-postal”, ou seja, aquilo 
que se processa enquanto fio de discurso, enquanto ligamento que re-
toma um já-dito sobre a cidade e sobre a ponte, é uma reformulação de 
um dizer sobre ponte. Se ela é o “novo”, ponto turístico/cartão-postal, é 
porque algo sobre ponto turístico e sobre cartão-postal já foi formula-
do. Vejo aqui ponto turístico e cartão-postal funcionarem como sendo o 
mesmo dito por sujeitos distintos.

O intradiscurso, fio de discurso, efeito do interdiscurso, está 
em relação com este pelo fato de que é pela memória sobre o objeto 

6 Disponível em: http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/3646-teresina-ganha-novo-
-ponto-turistico--a-ponte-estaiada-mestre-joao-isidoro-franca.html. Acesso em: 17 jul. 
2020.

http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/3646-teresina-ganha-novo-ponto-turistico--a-ponte-estaiada-mestre-joao-isidoro-franca.html
http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/3646-teresina-ganha-novo-ponto-turistico--a-ponte-estaiada-mestre-joao-isidoro-franca.html
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de discurso que ponte Estaiada funciona como ponto turístico e como 
cartão-postal. Essa memória irrompe por uma falha que ao celebrar o 
‘novo’ ponto/cartão turístico/postal, diz que ele é ‘novo’. O sujeito que 
diz ‘novo’ quer com esse dizer a absorção do que a memória evoca, lan-
çando-se sobre o objeto de discurso ‘novo’ como atributo e não como 
uma coisa que remete a outra coisa ‘velha’. No entanto, esse deslize que 
ao não dizer sobre Metálica, a ele remonta mesmo tendendo a esquecer 
o dizer sobre a imagem da cidade já ter sido um dizer sobre Metálica.

O que se passa no interior do interdiscurso, do memorável, é um 
movimento intradiscursivo, uma simulação do que já se disse sobre o 
acontecimento discursivo imagem de cidade como ponte. A memória 
remete ao já-dito no interior de si mesma, no interdiscurso a respeito 
do que o sujeito inscrito em uma dada formação discursiva na qual se 
materializam discursivamente os enunciados i e ii sem que se dê conta 
que eles fazem referência pelo deslize ao inserir ‘novo’ para dizer como 
atributo e dizer também com ‘novo’ da referência ao ‘velho’.

O equívoco é tomado como um fato linguístico, como fato estru-
tural instituído na ordem do simbólico por Pêcheux. Nesse lugar dis-
juntivo, a língua para Pêcheux está tanto no espaço das manipulações 
significativas estabilizadas pela repetição mesma de suas incidentes 
significações que se estabilizam expelindo o estranho ao já normatizado 
quanto no espaço em que os sentidos são reformulados, ou seja, o lugar 
“… de transformações de sentido, escapando a qualquer norma estabe-
lecida a priori, de um trabalho do sentido sobre o sentido, tomados no 
relançar das interpretações” (PÊCHEUX, 2008, p. 51).

Se um espaço é o do estabilizado, o outro é o do escape, do equívo-
co que irrompe lá onde não se deveria dizer fora da forma.

A memória sobre os objetos, sobre o que se materializa discur-
sivamente na forma da língua desmorona as formas arcaicas, 
desmancha suas paredes de argila, tão logo se descubra o re-
boco que escondia suas estruturas calcificadas. Nessa “zona 
intermediária”, em que nos encontramos analistas, se dão a ler 
as diversas e dispersas espessuras semânticas, a “liquidez” da 
solidez aparentada, ou melhor, o efeito de solidez que se desve-
la pelo equívoco irrompido. (VIEIRA, 2021. No prelo).
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Nesse entremeio que mescla exterioridade e interioridade, inter-
discurso e intradiscurso, língua e simbólico, tem-se a memória que não 
cessa e que faz falhar a estabilidade, faz com que se reconheça, se iden-
tifique e se desconheça, se desidentifique. Nesse lugar de desrespeito às 
regras do funcionamento “higienizado” “… os acontecimentos têm e não 
têm lugar, segundo as construções discursivas nas quais se encontram 
inscritos os enunciados que sustentam esses objetos e acontecimentos” 
(PÊCHEUX, 2008, p. 52). A instabilidade do lugar de funcionamento das 
discursividades faz com que a homogeneidade logicamente normatizada 
do sentido dê a ele um “talhe instável”, no qual o espraiamento permita 
o ponto de encontro da reformulação do já-dito, do formulado.

6. De derradeiro

A busca pelo funcionamento da discursividade “ponte como ima-
gem de cidade” inserida no feixe de memória que aqui busquei com-
preender me fez provocar um atrito dela com o que Pêcheux (2008) 
apregoa, ou seja, pensar a discursividade como estrutura e como acon-
tecimento. O movimento analítico de interpretação, ao inscrever o dis-
curso de ponte como imagem de cidade numa memória a partir do modo 
como o recortei para constituir um corpus de análise, inscreveu uma dis-
cursividade do acontecimento.

Os deslocamentos, transladações, transferências, mudanças (ter-
mos tão caros para compreender o acontecimento discursivo em tor-
no do qual ‘meu’ objeto de discurso orbita intentando fisgar sentidos 
outros) foram compreendidos “… através das descrições regulares de 
montagens discursivas, [para que] se possa detectar os momentos de 
interpretações enquanto atos que surgem como tomadas de posição, re-
conhecidas como tais, isto é, como efeitos de identificação assumidos e 
não negados” (PÊCHEUX, 2008, p. 57, grifos meus).

O exemplo de ‘novo’ no processo de adjetivação de ponte nos 
enunciados que trouxe para apresentar análises dizem dessa memória 
dada a ler. A regularidade dessa discursividade nas montagens discursi-
vas “Teresina ganha novo ponto turístico” e “…um novo cartão-postal da 
capital” identificam a ponte Estaiada como “novo” ponto/cartão… esse 
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objeto passa a funcionar simbolicamente enquanto representação de 
imagem de cidade pela regularidade.

O acontecimento discursivo, aquilo que o recorte convoca, ensina 
que o sentido é um, mas pode ser outro, ou nos termos de Orlandi (2003): 
“é o acontecimento discursivo que nos ensina que há sempre (outros) 
sentidos possíveis […] que um acontecimento não para de produzir sen-
tidos”. Compreendo a materialidade discursiva no recorte dizendo que 
o aproveitamento das discursividades sobre Estaiada é um dizer que ao 
dizer sobre imagem de cidade também traz à tona um sentido outro, o 
que diz sobre o já-dito dessa imagem. Algo que incide sobre ‘ponte’.
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1. Introdução: O fio da meada

[…] a questão agrária engole a todos e a tudo, quem sabe e quem 
não sabe, quem vê e quem não vê, quem quer e quem não quer.

(MARTINS, 1994, p. 12-13)

Introduzimos, antes de quaisquer reflexões, talvez a maior de-
las se tratando da questão agrária no Brasil: não há como escapar. 
Constituímo-nos como um país agrário, haja vista a constituição como 
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nação por meio de um processo de colonização exploratório, a extensão 
territorial, a industrialização tardia e a dependência econômica em se-
tores agrícolas. Dessa forma, há aqueles sujeitos que dependem da terra 
como provedora de renda, produzindo alimentos e produtos diversos, e 
há aqueles – a grande maioria – que dependem dela e, consequentemen-
te, dos produtores rurais para consumir e, assim, sobreviver.

Não há como escapar porque somos atravessados por uma histó-
ria que é a da terra: ora marcada por divisas, ora marcada por sangue, 
ora marcada por ambos. Dito de outro modo, os 500 anos da história do 
Brasil se movimentam também em cima de alicerces agrários, os quais 
são bem assentados pelo sistema capitalista. Desse modo, compreender 
a questão agrária requer analisar a história do desenvolvimento huma-
no, remeter aos primeiros contatos com a terra e também aos primeiros 
processos de divisão de terras, compreendendo o desenvolvimento do 
sistema capitalista e suas contradições.

Os primeiros séculos, após a chegada dos portugueses, são marca-
dos pela colonização, pela dizimação de milhares de comunidades indí-
genas, pela escravização do negro e pelas lutas de indígenas e de negros 
contra o cativeiro (FERNANDES, 1999). A questão da terra atravessa todo 
o período colonial e o marca, sendo um de seus determinantes. Ela está 
imbricada desde o momento em que o português pisa em um território 
“sem nação”; desloca negros nativos da África para outro continente, 
a fim de transformá-los em mão de obra; invade e destrói o espaço de 
tribos indígenas a fim de submetê-los a métodos europeus de produção 
e de cultivo da terra.

Apenas na metade do século XIX foi criada a Lei de Terras, a qual 
instituía que qualquer cidadão brasileiro poderia se transformar em pro-
prietário privado de terras. Contudo, para ter o direito à propriedade era 
necessário pagar certo valor à Coroa. A partir daí, é possível constatar o 
impedimento do acesso à terra para determinados cidadãos, já que em-
bora a lei afirmasse que qualquer cidadão brasileiro poderia se trans-
formar em proprietário, na prática, somente aqueles que tinham poder 
aquisitivo teriam de fato acesso à propriedade da terra. “A Lei nº 601, de 
1850, foi então o batistério do latifúndio no Brasil. Ela regulamentou e 
consolidou o modelo da grande propriedade rural, que é a base legal, 
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até os dias atuais, para a estrutura injusta da propriedade de terras no 
Brasil” (STEDILE, 2012, p. 25).

Por conta disso, o sujeito ex-escravo continuou a se submeter a ta-
refas tão duras quanto as da escravidão para conseguir sobreviver, uma 
vez que a abolição da escravatura não significou a independência em 
relação ao sistema hierárquico que tomava conta do campo brasileiro. É 
nesse momento que surgem os trabalhadores sem terra. Antes de 1850 
os africanos e indígenas não possuíam terras, justamente porque a ter-
ra não era possuída no sentido jurídico, quem estava em cima dela era 
seu dono, basicamente. É a partir de uma lógica de propriedade privada 
que se constitui noções jurídico-políticas sobre quem possui e quem não 
possui terra. Desse modo, o avanço a um capitalismo institucionalizado, 
em que a propriedade privada impera, não mudou o fato dos ex-escravos 
terem ou não terra, eles apenas passaram a ser reconhecidos juridica-
mente como sujeitos que não a tem.

O século XX gira em torno da consolidação do latifúndio brasi-
leiro. O campesinato brasileiro, composto de trabalhadores rurais à 
margem da propriedade, passa a integrar um sistema mercadológico, 
no qual a terra é entendida como renda capitalizada. A partir desse do-
mínio, o capital pôde subordinar a produção de tipo camponês, através 
da especulação fundiária, comprando-a e vendendo-a, sujeitando assim, 
o trabalho que se dá na terra. A terra torna-se o mecanismo básico do 
processo de expansão do capital no campo, subordinando os pequenos 
agricultores (OLIVEIRA, 1986).

O capital no campo brasileiro toma proporções tão grandes que 
passa a integrar outros setores da economia, a partir dos anos 50. 
Impulsionado pela Revolução Verde e pela abertura ao comércio ex-
terior, o campo passa a ter uma nova configuração: a do agronegócio. 
Fernandes (2013, p. 191-192) explica o agronegócio como “a expressão 
capitalista da modernização da agricultura, que tem se apropriado dos 
latifúndios e das terras […] para se territorializar”. O mesmo autor ainda 
traz (2008) que o agronegócio é um novo tipo de latifúndio, só que ainda 
mais amplo, pois agora não só concentra e domina apenas a terra, mas 
também a tecnologia de produção e as políticas de desenvolvimento.
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Concomitante ao desenvolvimento da agricultura de grande pro-
priedade, a luta pela terra tornou-se a luta pela Reforma Agrária. Vale 
destacar que a luta pela terra sempre foi uma luta constante dos campo-
neses e nasceu com o latifúndio, já a luta pela Reforma Agrária é conse-
quência das organizações camponesas da segunda metade do século XX, 
como maneira de resistir ao êxodo rural e à grande escala de desemprego 
na zona urbana (DE SOUZA ROCHA; CABRAL, 2016). Em outras pala-
vras, é a passagem do sujeito sem terra para o sujeito sem-terra, em que 
há a categorização do sujeito pela sua condição social de luta.

Ao longo deste artigo, buscaremos compreender a formação de 
uma das principais organizações camponesas sem-terra que lutam 
pela reforma agrária, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), o qual não só não escapa da questão agrária, como também a 
constitui enquanto é constituído por ela. Aqui chegamos ao ponto nodal 
de nossa reflexão: constituições que não escapam dos enlaces que as 
constituem.

2. Um enlace na história

Como vimos, na metade do século XX, o capitalismo assume tra-
ços cada vez mais marcantes. Segundo Silva (2006), o capitalismo dos 
anos 60 deixa de ser um capitalismo de traços ibéricos e envergonha-
dos. Isso fez com que “expressivos setores da Igreja Católica na América 
Latina como um todo deram uma guinada radical para a esquerda” 
(SILVA, 2006, p. 13). Foi o surgimento daquilo que Eric Hobsbawn (1995), 
em seu livro A era dos extremos: o breve século XX, definiu como “os 
padres-católicos-marxistas”.

É importante concebermos o catolicismo como uma não unida-
de, uma vez que, em 1968, na Conferência de Medelín e, posteriormen-
te, em Iquito, no ano de 1971, “surgiu um movimento dentro da Igreja 
com entendimento diferente sobre as posturas reproduzidas na época 
de um modelo baseado na Igreja Europeia” (FELICIANO, 2006, p. 84). 
Esse movimento foi chamado de Teologia da Libertação e ficou conheci-
do por práticas que contestavam as ações da própria Igreja, criando uma 
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discussão profunda em sua forma de agir e pensar perante a sociedade e 
seus desafios. Segundo Silva (2006, p. 23),

A modernidade concebida como terra de missão seria vencida à 
medida que a Igreja reafirmasse a sua presença nas mais diver-
sas áreas de atuação humana; se havia hospitais laicos, deveria 
haver hospitais católicos; se havia universidades laicas, deveria 
haver universidades católicas, se havia uma intelectualidade 
laica, deveria haver uma intelectualidade católica e assim por 
diante.

No Brasil, essa duplicação do mundo também atinge a questão 
agrária, uma vez que nosso país é marcado pela luta da terra há 500 anos, 
produzindo, assim, sujeitos do campo, assujeitados pelas adversidades 
impostas por esse lugar social. A luta pela terra no Brasil não só marca, 
mas também trava uma diferença econômico-social gritante entre aque-
les que têm acesso à terra e aqueles que não o tem. Nesse sentido, é por 
meio de uma denúncia aberta e sistemática da injustiça institucionali-
zada que a Teologia da Libertação cria, no Brasil, o Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi), em 1972, e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), em 
1975 (FELICIANO, 2006).

A partir de sua criação, a CPT passa a organizar, com os traba-
lhadores, “caminhadas e protestos, além de ter iniciado um processo 
de construção de uma conscientização e sentido de identidade campo-
nesa, na luta pela obtenção de seus direitos” (FELICIANO, 2006, p. 84). 
Segundo Görgen (2017), é a partir da CPT, que a luta pela terra passa a 
se organizar politicamente como consolidação de uma espiritualidade 
de amor à terra.

Em 1984, “Com o estímulo da CPT, é fundado o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra […], com participação de camponeses 
sem-terra vindos de acampamentos já existentes em vários pontos do 
país” (GÖRGEN, 2017, p. 586). Desse modo, o MST, assim chamado, tem 
sua origem estreitamente ligada às ações da Teologia da Libertação.

A partir dos anos 80, o MST passou a ocupar um lugar institucio-
nal frente às políticas de reforma agrária no Brasil e na América Latina. 
Contudo, não tomaremos mais o percurso histórico do MST e/ou da 
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Teologia da Libertação, contentaremo-nos apenas em tomar esse en-
lace histórico a fim de compreendermos como ele produz movimentos 
discursivos de retorno a esse mesmo lugar. Sendo esse nosso objeti-
vo, tomamos como corpus de nosso estudo o Hino do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, criado no fim dos anos 80, enquanto 
produto histórico, a fim de compreender como a história intervém para, 
enfim, a língua significar em um processo que não há fim e muito menos 
começo: o religioso.

3. Textecendo conceitos

O movimento que fizemos aqui que leva em consideração as con-
dições materiais e históricas de produção de um dado corpus é próprio da 
Análise de Discurso (AD) de matriz francesa no Brasil, teoria a qual nos 
filiamos, que constitui um lugar de entremeio por meio da Linguística, 
da Psicanálise e do Materialismo Histórico. A AD, assim chamada, tem 
como fundador Michel Pêcheux (1997), o qual toma o discurso, na relação 
língua, história e ideologia, como efeito de sentidos entre interlocutores.

Para o analista de discurso é importante conceber a história como 
um lugar de determinação. Isso porque ao pensarmos no discurso como 
uma ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento (ORLANDI, 
1999), não estamos falando de movimentos discursivos apenas em um 
dado momento, estamos pensando além. Se os sentidos dependem do 
contexto sócio-histórico, das condições de produção e dos sujeitos que 
falam, consequentemente, o discurso produz diferentes efeitos de senti-
dos ao longo da história.

Assim, Pêcheux (1997, p. 56) assegura que:

todo discurso marca a possibilidade de uma desestru-
turação – reestruturação dessas redes e trajetos: todo 
discurso é 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 […].

Em síntese, o discurso se desestrutura e se reestrutura dependen-
do das suas condições de produção, por isso, ele produz determinados 
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sentidos, os quais se constituem a partir do jogo entre língua e história. 
Logo, o sujeito não pode ser concebido fora da historicidade que o cons-
titui, bem como o sentido não pode ser compreendido fora das condições 
de produção (determinadas historicamente) do discurso que o produziu.

Se a Análise de Discurso se ampara no Materialismo Histórico para 
conceber as estruturas do discurso, então não será no plano das ideias 
que Pêcheux conceberá talvez a mais importante dessas estruturas, mas, 
sim, no plano material: a ideologia. Isto é, trata-se de compreender as 
Ideologias como conjunto de práticas necessárias à reprodução das rela-
ções materiais de produção (ALTHUSSER, 1985). Frente a isso, Althusser 
(2005, p. 136) assegura que o “reconhecimento prévio da ideologia como 
prática é indispensável para toda teoria da ideologia”.

É de extrema importância aliar ideologia à prática na tentativa de 
desmistificar a ideia de ideologia como “falsa consciência”, como falsi-
dade do real. A ideologia é efeito de evidência, aquilo que satura, o efeito 
de óbvio. No pensamento de Althusser (2015), a ideologia é estrutura 
imanente do imaginário da sociedade, ou ainda, ela faz parte organica-
mente de toda uma totalidade social. Tudo acontece como se a ideologia 
tivesse ela mesma mecanismos de dissipação da realidade, num proces-
so imposto aos sujeitos. Daí a refutação do conceito de “falsa consciên-
cia” pelos materialistas; a ideologia causa um efeito de consciência, no 
qual o sujeito acredita estar no domínio de sua língua, quando, na ver-
dade, o conjunto de representações produzido pela ideologia constitui 
estruturas que se impõem aos sujeitos sem passar pela sua consciência.

Para Pêcheux (1997), o funcionamento da ideologia se dá por meio 
de práticas discursivas. Em suas palavras (PÊCHEUX, 1997, p. 146), “a 
instância ideológica existe sob a forma de formações ideológicas, que 
ao mesmo tempo, possuem um caráter “regional” e comportam posições 
de classe”. Ou seja, a ideologia é, por um lado, regional, e, por outro, de 
classe. É justamente por terem caráter regional que as formações ideo-
lógicas se referem a coisas distintas, e é por terem caráter de classe que 
as formações ideológicas se referem às mesmas coisas (PÊCHEUX, 2019).

A partir do conceito de ideologia, Pêcheux (2019) compreende o 
conceito de formação discursiva como interiorizada na formação ideo-
lógica, ou seja, constitui aspectos pertencentes a esta. Assim, o autor 
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(1997, p. 161) assegura que “os indivíduos são interpelados em sujei-
tos-falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas 
que representam ‘na linguagem’ as formações ideológicas que lhe são 
correspondentes”. Desse modo

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 nas quais essas 
posições se inscrevem (PÊCHEUX, 1997, p. 160).

Ou seja, a determinação é constitutiva do discurso, uma vez que 
é no interior de uma formação discursiva que se delimita o dizível: “O 
complexo das formações discursivas, em seu conjunto, define o universo 
do ‘dizível’ e especifica, em suas diferenças, o limite do dizer para os su-
jeitos em suas distintas posições” (ORLANDI, 1990, p. 39).

Vale destacar que o dizível não é da ordem do acaso. Assim como 
uma formação discursiva está articulada com discursos determinados, o 
dizível está sempre engendrado a uma memória, a memória discursiva, 
ou ainda, o interdiscurso, que “designa o espaço discursivo ideológico 
no qual se desdobram as formações discursivas em função das relações 
de dominação, subordinação, contradição” (MALDIDIER, 2003, p. 54). A 
memória discursiva não é estática, nem completa em si, ela se desloca, 
imerge, emerge, e vem à tona, atravessando o dizer (intradiscurso).

É desse modo que os discursos e os sujeitos se constituem pelo 
movimento, o qual não é da ordem do descontrole (embora não se possa 
ter controle), isso porque a memória está inscrita em filiações históricas, 
produzindo, assim, filiações de sentidos. A memória é, então, constituti-
va das formações discursivas (e, assim, das formações ideológicas), pois 
ela se dá pela repetição do mesmo ao longo da história, criando enlaces.

4. Um enlace na língua, um sempre retorno à história

O nosso corpus de análise é constituído pelo Hino do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, sendo uma composição de Ademar 
Bogo, em 1987, e musicada em 1988. O Hino constitui um lugar de gran-
de importância política e jurídica, já que é reconhecido como hino oficial 
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do Movimento Sem Terra, operando simbolicamente, em um jogo de 
identificação dos sujeitos que compõem o Movimento.

Para fins de análise, recortamos três sequências discursivas, se-
guindo o seguinte critério: versos do hino que continham palavras ou 
expressões que se relacionam à formação discursiva cristã. A partir de 
agora, tomaremos cada uma dessas sequências discursivas por meio de 
um gesto de análise, desnaturalizando as redes parafrásticas constituí-
das a partir do entrelaçamento discursivo entre o MST e a formação dis-
cursiva cristã.

SD1: “Vem, teçamos nossa liberdade” – verso 1.

Essa sequência discursiva compõe o primeiro verso da música, ou 
seja, ela é iniciada pelo item lexical “vem”, o qual corresponde ao verbo 
“vir” conjugado inadequadamente, segundo a Língua Padrão (BECHARA, 
2015), na terceira pessoa do singular do modo imperativo. Isso porque o 
“vem” corresponde à oralidade. Contudo, a inadequação da conjugação 
não interfere na significação. Segundo o dicionário HOUAISS (2009), o 
verbo “vir” é significado como “Caminhar ou ir, acompanhando algo ou 
alguém; seguir”.

Desse modo, levando em consideração o significado da palavra 
juntamente às condições de produção do Hino de um Movimento de 
massas, compreendemos que o “vem” tem sentido de um chamado para 
que os demais sujeitos caminhem ou sigam juntos na mesma direção. 
Contudo, é não qualquer chamado, é não apenas para escutar o Hino e 
cantar juntos, mas, sim, para tecer a liberdade em relação às políticas 
do latifúndio, objetivo do MST ao projetar uma reforma agrária popular. 
Esse é um primeiro gesto interpretativo que condiz à circunstância de 
enunciação: temos o hino de um movimento social e seu primeiro verso 
chama para construir de maneira conjunta a reforma agrária.

Em um gesto de análise discursiva, sabemos que os “sentidos não 
estão nas palavras, mas aquém e além delas”, conforme afirma Orlandi 
(1999, p. 42). A partir disso, levamos em consideração a memória, ou 
ainda, o interdiscurso, aquilo que fala antes, que vem de outro lugar 
para significar o mesmo. Compreendemos o “vem” como uma paráfrase, 
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imbricada na formação discursiva cristã, constituída como um chama-
mento divino.

Observemos este trecho bíblico: “Disse-lhe Jesus: Se queres ser 
perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesou-
ro no céu; e vem, e segue-me” (MATEUS, 19, 21). Esta expressão “vem e 
segue-me” é uma das mais reproduzidas dentro do cristianismo dita por 
Jesus. É a partir dela que se consolida o chamado vocacional, isto é, pre-
cisamos ouvir, em uma posição religiosa, quando Jesus chama para se-
guir com ele; da mesma forma, precisamos ouvir, em uma posição cam-
pesina, quando a luta pela terra chama para seguir em busca da reforma 
agrária. Logo, e se os sentidos postos no chamado pela reforma agrária 
também constituíram um chamado divino?

A partir disso podemos refletir sobre a própria Teologia da 
Libertação, que ajudou a chamar e organizar os camponeses sem-terra 
para, assim, formar o MST. Esse chamamento é “legítimo” para os cris-
tãos, a partir do momento em que ele é feito em nome de alguém divi-
namente superior, como Jesus. Temos aqui um retorno ao mesmo espaço 
do dizível, isto é, à mesma formação discursiva.

Analisemos agora a segunda sequência discursiva.

SD2: “E plantemos nesta terra como irmãos” – verso 4.

O primeiro gesto de análise é interrogar: “O que é plantar como 
irmãos?”, “Irmãos plantam juntos?” e “Irmãos plantam?’; talvez a ques-
tão-chave esteja em se perguntar o que determina ser irmãos, e a respos-
ta é: ter o mesmo pai. Observemos, então, essa passagem bíblica, “Graça 
e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo (CORÍNTIOS, 
1, 3). Frente a isso, produzimos o seguinte gesto:

1. SE temos o mesmo pai, somos irmãos;

2. SE somos irmãos, a terra precisa ser dividida;

3. SE a terra precisa ser dividida, precisa ter reforma agrária.

Desse modo, é pela significação cristã de “Pai de todos”, que se 
tem uma direção de sentido à fraternidade, o que valida a luta pela terra 
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e pela reforma agrária. Na verdade, não só valida, mas, sobretudo, expli-
ca e motiva.

Tomemos novamente a pergunta “O que é plantar como irmãos?”, 
nela a expressão “como irmãos” tem função sintática de adjunto adver-
bial de modo. Nesse sentido, o modo como se planta, o qual é como ir-
mãos, é também o modo como se percebe a luta pela terra: na união de 
muitos. Essa união de muitos só é possível porque há um retorno a um 
lugar semântico que ressoa e atravessa a história em mais um enlace, 
sendo ele “somos todos filhos de Deus”.

Após essas duas análises, atentemos para a terceira, logo abaixo.

SD3: “Nossa força resgatada pela chama 

Da esperança no triunfo que virá” – versos 17 e 18.

Tomaremos a expressão “chama da esperança” e a partir dela, pro-
pomos a seguinte questão: o que o fogo, que queima, tem a ver com a 
luta pela terra? Evidentemente, nada. Vamos além, perguntando-nos, a 
esperança é composta por fogo?

Não se trata de tornar tudo literal. Porém, trata-se de pensar por-
que o sentido faz sentido em determinadas condições de produção. Na 
Bíblia, em Ato dos Apóstolos (2, 3-4), o céu estava tomado por línguas 
de fogo que pousaram em todos aqueles que ali estavam, logo depois to-
dos foram tomados pelo Espírito Santo. Além disso, há várias passagens 
na Bíblia que associam o Espírito Santo à chama divina. Segundo Zilles 
(1991, p. 43), dentro da crença católica, “O fogo purifica e limpa o im-
puro”, e segundo a Bíblia (CORÍNTIOS 6, 11) é o Espírito Santo o agente 
purificador. Ainda sobre o Espírito Santo, em Romanos (15, 13), é pela 
ação dele que a esperança transborda.

Em síntese, o Espírito Santo age por meio do fogo, limpando o 
impuro e transbordando esperança. Por isso, o termo “chama da espe-
rança” é associado a ele. Para Contins (2008), o homem tem necessi-
dade de mediação e quem a faz é o Espírito Santo. Em outras palavras, 
é a chama da esperança que vem à terra e resgata os homens, a fim de 
que eles sigam dentro do projeto de Deus. Desse modo, como o Hino 
menciona, a força dos campesinos é resgatada pela chama da esperança, 
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possibilitando a luta pela terra, a qual fazia parte do projeto divino da 
Teologia da Libertação.

Os movimentos que fizemos aqui desnaturalizam certas expres-
sões que geralmente não são contestadas. Isso porque elas não intrigam, 
não inquietam. Suas bordas possuem o formato perfeito para encaixar 
naquilo que encaixam: o sentido. É nada mais, nada menos que a ideolo-
gia operando nessas bordas e esculpindo elas com a força da história. Se 
há encaixe, há enlace, há estalo, tudo faz sentido, num jogo simbólico, 
em que as palavras se arranjam para compor o discurso num efeito de 
totalidade. A completude do enlace, enfim, se fecha e se amarra, na per-
feição do laço – mas isso de modo aparente, ou ainda, de modo evidente.

Em nosso corpus, essas relações de sentido são articuladas pela 
paráfrase. Segundo Orlandi (1998, p. 15), a paráfrase se constitui como 
o mesmo, isto é, “apesar da variedade da situação e dos locutores, há 
um retorno aos mesmos espaços do dizível”. É esse retorno a filiações 
de sentido estabilizadas que faz com que a paráfrase seja considerada 
matriz de sentido.

Orlandi (1990) tem como marca especificadora de sua filiação à AD 
a proposta de considerar a relação contraditória entre a paráfrase e a po-
lissemia como eixo que estrutura o funcionamento da linguagem. É uma 
relação contraditória porque não podemos conceber o funcionamento 
da paráfrase sem o da polissemia, ou seja, é uma diferença constitutiva e 
necessária. Discursivamente, a paráfrase é a reiteração do mesmo e a po-
lissemia, a produção da diferença (ORLANDI, 1998). Elas se constituem 
não pelas condições imediatas, mas pela incidência da memória, aquilo 
que, segundo Orlandi (1998, p. 15), “já faz sentido em nós. O recorte 
significativo – o que é relevante para a significação – é determinado pela 
sua relação com a memória”.

Como dito, o recorte significativo se relaciona com a memória de 
modo repetitivo, isto é, pela paráfrase, já que há um retorno a determi-
nados espaços do dizível. Os movimentos de retorno a uma determinada 
formação discursiva possibilita a construção de redes parafrásticas, ou 
ainda, matrizes parafrásticas que atravessam a história pelo simbólico, 
fazendo com que os sujeitos tomem os sentidos como naturais e ób-
vios. É por isso que as formações discursivas estão interiorizadas em 
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formações ideológicas, afinal, as redes parafrásticas, que derivam das 
FDs, produzem efeitos de totalidade e de naturalidade porque são cons-
tituídas ideologicamente.

O discurso funciona como se fornecesse ali, naquele exato mo-
mento e lugar, as bases necessárias para a produção de sentidos; como 
se nada mais bastasse, apenas o sujeito e o discurso. Logo, o sujeito 
acredita ser a origem, aquilo que Pêcheux (1997) denomina de “Efeito 
Münchhausen”, isto é, um processo de esquecimento de natureza in-
consciente e ideológica, no qual o sujeito acredita ser ponto de partida 
de seu discurso. Para Maldidier (2003, p. 42) esse esquecimento deve ser 
“posto em relação com as famílias parafrásticas constitutivas dos efeitos 
de sentido”. Por isso, dizemos que a paráfrase é a matriz de sentido (em 
uma dada formação discursiva), já que a partir dela se constituem redes 
que possibilitam determinados efeitos, os quais atravessam a história e 
a constituem.

Vale ressaltar que assim como o discurso do MST é atravessado 
por outros, sendo, então, constituído por fissuras, a formação discursiva 
cristã também não é homogênea. Segundo Indursky (2011, p. 89), “Não 
creio que ainda seja possível, nos dias de hoje, trabalhar com uma FD 
fechada e homogênea. Diria mais: nem mesmo é desejável o fechamento 
de uma máquina discursiva, embora seja muito mais fácil trabalhar des-
sa maneira”.

Poderíamos dizer, então, que a formação discursiva é uma grande 
colcha de retalhos, feita a partir de inúmeras agulhas de inúmeros su-
jeitos e costurada a partir de diversas linhas. Contudo, há algo que une 
todos esses tecidos e faz com que ele tenha um funcionamento que é 
próprio de si. Essa colcha está sempre em reforma, novos retalhos são 
acrescentados quando são enlaçados discursivamente, como analisamos 
em nosso corpus. Outros retalhos são reformulados. A colcha tem as bor-
das da memória, em que não há partes retilíneas, muito menos com a 
mesma espessura. Ela não deixa de existir porque está guardada no guar-
da-roupas, apenas não tem mais a circulação de antes. Enquanto ela fizer 
sentido, sempre estará lá dando abertura a um possível funcionamento.
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O UNIVERSO MUSICAL DO FUNK
EM DISCURSO: DESLOCAMENTOS 
DE SENTIDOS NO COTIDIANO DA 

INTERNET

Thaís Dias de Almeida1

1. Introdução

A música e suas construções poética/retórica/melódicas, que utili-
zam da oralidade, da escrita e da expressão gestual, passaram (e passam) 
por inúmeros processos de (re)significação ao longo dos séculos. As mú-
sicas se classificam em gêneros distintos que podem ser identificados 
através de características específicas que marcam cada gênero musical 
(GM). Em meio a estas classificações, deparamo-nos com as narrativas 
que autorizam ou interditam estes gêneros musicais, qualificando-os. 
São essas narrativas que interessam para esta pesquisa, pois partem de 
um lugar discursivo.

Nos é caro compreender as condições de produção, as formações 
discursivas e os efeitos de sentidos que marcam as filiações discursiva/
ideológicas dos sujeitos que assumem uma posição e outra, para que 
assim seja possível entender como se faz o acesso ao interdiscurso em 

1 Mestranda em Educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Pedagoga 
e integrante do grupo de pesquisa: Grupo de investigação de narrativas, praticas letradas e 
discurso – GRINPRALED/CNPq. Área Linguagens. E-mail: thais.amaterasu@gmail.com.
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seus dizeres, porque dizem uma coisa e não outra e como resgatam e re-
tomam lugares que, em momentos distintos, eram ocupados por outros 
sujeitos do discurso.

Algumas questões controversas sobre música “boa” ou “ruim” são 
assuntos de debates em reuniões grupais e também na esfera digital. Em 
outras eras, como do século X até o século XV, valorizava-se a música 
instrumental como: instrumentos de corda, de sopro e percussões. Em 
seguida foram inseridas as vozes, que posteriormente compunham as 
frases melódicas com acompanhamentos instrumentais e assim dando 
seguimento às mais diversas variações atuais. 

O artigo tem como objetivo analisar como os deslocamentos de 
sentidos no cotidiano da internet acerca do GM “Funk” resgatam o in-
terdiscurso e mantêm em evidência um jogo de interdição (proibição) ou 
autorização sobre o que seria música “boa” ou “ruim”. Com enfoque na 
Análise de Discurso pêcheuxtiana, utilizada como base teórico-metodo-
lógica para fundamentação de modo a garantir que haja a multiplicidade 
na construção do corpus, discorreremos sobre a ideia de produções de 
massa e a indústria cultural como aparelho ideológico e de dominação 
das massas e a perspectiva de autoria. Tais perspectivas nos permitem 
sustentação para elucidar a análise e apontar os encaminhamentos que 
veremos a seguir.

A partir do estranhamento de narrativas, da música “boa” ou 
“ruim”, para tratar da inquietação construímos um dispositivo teórico-
-analítico (metodológico).

2. Dispositivo teórico-analítico

Ao estranhar um lugar do “já dito” e indagar sobre os efeitos de 
sentido de “músicas de qualidade” tal como é recorrente em alguns di-
zeres cotidianos, mobilizamos conjuntamente os conceitos teóricos da 
Análise de Discurso pêcheuxtiana (doravante AD), considerando que, 
nestas narrativas, “os dados são os discursos. Os discursos, por sua vez, 
não são objetos empíricos, são efeitos de sentido entre locutores, sendo 
análise e teoria inseparáveis” (ORLANDI, 2001, p. 38).
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Para melhor compreensão, o dispositivo teórico-analítico foi divi-
dido em subseções que serão expostas a seguir.

2.1 Indústria cultural e dominação

Inicialmente partimos da ideia de que “A obra artística, enquanto 
objeto produzido pelo homem, revela o próprio homem […]. O subjetivo 
torna-se objeto e o objeto remete ao sujeito” (TROJAN, 1996, p. 90). Além 
disso, tais fabricações produzem sentidos com suas linguagens (sonora, 
visual, audiovisual, espacial e escrita) e estes sentidos são marcados por 
formações discursivas/ideológicas.

No entanto, para entrarmos na produção de sentidos e seus efeitos, 
precisamos entender e contextualizar a atuação da indústria cultural. 
Para isso trago Teodor W. Adorno, filósofo e crítico da cultura musical 
para apontar algumas questões sobre a produção de música de massa. 
Adorno (2002) menciona uma certa cisão entre o cinema e o rádio, que 
colocaram conveniências capitalistas como regentes de sua atuação na 
sociedade. Como consequência, deixa-se o compromisso com o desen-
volvimento intelectual e a promoção da reflexão crítica, tendo seus in-
teresses voltados para o lucro.

No que se refere aos veículos de promoção cultural:

O cinema e o rádio não têm mais necessidade de serem empa-
cotados como arte. A verdade de que nada são além de negócios 
lhes serve de ideologia. Esta deverá legitimar o lixo que pro-
duzem de propósito. O cinema e o rádio se auto definem como 
indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de seus dire-
tores-gerais tiram qualquer dúvida sobre a necessidade social 
de seus produtos (ADORNO, 2002, p. 6).

O fato de não se comprometer com interesses culturais a fim de 
gerar reflexões e levar ao público em geral críticas construtivas que 
poderiam contribuir com o amadurecimento intelectual da população, 
demonstra o real interesse da indústria cultural nomeada por Adorno 
no século XIX: vender e lucrar. Os donos dessa indústria veem em sua 
concepção maneiras de interpelar os sujeitos e conferir-lhes uma falsa 
identidade cultural que “funcionam através da ideologia” (ALTHUSSER, 
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1983, p. 69), que era, ou é até os dias de hoje, disseminada pelos meios de 
comunicação do século XIX, que tinham monopólio da rádio e o cinema 
– e atualmente das mídias virtuais –, gerando então “a falsa identidade 
do universal e do particular” (ADORNO, 2002, p. 5), identidade essa ven-
dida para as massas.

O que não se diz é que o ambiente em que a técnica adquire 
tanto poder sobre a sociedade encarna o próprio poder dos eco-
nomicamente mais fortes sobre a mesma sociedade. A raciona-
lidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação, é o 
caráter repressivo da sociedade que se auto-aliena (ADORNO, 
2002, p. 6).

Dialogando com Althusser (1983), tal dominação é produzida a 
partir da ideologia que, por sua vez interpela os sujeitos fazendo com 
que a relação de poder se estabeleça do “ponto de vista da reprodução” 
(ALTHUSSER, 1983, p. 62). Não por acaso, no final do século XX até a 
atualidade, a indústria cultural viu nos gêneros musicais oriundos da 
periferia um lugar ideal para lucrar e também para exercer dominação 
sobre a população de classe trabalhadora, fomentando o que Pêcheux 
(2014) chama de “condições ideológicas de reprodução/transforma-
ção das relações de produção” que, de certo modo, promove também a 
desqualificação intelectual destes gêneros.

Dentre os gêneros provenientes de periferias e subúrbios que mais 
fazem sucesso na atualidade brasileira temos o Funk (carioca e paulista), 
o Sertanejo Universitário, Brega Funk entre outros, sendo que os dois 
primeiros fazem sucesso nacional e até internacional. Adorno (2002) ex-
plica como, o que para nós no século XXI configura-se em produtoras 
de audiovisual, a indústria cultural estimula o processo de interpelação:

Não se desenvolveu qualquer sistema de réplica e as transmis-
sões privadas são mantidas na clandestinidade. Estas se limi-
tam ao mundo excêntrico dos amadores, que, ainda por cima, 
são organizados do alto. Qualquer traço de espontaneidade do 
público no âmbito da rádio oficial é guiado e absorvido, em 
uma seleção de tipo especial, por caçadores de talento, com-
petições diante do microfone, manifestações domesticadas de 
todo o gênero. Os talentos pertencem à indústria muito antes 
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que esta os apresente; ou não se adaptariam tão prontamente 
(ADORNO, 2002, p. 6).

A indústria, mesmo que por um lado negue, apropria-se de algu-
mas obras considerando que “seu estilo é uma promessa” (ADORNO, 
2002, p. 13). Mas, mesmo obtendo grande sucesso, alguns desses gê-
neros, em especial o Funk brasileiro, que compõe o objeto pesquisado, 
não são considerados por uma parte da população como cultura ou arte. 
Um outro ponto a se considerar é a ideia de repetição que, para Adorno 
(2002, p. 5), é ampliada quando “a cultura contemporânea a tudo confere 
um ar de semelhança”, ou seja, uma espécie de repetível, de paráfrase, 
onde mudam-se os protagonistas, o elenco, mantendo o mesmo ato, o 
mesmo enredo, o “mais do mesmo”2.

Sobre o Funk brasileiro, é um GM nascido nas periferias do Rio de 
Janeiro, composta majoritariamente por pessoas negras, entre 1970 e 
1980 e tem como marca a bateria eletrônica. Em meados de 2000 o Funk 
carioca ganhou espaço em casas noturnas, academias e outros espaços 
de acesso da classe média alta, o que contribuiu com sua ampliação em 
se tratando dos ouvintes.

Algumas vertentes oriundas do Funk carioca abordam questões 
diferentes como é o caso do Funk ostentação, que é característico de 
São Paulo e fala sobre carros luxuosos, dinheiro e melhora econômica 
de vida, o Funk Pop, que tem características rítmicas do Pop, o Funk 
Consciente que faz críticas ao sistema político-ideológico e tenta cau-
sar impacto reflexivo no seu público e Funk Proibidão que fala sobre 
sexo, drogas, e o crime. Sua origem periférica e os temas abordados em 
suas letras “avaliza” uma parcela da população a taxar o Funk brasileiro, 
como um todo, de “ruim”.

Cabe salientar que, atualmente, entre os anos de 2015 e 2020, o 
Funk tem gerado muita renda para a indústria musical. Podemos ter uma 
pequena noção do quanto o então GM tem promovido vendo o canal ofi-
cial do YouTube denominado “Kondzilla”, que é propriedade do produtor 
e empresário Konrad Dantas. Neste canal temos acesso a dois dos vídeos 
clipes mais visualizados do Brasil até o presente momento, que são: MC 

2 Título da coletânea da banda Legião Urbana lançado em março de 1998.
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Fioti com o hit “Bum Bum Tam Tam”3, que é o vídeo mais assistido do 
YouTube brasileiro, somando cerca de 1,5 bilhão de visualizações, e MC 
Kevinho com o hit “Olha a explosão”4, somando mais de 1 bilhão de vi-
sualizações. Além desse sucesso em outras plataformas digitais, temos a 
cantora de Funk Pop Anitta. Ela alcançou ascensão internacional e hoje 
grava inúmeros hits com personalidades de outras nacionalidades.

2.2 Criminalização de gêneros musicais periféricos: manutenção 
de estigmas e discurso eugenista

As grandes sinfonias caracterizam músicas eruditas, com grandes 
elaborações harmônicas, capazes de despertar sentimentos profundos 
em seus ouvintes, público esse composto geralmente de pessoas da alta 
sociedade, consideradas refinadas, cultas. Em contrapartida as músicas 
populares, promovidas pelo povo, eram simples, com poucos acordes, de 
fácil execução e acompanhamento vocal com frases melódicas. Não era 
necessário ser um gênio da música para compô-las ou toca-las. Essas 
composições eram consideradas “vulgares”.

O Funk brasileiro, GM desenvolvido na periferia, é envolto de po-
lêmicas chegando ao ponto de ter uma proposta de emenda constitu-
cional para se criminalizar o GM5. No entanto, a proposta foi rejeitada 
pelo Senado Federal em setembro de 2017. Na proposta, encaminhada a 
partir de uma sugestão legislativa (SUG) o proponente diz:

É fato e de conhecimento dos Brasileiros (sic) difundido 
inclusive por diversos veículos de comunicação de mídia e in-
ternet com conteúdos podre (sic) alertando a população o po-
der público do crime contra a criança, o menor adolescentes e 
a família. Crime de saúde pública desta “falsa cultura” denomi-
nada “funk” (BRASIL, 2017).

O autor da proposta continua sua fundamentação alegando que 
“os chamados bailes de “pancadões” são somente um recrutamento 

3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_P7S2lKif-A. Acesso em: 26 ago. 2020.

4 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3yd_eoMOvqk. Acesso em: 26 ago. 2020.

5 No ano de 2017, de autoria do Marcelo Alonso, foi alegado que o Funk é “crime de saúde pú-
blica à criança, adolescente e família”.

https://www.youtube.com/watch?v=_P7S2lKif-A
https://www.youtube.com/watch?v=3yd_eoMOvqk
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organizado […] para atender criminosos, estupradores e pedófilos a prá-
tica de crime contra a criança e o menor adolescentes (sic) ao uso, venda 
e consumo de álcool e drogas” (BRASIL, 2017). Contudo, essa tentativa 
de criminalização só evidencia a tentativa de associação de movimentos 
de periferias ao crime, a vadiagem, libertinagem.

Em sua dissertação de mestrado em Direito Penal, Medicina 
Forense e Criminologia, Cymrot (2016) discorre sobre a criminalização 
de movimentos culturais ligados a subúrbios, voltando sua análise para 
o Funk brasileiro. Num trecho o autor lembra que: “Na década de 30, as 
perspectivas dominantes estabeleceram que nas zonas e bairros popu-
lares haviam delinquentes, desocupados ou trabalhadores” (CYMROT, 
2016, p. 187) perspectivas cunhadas em ideias eugenistas, como de-
monstra Masiero (2005).

A partir da SUG e da observação de Cymrot, nota-se que há uma 
condução ideológica que criminaliza e desqualifica gêneros musicais, 
pois a quem interessa associar as periferias e o que se originam nelas ao 
crime? É sabido que a maior parte das populações periféricas é composta 
por pessoas retintas, que descendem de africanos que ocuparam os su-
búrbios pós abolição da escravatura.

Não é à toa que ocorra tal tentativa de criminalização. Essa ação 
remete a um outro fato histórico ocorrido em vários países, e que no 
Brasil começou no início do século XX, a ideia de higienização ou aper-
feiçoamento da raça, que visava a eliminação do que fosse danoso ou 
nocivo para seu aprimoramento. Masiero (2005, p. 203) aponta que os 
eugenistas acreditavam que “Particularmente a raça negra não atingiria 
o mesmo patamar de desenvolvimento dos brancos devido à sua condi-
ção definitivamente inferior. Desaconselhavam assim a imigração deste 
povo ao país”.

A ideia de higienizar a sociedade implica também em desqualificar 
tudo que tenha origem na periferia, produzida por pessoas classifica-
das como “primitivas”, o que incluiria qualquer cultura proveniente de 
lá. Consequentemente englobaria os gêneros musicais. Seguindo este 
raciocínio podemos verificar indícios de que essa suposta qualificação 
do que é “bom” ou “ruim” se ampara na teoria eugenista. Curiosamente 
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a indústria cultural está no entremeio destas qualificações, assumin-
do o lugar de quem diz o que deve ser ouvido por cada grupo social, 
construindo uma diferenciação de conteúdo para manter uma espécie 
de segregação. Um conteúdo refinado seria destinado para pessoas de 
classe abastada e conteúdos simplistas seriam direcionados às classes 
populares.

Construções poéticas mais elaboradas e o uso de um vocabulário 
vasto e requintado remete a criações intelectuais. Mas quem seriam es-
ses intelectuais? Quem ocupa esse lugar? No Brasil, é de conhecimento 
público que a camada intelectual era, ou é, composta por nobres, que por 
sua vez detinham monopólio sobre a leitura e a escrita. Estas pessoas 
eram em sua grande maioria brancas.

Compreender uma composição demanda conhecimento, que de-
manda acesso a arquivos. No entanto, nem todo sujeito tem acercamen-
to. Isso sugere uma divisão que se estabelece em função de classes so-
ciais/econômicas, o que evidencia também uma discrepância no sistema 
educacional brasileiro, pois é um fato que a educação não igualmente 
oferecida para sujeitos da elite e sujeitos da periferia. A discrepância 
se estende aos gêneros musicais, que são divididos por grupos pela in-
dústria cultural. Essa separação de público corrobora com as narrativas 
em tornos de produções de conteúdo. Assim, dialogando com Adorno 
(2002), tal separação hierarquiza os gêneros de modo a também fomen-
tar discursos que autorizam e interditam suas composições.

Reiterando o que já foi dito anteriormente, o sujeito periférico é 
associado ao que é degenerado, de má qualidade, ruim. Tal estigma foi 
fundamentado nas bases da teoria racial que, em se tratando de termos 
culturais, salienta que a cultura branca é “boa”, “evoluída” e a cultu-
ra negra é “ruim” e “primitiva”, determinando “as raças brancas mais 
adiantadas e civilizadas que as negras” (MASIERO, 2005, p. 204).

Após apresentados os pontos teóricos sobre a constituição histó-
rica da música e de alguns gêneros musicais, adentraremos no corpus da 
pesquisa, para então aprofundarmos na análise do objeto proposto.

3. Aspectos metodológicos e formação do corpus da pesquisa
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A partir de recortes feitos da web montamos o percurso analítico 
na tentativa de capturar os efeitos de sentidos, as condições de produção 
dos discursos e os interdiscursos que os sujeitos usam em suas narrati-
vas. Deste modo, a fim de garantir a multiplicidade dos diálogos, des-
tacamos alguns momentos de tensão entre o autor da postagem e seus 
“amigos” da rede social. Para compreender como se dá a construção das 
narrativas utilizaremos a análise de discurso francesa, doravante AD, 
como aporte teórico-metodológico e para corroborar com a AD parti-
remos de indícios, detalhes, ao que está à margem (GINZBURG, 1989).

Partindo da ideia, segundo Pêcheux (2014), de que o sujeito precisa 
ter acesso ao arquivo para então atribuir sentido sobre algo, entendemos 
que para ser capaz de interpretar e, considerando fatores determinantes 
como o que está nas entrelinhas, ser capaz de refletir a respeito o sujeito 
precisa ter conhecimentos específicos que só serão possíveis mediante 
o acesso ao mesmo. Dito isso, a que arquivo o sujeito que constrói uma 
letra de Funk carioca tem acesso?; que interdiscurso é retomado quando 
o sujeito intitula e qualifica um estilo musical?; por que alguns gêneros 
musicais, em uma determinada época, eram tidos como ruins e depois de 
um tempo passaram a ser considerados bons?

O fato de os gêneros musicais comporem manifestações culturais 
e carregarem em suas estruturas marcas de suas realidades sendo elas 
em formato de crítica, retratação ou questões do cotidiano, nos permite 
dizer que o dialogo a ser analisado também carrega marcas ideológi-
cas políticas (cf. PÊCHEUX, 2014). Esses recortes foram feitos no ano de 
2020 e partem de uma perspectiva inicial do que temos tentado expor 
desde a pesquisa de TCC da autora, a respeito das condições de produção 
não só de uma letra de música, como também da constituição de seu GM.

4. Análise do corpus 

A publicação em especial me chamou a atenção, pois o sujeito au-
tor em questão se apresenta como “roqueiro” nas redes sociais e retoma 
questões sobre os efeitos de sentido que podem ser gerados a partir do 
lugar discursivo, da posição que o sujeito ocupa num dado momento. 
O fato de ser “roqueiro” é icônico pois, resgatando na história, o Rock 
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protagonizou o papel de GM “vulgar”, lugar que hoje, no Brasil, é ocupa-
do pelo “Funk brasileiro”.

Ao abordar o apoio cultural ao GM Funk brasileiro em contrapar-
tida ao GM Rock nacional, a publicação se inicia como um alerta aos 
“roqueiros”:

Figura 1 – Printscreen do Facebook

Fonte: Facebook

Neste recorte, Conceição enumera alguns pontos endereçados ao 
interlocutor “roqueiro”. Nesses pontos, Conceição traz várias questões 
que remetem à suposta condição de produção do “funkeiro”, em espe-
cial quando atribui ao sujeito a incapacidade de escrever letras sobre 
“filosofia avançada” em virtude do seu grau de escolaridade. No en-
tanto Conceição desconsidera a composição do sujeito formado pelos 
discursos a partir da construção sócio-histórica, que o constitui como 
um sujeito letrado (TFOUNI, 1994). Leva o leitor a identificar uma má-
xima onde “funkeiro não tem escolaridade”, o que também remete à 
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sua origem periférica e assim uma perspectiva eugenista que conside-
ra pessoas suburbanas, que são em maioria negras, incapazes, limitadas 
intelectualmente.

Este primeiro ponto também confere um apagamento, onde pes-
soas com grau de escolaridade elevado possam compor o grupo que apre-
cia o GM quando não estabelece qual sujeito seria esse “funkeiro”, o su-
jeito está à deriva. Para tanto trago como exemplo de refutação Marielle 
Franco que fez parte do bloco Apafunk e foi bailarina do Furacão 2000. 
Segundo a Agenda Marielle Franco, ela “sempre se reconheceu enquanto 
funkeira”6, além de representante política no complexo da Maré no Rio 
de Janeiro, era Socióloga e Mestre em Administração Pública.

No segundo ponto, Conceição aponta para a precariedade do setor 
cultural, da falta de promoção pelo Estado e também da atuação da in-
dústria cultural que promovia um GM também oriundo de periferias, o 
pagode. Não fica claro se a culpa da “má qualidade” é atribuída ao grau 
de escolaridade dos sujeitos em questão ou à indústria cultural com 
a promoção do world music, como veremos num próximo recorte. Até 
aqui, o interlocutor apresenta vários elementos que retomam discursos 
eugenistas.

Do ponto três em diante a crítica gira em torno de um comparativo 
entre os “músicos” do Funk brasileiro e do Rock nacional. A “união” de 
cada comunidade onde os funkeiros são elogiados por promover o GM, 
reiterando sua crítica onde resistir diante de retaliação “teria que ser 
atitude de roqueiro”, levantando uma contradição entre ser roqueiro e 
apoiar o então presidente da República. Segue falando sobre obras auto-
rais, ao novo e a atribuição de qualidade às bandas antigas, o que limita 
a(à) (re)produção dos clássicos em formato de covers. E finaliza apon-
tando a eficiência da cena funkeira em relação ao marketing. Lembremo-
nos que o vídeo mais visualizado do Brasil na plataforma do YouTube é 
uma música do gênero Funk.

6 Instituto Marielle Franco. Agenda Marielle Franco, 2020, p. 47. Disponível em: https://www.
agendamarielle.com/. Acesso em: 15 set. 2020.

https://www.agendamarielle.com/
https://www.agendamarielle.com/
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Alguns internautas responderam à publicação concordando e 
outros discordando da opinião. Vejamos algumas respostas:

Figura 2 – Printscreen do Facebook Figura 3 – Printscreen do Facebook

Fonte: Facebook

Os internautas associam o Funk a “lixo”, ou seja, algo degradado, 
que é ruim, que não serve, não explicando o porquê de tal afirmação, não 
distinguindo ramificações, desconsiderando a existência de vertentes do 
GM. As narrativas limitam-se a uma generalização simplista. Isso pode 
ocorrer em razão de discursos sobre o que se originou da periferia que, 
por sua vez, são redirecionados para o que está em questão no momento, 
o Funk.

O discurso retomado resgata uma posição de poder, não neces-
sariamente ocupada por quem repete, que nega o que é suburbano, 
atribuindo-lhe a coisas degeneradas, danosas para a sociedade o que, 
mesmo inconscientemente, alinha-se ao discurso eugenista. O sujeito 
acredita que é uma opinião despida de ideologia. Crê que o julgamento 
é subjetivo, próprio, sem influência do discurso dominante, no entanto, 
como é mostrado, tais narrativas retomam de maneira pontual discursos 
do início do século XX, discursos hegemônicos.

Os sujeitos que qualificam não necessariamente estão no poder, 
mas se intitulam na condição de qualificadores por atribuir a si alguns 
pontos que na verdade só evidenciam o quanto estão reproduzindo o in-
teresse da ideologia dominante (cf. ALTHUSSER, 1983). Na figura abaixo 
o sujeito “Marques” nega o Funk, mas alega escutar o Rap nacional.
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Figura 4 – Printscreen do Facebook

Fonte: Facebook

Segundo Pêcheux (2014) quem domina os aparelhos ideológicos 
é quem está no poder e quem ocupa o poder, ocupa o lugar de valida-
ção. Criados por povos periféricos, após décadas de segregação, o Rock, 
o Blues, o Samba etc. caíram no gosto dos críticos musicais, da “High 
Society”. As pessoas passaram a ouvir e dançar as baladas tocadas no 
gueto, que se expandiram pelas cidades. Mas o que levou a ascensão des-
tes gêneros? De forma genérica, podemos dizer que isso se deu devido a 
genialidade na escrita das letras e/ou do ritmo envolvente das melodias. 
As populações periféricas, refutando afirmações eugenistas, são capa-
zes de criar composições tão bem elaboradas, com marcas de autoria, 
a exemplo do Rap, mesmo não tendo acesso a arquivos tutelados por 
pessoas “cultas”.

Mesmo o Rap, GM também criado por pessoas periféricas para a 
periferia, superando entraves e ganhando espaço em diversas esferas, 
como em instituições do país como a Unicamp e no Enem trazendo gran-
des reflexões, mesmo assim ainda é associado à criminalidade. Mano 
Brown, líder do grupo Racionais MCs faz alguns relatos em conversa 
com Drauzio Varella (2020) onde, mesmo com a fama, os rappers ain-
da passavam grandes dificuldades. Além disso é um gênero que aborda 
situações cotidianas de ex-presidiários, a vida de pessoas da periferia, 
suas dificuldades de cada dia e como o líder do tráfico assume o papel de 
“super-herói” das crianças em função da ausência do Estado.

O Rap também sofreu e sofre com o estigma da criminalidade. 
Essa associação ao crime não é à toa, é sustentada pela ideia de que 
na periferia só existe vagabundagem e pessoas desocupadas, discurso 
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promovido por ideias eugenistas. O comentário de Marques nos remete 
ao mesmo dizer de que não existe racismo no Brasil, “eu até tenho ami-
gos negros”, nem tudo é lixo na periferia, “eu até gosto de Rap”. Além 
disso, o internauta Marques também nega as similaridades dos gêneros 
musicais. Pode-se dizer que tais marcas apontam uma posição-sujeito 
(cf. PÊCHEUX, 2014) que é o lugar de onde se fala algo, que delimita uma 
distinção inicial das músicas: quem determina/valida/autoriza o que é 
um GM lixou?

Cabe lembrar que o rock, o samba, o rap nacionais e etc., que já 
ocuparam lugares de música vulgar, e o Funk têm pontos em comum: 
ambos sofreram tentativas de criminalização quando associados à bal-
burdia, ao uso de drogas, vandalismo, baderna, etc. A indústria cultura 
em nada se importa com esse estigma, seu único propósito é lucrar com 
as vendas e manter o monopólio de dominação sobre as massas de modo 
que continuem promovendo seus produtos, controlando o que é consu-
mível para cada grupo.

Nos recortes mostrados os sujeitos não conseguem dizer a razão 
de associarem o Funk brasileira ao termo “lixo”. Muitos dos internautas 
que comentaram na publicação repetiam, quase que da mesma manei-
ra, as frases, sempre em poucas palavras: “funk lixo”. Essa atribuição 
demonstra uma ideia velada, ou de fato, de preconceito que nos mostra 
como questões raciais estão atreladas à suposta qualificação de um gê-
nero musical. E aí cabe questionarmos sobre o papel sociocultural que 
composições periféricas têm dentro e fora de seus contextos.

5. Conclusões

Em se tratando da indústria cultural, ao mesmo tempo que pro-
move músicas de massa, também demarca cada conteúdo que é produ-
zido e direcionado para cada público específico. A intensão da indústria 
cultural não é fazer com que essas músicas causem reflexão, mas que 
alcance maior número de pessoas da camada popular, ou seja, visando 
a venda e o lucro. A divisão dos públicos também retoma a teoria ra-
cial quando hierarquiza a construção poética das letras. A interdição do 
GM Funk brasileiro ocorre em razão dessa não identificação enquanto 
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sujeito periférico, em não querer fazer parte de um grupo marcado his-
toricamente como “degenerados”, “vagabundos” como “lixo”.

Para além da atribuição de conhecimento que os internautas in-
ferem, as condições de produção do compositor do GM Funk brasilei-
ro ficam à deriva. Os fatores determinantes, o acesso, a ideologia, o in-
terdiscurso dessa construção sócio-histórica são deixados de lado pelo 
“controle de qualidade”. A disparidade social, educacional, econômica é 
silenciada. Um ponto que deve ser levantado é que “toda formação social 
para existir, ao mesmo tempo que produz, e para poder produzir deve 
reproduzir as condições de sua produção” (ALTHUSSER, 1983, p. 53-54). 
Por isso, talvez, o internauta que é proveniente da periferia reproduz 
alguns dizeres. Este sujeito está assumindo posições discursivas as quais 
está propenso a filiar-se em virtude da ideologia dominante que, mes-
mo a periferia persistindo e imprimindo sua resistência, interpela os 
sujeitos.

Um ponto em comum entre o Rock, o Jazz, o Blues, o Samba, o Rap 
e o Funk é a origem deles. Apesar de épocas diferentes, ambos tiveram 
origem em periferias, criados por povos negros e discriminados em suas 
épocas. Esses fatos demarcam uma segregação racial onde os estilos mu-
sicais criados por pessoas periféricas para a periferia eram ruins porque 
se associavam a uma suposta “apologia à criminalidade”, balburdia e 
vandalismo. Os sentidos não são unívocos. Portanto a atribuição de sen-
tido sobre o que seria bom ou ruim está atrelada diretamente às forma-
ções discursivas e à ideologia. A desqualificação do GM Funk nacional, 
portanto, está associada com a segregação racial e a disparidade social.

Se as críticas dos internautas remetem à escrita das composições, 
neste caso, em tese, o Estado deve promover espaços de diálogos e me-
lhores condições no setor educacional, pois este “problema” na verdade 
denuncia o quanto o Estado é omisso em suas obrigações com o povo 
periférico. Esclarecer aos sujeitos em geral sobre como as marcas do-
lorosas da escravidão e as teorias raciais são retomadas em discursos 
“inocentes” que estigmatizam a periferia, tentando mantê-la cada vez 
mais à margem.
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EFEITOS DE SENTIDO NA CANTIGA 
POPULAR O CRAVO E A ROSA: 

SABERES E DIZERES QUE ENVOLVEM A 
IDENTIDADE DOS SUJEITOS

Neosane Schlemmer1

1. Delineamento Inicial

Esse estudo está vinculado ao projeto de pesquisa intitula-
do Língua, Política e História e ao projeto de dissertação intitulado 
“Politicamente (in)correto: a reescrita e ressignificação de canções in-
fantis”2. Para tanto, dedicamo-nos a compreender os discursos contem-
porâneos presentes na releitura da cantiga popular infantil3 O Cravo e a 

1 Graduada em Língua Espanhola e Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras, 
Bolsista da CAPES, Universidade Federal de Santa Maria. Participante do Grupo de Pesquisa 
“Língua, Política e História” (GAP/CAL 048470), sob coordenação e orientação da Profa. Dra. 
Taís da Silva Martins. E-mail: neosane.schlemmer@acad.ufsm.br.

2 O projeto de pesquisa sob número 046570, bem como o projeto de dissertação número 054407, 
registrados no Gabinete de Projetos do Centro de Artes e Letras (GAP/CAL), da UFSM e este 
artigo, são orientados pela Professora Dra. Taís da Silva Martins, Professora do Departamento 
de Letras Clássicas e Linguística, Laboratório Corpus, Programa de Pós-Graduação em Letras.

3 É importante esclarecer que em nossas análises pensamos o termo “cantiga” a partir da con-
cepção apresentada por Contier (1994), que a entende como música, canção, também como da 
ordem do folclórico, do encontro que se dá entre tradição e cultura popular. Ou seja, a música 
infantil ou cantiga popular infantil aqui descrita, associa-se à arte verbal, mas também à pro-
dução artística popular voltada para crianças.

mailto:neosane.schlemmer@acad.ufsm.br
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Rosa, com o propósito de analisar noções caras à Análise de Discurso de 
linha francesa, como ideologia, formação discursiva e posição-sujeito.

A reflexão que ora apresentamos se justifica devido a importância 
de refletir sobre os discursos presentes na releitura dessa canção infan-
til, considerando que as músicas são objetos de caráter cultural, social e 
ideológico que podem causar efeitos na formação do sujeito. Em função 
disso, selecionamos, para o corpus de nossa pesquisa, a versão ressig-
nificada da letra da cantiga popular O Cravo e a Rosa, de Isaque Folha 
(2014).

Neste trabalho acercamo-nos do aparato teórico-metodológico 
da Análise do Discurso, doravante AD, de matriz francesa, a qual com-
preende todo enunciado é suscetível a tornar-se outro (PÊCHEUX, 2015). 
Diante disso, ao mobilizar noções caras à AD, também buscamos estabe-
lecer um gesto de interpretação, pensando em alguns sentidos possíveis 
que se apresentam no discurso politicamente correto, veiculado às can-
tigas populares infantis.

2. Politicamente correto e Análise de Discurso: um espaço de 
memória

Inicialmente, para a execução deste artigo, é necessário tecer al-
gumas reflexões preliminares partindo da linguagem politicamente cor-
reta, o que nos faz estabelecer conjecturas com Ferdinand de Saussure, 
considerado o precursor da Ciência Linguística, e que já em sua obra 
considerava que “os costumes de uma nação têm repercussão na língua 
e, por outro lado, é uma grande parte da língua que constitui a Nação” 
(SAUSSURE, 2012, p. 53). Ou seja, em se tratando de cantigas populares 
infantis que apresentam uma linguagem considerada politicamente in-
correta ou correta, é imprescindível ressaltar que tudo aquilo que é tido 
como um costume dos sujeitos que vivem em sociedade, seja a forma de 
falar ou agir, os constitui como Nação e como sujeitos e, neste sentido, 
muito do que podemos considerar (in)correto, reverbera na linguagem 
e, portanto, nas ações e nos sentidos postos em funcionamento pelos 
sujeitos.
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Para melhor compreender a questão termo politicamente correto, 
o professor José Luiz Fiorin (2008) exemplifica que:

A linguagem politicamente correta é a expressão do apareci-
mento na cena pública de identidades que eram reprimidas e 
recalcadas: mulheres, negros, homossexuais, etc. Revela ela a 
força dessas “minorias”, que eram discriminadas, ridiculariza-
das, desconsideradas. Pretende-se, com ela, combater o pre-
conceito, proscrevendo-se um vocabulário que é fortemente 
negativo em relação a esses grupos sociais. A ideia é que, alte-
rando-se a linguagem, mudam-se as atitudes discriminatórias 
(2008, p. 1).

Ainda que muito criticada por parecer uma forma autoritária que 
visa construir práticas sociais que busquem um silenciamento do que 
era visto como incorreto, em verdade, o que se busca com a linguagem 
politicamente correta é compreender como certas denominações podem 
passar a significar outros dizeres, produzindo outros efeitos de sentido.

Desse modo, pode-se aproximar a concepção do politicamente 
correto à AD, de modo que possamos compreender que, ao produzir um 
discurso, seja ele considerado politicamente correto ou incorreto, o su-
jeito está interpelado pela ideologia que o domina e “está desde sempre 
afetado por uma formação ideológica, quando pelo fato de ser um sujeito 
dotado de inconsciente, isto é um sujeito que é interpelado ideologica-
mente, mas o ignora, imaginando-se autodeterminado e a única fonte de 
seu dizer” (INDURSKY, 2000, p. 78), ou seja, o sujeito está determinado e 
inscrito em uma formação discursiva que regula e dá condições para que 
suas formas materiais de existência se realizem (DRESCH, 2005).

Devido à essas reflexões, compreender que certas expressões e 
palavras podem ser evitadas nos leva a sublinhar que, ao relacionar tal 
termo a canções infantis, foco de nosso trabalho, não o fazemos como 
uma forma de “purificação” das mesmas, baseando em um juízo do que é 
certo ou errado, mas assumindo o ponto de vista da ressignificação, uma 
busca da valorização e entendimento de saberes e dizeres que envolvem 
a identidade dos sujeitos.

Ainda, ao pensar o politicamente correto pela ordem da língua, re-
fletindo o sujeito, sentidos e o processo de ressignificação que se dá pela 
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reescrita de canções infantis, é interessante observar como a questão 
da memória discursiva entra, necessariamente, em uma relação impres-
cindível com o funcionamento da língua. Nessa esteira, Orlandi (2017) 
afirma que:

A memória, como temos afirmado (ORLANDI, 2014), não é cro-
nológica, é histórica. E aqui o histórico se vincula, na análise 
de discurso, à exterioridade (constitutiva), à deriva, como parte 
da constituição material dos sujeitos e dos sentidos. O que me 
permite dizer que é o funcionamento da memória na língua que 
determina a relação espaço/tempo discursivos (2017, p. 205). 

Nessa perspectiva, concordamos com a autora ao considerar a no-
ção de memória discursiva como o efeito de que as palavras e, em nosso 
caso, as canções infantis, recebem seus sentidos nas formações discursi-
vas em que se inscrevem, em que estão postas em relação e que ressoam 
através do inconsciente, constituindo os sujeitos e o sentido.

Como se vê, encontramos uma forma lógica ao relacionar o po-
liticamente correto, a ideologia e a memória discursiva: é através da 
memória discursiva que ressoa o já dito, mas não nos damos conta que 
essa memória está imbricada em nosso discurso, visto que nos esquece-
mos que estamos nos apropriando de um dizer antes dito, temos a ilu-
são de sermos criadores daquilo que falamos. É este esquecimento que 
demonstra como estamos significando, sendo significados e produzindo 
sentido, mas para que isso se instaure, somos afetados pela ideologia, 
nessa relação singular com as formas materiais de existência (ORLANDI, 
2013).

3. As condições de produção da cantiga popular infantil: a 
ressignificação dos sujeitos e da situação

Como vemos, a relação estabelecida entre a linguagem politica-
mente correta, ideologia e memória discursiva não é uma relação sim-
ples de se estabelecer. Por outro lado, tudo que precede aponta para 
como essas noções funcionam em relação com as condições de produção 
de determinado discurso, no caso, as canções infantis.
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Sob a abordagem discursiva, a qual estabelecemos nossos pressu-
postos teóricos e metodológicos, as condições de produção do discurso 
estão ligadas aos sujeitos e a situação, significando o aqui e o agora do 
dizer, podendo também serem constituídas do contexto histórico-social 
e ideológico nas produções dos discursos (ORLANDI, 2015).

Neste ponto é que ressaltamos que, para dar o enfoque à versão 
ressignificada da canção infantil O Cravo e a Rosa (FOLHA, 2014), an-
tes precisamos tratar da versão original de O cravo e a rosa4 (Domínio 
Público/Rubinho do Vale). A versão original da cantiga popular infantil 
foi bastante difundida na década de 90, após passar a integrar o CD do 
músico Rubinho do Vale, o qual se intitulou A alma do povo – Folclore e 
cultura popular5, no ano de 1998. Nesta coletânea, o músico buscava in-
terpretar músicas de temas folclóricos e, dentre elas, a canção intitulada 
O Cravo e a Rosa.

Apesar de estabelecermos um contraponto com a versão original 
da cantiga, há a necessidade de esclarecer que, apesar do movimento 
politicamente correto buscar uma valorização às minorias, não busca-
mos ser taxativas entre o correto e o equivocado das canções, visto que 
a cantiga popular infantil O cravo e a rosa, quando referida à sua versão 
original, era cantada pelos sujeitos conforme as condições de produção 
de sua época, que possuía uma estrutura e forma diferente de pensar 
na significação de seus versos. Por isso consideramos que essas canti-
gas “conjugam em sua temporalidade” (ORLANDI, 2017, p. 204), dado o 
fato de sua ressignificação, publicada no ano de 2014, indicar outra ma-
neira da sociedade se estruturar e tratar de formas linguísticas que não 
são mais aceitáveis, buscando uma outra forma de significar e produzir 
sentidos.

Vale dizer que nosso foco é compreender se houve uma ressignifi-
cação dos versos da cantiga original, considerada, nas condições de pro-
dução atuais, como veiculadora de um conteúdo machista e repressivo 

4 A versão original de O cravo e a rosa encontra-se em domínio público, o que significa que pode 
ser usada em tradução, versão, reprodução ou quaisquer outros, segundo a Lei nº 9.610, de 19 
de fevereiro de 1998 (BRASIL, 1998).

5 Informações encontradas no Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira. Disponível 
em: http://dicionariompb.com.br/rubinho-do-vale/dados-artisticos. Acesso em: 20 maio 
2020.

http://dicionariompb.com.br/rubinho-do-vale/dados-artisticos
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contra a mulher, que está simbolizada, metaforicamente em seus versos 
pela figura da rosa.

Somos, hoje, chamadas para refletir, as condições de produção de 
O Cravo e a Rosa, releitura da música infantil original, que foi publicada 
pelo pedagogo, músico e escritor Isaque Folha, no ano de 2014 em uma 
coleção, que se converteu em um best-seller6 que foi difundido em todo 
país.

Esta nova versão circula na mídia e, inclusive, o Isaque Folha, can-
tor e compositor, se propõe a ressignificar outras cantigas nesta mes-
ma obra, que também passaram a circular. Como se vê, é na mídia que 
Folha (2014) busca tornar público e visibiliza seu trabalho em busca de 
uma ressignificação, do politicamente correto de canções que considera 
apresentar termos não mais aceitáveis. Em face disso, concordamos com 
Orlandi (2017), quando afirma que:

A mídia, como prática discursiva, que está presente, continua-
mente, na relação dos sujeitos entre si e com a sociedade em 
que vivem, assim como na relação com o político, que constitui 
a vida social em suas divisões, relações de forças e estabeleci-
mento de hierarquias e valores atribuídos às diferentes formas 
de significar, é parte importante no modo como esse sujeito se 
representa, no imaginário social, como sujeito de conhecimen-
to. (p. 242).

Assim, entendemos que as condições de produção da canção in-
fantil O Cravo e a Rosa, de Isaque Folha (2014), se encontram na mídia, 
em uma busca em tornar público, estabelecendo uma relação de sentido 
que aponta para um discurso outro.

A seguir, analisaremos então, duas sequências discursivas (SD), 
sendo a primeira (SD1) proveniente da primeira estrofe da canção infan-
til popular O Cravo e a Rosa, e a segunda (SD2), que contempla a segunda 
estrofe desta mesma canção, buscando estabelecer um gesto interpreta-
tivo sobre a ressignificação que busca o cantor/compositor Isaque Folha 
(2014).

6 Jornal Cidadania Verde. Piauiense muda canções de roda e best-seller é adotado em todo o 
país. Disponível em: https://cidadeverde.com/noticias/262918/piauiense-muda-cancoes-de-
-roda-e-best-seller-e-adotado-em-todo-o-pais. Acesso em: 20 maio 2020.

https://cidadeverde.com/noticias/262918/piauiense-muda-cancoes-de-roda-e-best-seller-e-adotado-em-todo-o-pais
https://cidadeverde.com/noticias/262918/piauiense-muda-cancoes-de-roda-e-best-seller-e-adotado-em-todo-o-pais
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4. O corpus de “O Cravo e a rosa” e os efeitos de sentido: o lugar 
do politicamente correto na reescrita e ressignificação

Vamos tomar para análise a capa da coleção em que se encontra a 
canção e estabelecemos um recorte das duas primeiras estrofes da can-
tiga O Cravo e a Rosa, com o objetivo de formar sequências discursivas 
sobre os discursos que se referem à sua releitura, evidenciando o modo 
de ressignificação da cantiga, publicada no livro Cantigas de Valor, de 
Isaque Folha (2014), em que o pedagogo e escritor faz uma releitura de 
cantigas populares, que comumente trazem temas como a violência, se-
xualização do corpo infantil, entre outros.

A seguir, encontram-se representadas a capa da coleção (Figura 1) 
e as duas sequências discursivas (Quadro 1) que serão por nós analisadas:

Figura 1 - capa da coleção Cantigas de Valor

Fonte: Cantigas de Valor. Disponível em: http://cantigasdevalor.com.br/cantigas/. 

Acesso em: 03 março 2021.

http://cantigasdevalor.com.br/cantigas/
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Quadro 1 – Discursos presentes nas duas versões da cantiga popular infantil O cravo e 

a rosa.

Fonte: Quadro elaborado pela autora

O primeiro ponto de vista que é necessário tomar é o da palavra 
“Valor”, estampada na capa da coleção em que se encontra a canção, o 
que nos faz questionar: qual o sentido de valor a que o autor se refere? 
Conjunto de qualidades? Princípios? “Fundamentos éticos que norteiam 
o comportamento humano”? (AURÉLIO, 2021).

A palavra “valor” supõe acerca das relações de sentido que são 
produzidas em outro momento da história, que não o momento passa-
do, da versão original da cantiga infantil, variação esta, que nos auxilia a 
construir novos conhecimentos, ressignificações. Segundo informações 
dispostas no site da coleção, a obra é descrita como “mais que um recur-
so didático, um convite à restauração! Mais que um ‘produto’ educativo, 
uma semente do bem! Literatura, música, folclore, inclusão, diversidade, 
cidadania e amor… Muito amor!” (FOLHA, 2014).

Observamos, então, que o sentido de “valor”, para o cantor/com-
positor da cantiga, diz respeito às condições de produção em que a rees-
crita está inserida. Nas condições de produção atuais do autor, o “va-
lor” corresponde ao bem, ao amor, entre outros adjetivos elencados pelo 
próprio cantor/compositor, o que nos permite compreender como esta 
forma de atribuir valores confronta os sujeitos e as situações, além de 
também representar um movimento que compreende o contexto histó-
rico-social e ideológico dos discursos.

Considerando os sentidos produzidos pela palavra em destaque na 
capa da coleção e como ela passa a funcionar na língua, é importan-
te compreender que o discurso, e aquele que vem, também, atrelado às 
Cantigas de Valor, é, como reforça Pêcheux (2019 [1969]):
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[…] sempre pronunciado a partir de condições de produção da-
das: por exemplo, o deputado pertence a um partido político 
que participa do governo ou a um partido de oposição; […] Ele 
está pois, bem ou mal, situado no interior da relação de forças 
existentes entre os elementos antagonistas de um campo polí-
tico dado: o que diz, o que enuncia, promete ou denuncia não 
tem o mesmo estatuto conforme o lugar que ele ocupa (p. 33, 
grifos do autor).

Ou seja, a cada formulação ou ressignificação de um discurso, e, 
neste caso, de uma cantiga popular infantil, estamos diante de condi-
ções de produção singulares e, a partir delas, compreendemos acerca da 
produção de conhecimento e os sentidos que mobilizam.

Atentando para estas questões levantadas por nós, convém, mais 
uma vez, nos questionarmos: ao atribuir a palavra “Valor” (pensando sua 
relação com a canção analisada, parte da coleção), o cantor/compositor 
busca uma reação contra as relações de força e poder do homem sobre a 
mulher? Ele busca reiterar o que era considerado como um fundamento 
ético comportamental de outrora?

Quais as possibilidades de acesso que temos para nos aproximar 
das possíveis respostas a nossos questionamentos dispostos acima? 
Partiremos então da breve análise que faremos das duas primeiras es-
trofes da cantiga popular infantil (sequências discursivas – SD1 e SD2). 
Antes, porém, cabe a nós analisar brevemente a versão original, a saber, 
de Rubinho do Vale/Domínio Público, para estabelecer conjecturas com 
a versão ressignificada e refletir se os dizeres sobre a mulher se reiteram 
ou não.

Preferimos, então, abordar a nossa questão pela tese central de 
que cada um dos sujeitos-cantores/compositores está inscrito em uma 
formação discursiva (FD) e em uma posição-sujeito. Este é, a propósi-
to, um caminho que indica ser preciso situar o sujeito, que diante de 
sua inscrição em uma formação discursiva (FD), ou seja, o lugar em que 
o sujeito se inscreve socialmente, este toma uma posição-sujeito, que, 
segundo Indursky (2013, p. 95), diz respeito à “sua identificação com o 
domínio de saber que identifica seu dizer”, ou seja, o sujeito ocupa um 
lugar discursivo, para deste lugar produzir seu discurso.
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Para melhor fundamentar essa questão, retomamos a reflexão de 
Pêcheux (2014, p. 7), de que “a ideologia interpela os indivíduos em su-
jeitos”. Além disso, Pêcheux estabelece que o sujeito toma uma posição 
em relação a seu vínculo singular com a Ideologia, essa posição se dará 
dentro da formação discursiva (FD) na qual o sujeito se inscreve e será a 
condição para que formas materiais de existência se realizem.

A noção de FD e posição-sujeito nos permite perceber que o su-
jeito-cantor da versão original, ao cantar versos como “O Cravo brigou 
com a Rosa”; “O Cravo saiu Ferido e a Rosa despedaçada” (RUBINHO DO 
VALE; DOMÍNIO PÚBLICO, 1998), se identifica com uma formação dis-
cursiva patriarcal, em que, ao buscar resgatar a autêntica cultura popu-
lar, por meio de canções clássicas para as crianças, se inscreve também 
em uma posição-sujeito machista, que reproduz um discurso violento e 
de subjetivação da mulher em relações sociais, ou seja, há uma articula-
ção da ideologia dominante machista e patriarcal.

No âmbito da reescrita da cantiga popular infantil O Cravo e a rosa, 
de Isaque Folha (2014), em que buscamos compreender os gestos de lei-
tura investidos pelo sujeito-cantor/compositor e se ele procurou deslo-
car discursivamente os sentidos, infelizmente percebemos que a noção 
de relacionamentos heterossexuais não foi reformulada.

Estamos face a uma sequência discursiva (SD1) que ainda joga 
com a questão de uma divisão sexual (homem-mulher) como modelo 
de organização da vida em sociedade em que se tem “O cravo abraçou a 
rosa”. Essa representação da sequência discursiva indica que, de fato, o 
sujeito-cantor/compositor desliza os sentidos, mas continua a produzir 
subjetivações específicas sobre a mulher, buscando produzir um efeito 
de conciliação, em que a representação masculina toma a iniciativa e 
abraça.

Neste sentido, compreendemos também, que Folha (2014) conti-
nua identificado com a FD patriarcal, pois há nessa sequência discursi-
va um reforço estrutural patriarcal, mas toma outra posição-sujeito em 
relação à sua ligação com as formas materiais de existência, assumindo 
uma posição de sujeito educador, que permite que aí se instale o discurso 
lúdico, o qual já estava especificado, inclusive, na descrição da coleção 
de músicas a qual pertence a reescrita analisada, mas não apenas isso, 
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reforçando também outras adjetivações presentes na mesma descrição, 
introduzindo questões de respeito pela integridade física de quem, teo-
ricamente, seria mais frágil.

Em decorrência disso, SD1 demonstra que o sujeito-cantor/com-
positor ao assumir a posição de educador de que, ao reescrever tal can-
tiga popular infantil, teve a ilusão de que esta materialidade significan-
te não estaria sujeita ao equívoco, pois ao atribuir ao Cravo e a Rosa o 
simbolismo de homem e mulher ou menino e menina, por dedicar-se ao 
lúdico, não reiterou os conflitos já existentes entre as personagens.

Dito de outro modo, o sujeito cantor/compositor produz, o que 
chamou Orlandi (2017), algo “linguisticamente correto” (p. 212), do 
ponto de vista normativo da língua, alterando verbos como “brigar”, por 
“abraçar”, pois é inevitável perceber que os verbos produzem efeitos de 
sentido distintos na versão original e na reescrita. Porém, continuamos 
em conformidade com a mesma autora, quando descreve que o linguisti-
camente correto pode ser “politicamente falho” (ORLANDI, 2017, p. 212), 
visto que há uma ilusão de que, ao encontrar a palavra politicamente ou 
linguisticamente correta e que seria neutra em sua interpretação.

Além disso, é possível examinar que em SD2, ao assumir a posição-
-sujeito educador, o discurso presente na cantiga aponta para uma ideo-
logia machista que busca, de maneira velada uma responsabilidade em 
manter uma estabilidade, através de um posicionamento de coleguismo 
ou amizade entre crianças, em que, após o reforço para que a menina 
aceite o abraço, mesmo estando envergonhada (avermelhada, conforme 
a reescrita da cantiga), a aceitação desse gesto do masculino para com o 
feminino estabelecesse a regularidade ao que estava desestabilizado, tal 
como podemos constatar a seguir:

Os dois ficaram felizes 

Se encontram para brincar 

Tornaram-se bons amigos 

E nunca mais vão brigar 

Essa análise mostra que há confronto em tentar ressignificar as 
relações postas na canção. Vale explicitar que Folha (2014), na coleção 
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Cantigas de Valor, se propõe a ressignificar os discursos, tentando subs-
tituir termos de cantigas populares infantis que pudessem simbolizar 
termos e expressões politicamente incorretas. Porém, nossas análises 
indicam que em SD1 e SD2, sob o enfoque da ressignificação, a ludicida-
de proposta acabou apenas por legitimar o que já estava posto na ver-
são original, deslocando a primeira versão, mas alterando muito pouco 
os sentidos já postos, mostrando que a ideologia machista e patriarcal 
se manifestou, para nós analistas, ao considerarmos a interpretação de 
Folha (2014) sobre a versão original da cantiga popular infantil O Cravo 
e a Rosa, cantada por Rubinho do Vale/Domínio Público (1998). Nesta 
perspectiva, encerramos concordando, mais uma vez, com Eni P. Orlandi 
(2017), quando afirma que “é observando a interpretação que podemos 
compreender o funcionamento discursivo da ideologia” (p. 206).

5. Considerações finais

A partir das análises que precederam, percebemos que, através da 
análise da reescrita da canção infantil O Cravo e a Rosa, estamos face a 
um sujeito-cantor/compositor que não resiste à interpelação ideológica. 
Estamos diante de uma tentativa de ressignificação que não rompeu com 
a FD com a qual estava inscrita, apenas deslizando sentidos, em um ato 
politicamente falho. Esse deslocamento coloca-nos frente a uma análise 
discursiva que contempla um sujeito-cantor/compositor que toma outra 
posição de sujeito, dentro da FD machista a qual se inscreve, assumindo 
a posição sujeito de sujeito-educador.

Estamos perante um sujeito cantor/compositor que buscava pri-
vilegiar saberes e dizeres ressignificados, porém, dada a possibilidade 
de que o sentido sempre poder vir a ser outro, relembrando a Pêcheux 
(2015), não conseguiu fazê-lo. Neste ponto de vista, percebemos que há 
uma memória discursiva patriarcal e machista, de quais corpos estariam 
mais suscetíveis, ou seja, a mulher. Visto que, ao tentar romper com dis-
cursos considerados não mais aceitáveis, a menina, ainda assim, era co-
locada em uma posição de submissão, de desconforto, ao ficar averme-
lhada, ter que aceitar um abraço, e depois, ir brincar.
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Por fim, é importante nos questionarmos, mais uma vez: há ou não 
um processo de transformação diante dos novos gestos interpretativos 
nas reescritas de cantigas populares infantis? Se a resposta nos condu-
zir ao sim, mesmo assim, devemos ficar atentos para as evidências do 
discurso, pois pode ser apenas o linguístico que está correto. Por outro 
lado, se a resposta for não, precisamos observar as condições de pro-
dução, a maneira pela qual os sentidos são formulados e circulam, para 
compreender o processo de produção de tal discurso. Assim, compreen-
demos a importância de observar como a ideologia está aí materializada, 
como a memória funciona e como os efeitos de sentido desestabilizam 
ou legitimam um discurso.
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1. Introdução

A música é um sistema complexo e interdisciplinar, de caráter re-
flexivo e gerativo, tanto em um sistema cultural, como em capacidade 
humana. Encontramos nessa expressão cultural (PASSOS, 2003) que, ao 
ser produzida, é interpelada por uma variedade de atividades sociais de 
um povo específico e suas condições de produção.

Ao trabalhar com música, principalmente na Análise de Discurso 
materialista, onde esse artigo está situado, deve-se levar em conta as 
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diferentes condições de produção e, ademais, os diferentes sistemas mu-
sicais e como os sujeitos fazem sentido(s) daquilo que está em acesso, 
seja ele o léxico, seja ele o instrumento, seja ele a composição.

Segundo Blacking (1980) esse trabalho com a música e seus aspec-
tos não musicais, interpelado pela variedade de condições de produção 
de um povo específico torna-se um verdadeiro desafio. Mas aqui dei-
xamos um questionamento: afinal, que aspectos não musicais são es-
ses? Vladimir Jankélévitch (1980) citando Wagner, afirma que a música 
se distingue, especialmente pela independência em relação aos fenô-
menos exteriores e as suas formas limitadas, assim ela é capaz de nos 
transmitir de modo intenso e imediato os interdiscursos e o âmago cos-
tumeiramente oculto da subjetividade. Esse autor afirma que “qualquer 
julgamento sobre uma obra musical deveria apoiar-se no conhecimento 
dessas leis que nos permitem passar do efeito de bela aparência [ou fal-
sa transparência], que constitui a primeira impressão de uma simples 
manifestação musical, à revelação de seu caráter mais próprio que se 
expressa no efeito do sublime”.

Esse filósofo e professor francês, apontou também que um texto 
informativo, como um guia de viagens, tende a manter seu conteúdo re-
ferencial, mesmo quando lido em diferentes inflexões e velocidades, ain-
da que, também nesse contexto regido pela busca de um sentido unívoco, 
preservem-se ao leitor possibilidades de realce e, até mesmo, de ironia. 
Contudo, como parte integrante da ideologia e de formações discursivas, 
falha em alcançar um só sentido, pois ali existe, o que um autor nomina, 
um “resto”, algo que foge à instância da linguagem verbal. Este “resto” 
em relação ao verbal, nunca há de se extinguir no registro da música, 
e nos leva ao inefável da música. Conceito esse que, em Jankélévitch, 
remete não só ao inexprimível positivo, manancial inesgotável para o 
discurso, mas também ao imaterial. Em outras palavras, existe na mú-
sica uma espécie de “sinfonia, que apreciamos sem conseguir apalpar 
ou reter, parece se elevar sobre as telas e esculturas, mais adaptáveis à 
condição de objeto, e até mesmo sobre as palavras, nas quais ainda se 
manifesta a concretude de um ‘corpo verbal’”, nomeando isso o “inefável 
da música”.
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Essa leitura muito bem feita pelo filósofo francês nos remete dire-
tamente à concepção de discurso em Orlandi (2002), em que ela afirma 
que no discurso o sentido deriva nas formações discursivas que estes se 
inscrevem. E que essas formações discursivas representam no discurso 
as formações ideológicas, ligando aí cultura (em seus diferentes senti-
dos), música (em seus diferentes níveis) e a AD.

Ademais, iniciaremos a análise apontando que o corpus do traba-
lho serão duas partes de duas, ou seja, duas músicas que serão analisa-
das como duas partes conjugadas, uma vez que analisarei os processos 
de identificação ali presentes em um eixo comparativo. Analisando as 
músicas “Gritos de Liberdade”, do grupo Rodeio, e a música “Maranhão, 
meu tesouro, meu torrão”, como já citado, em um eixo comparativo. 
Nos questionando: Quais efeitos de sentindo se projetam ao utilizar-
-se nomes próprios e/ou designações de lugar nas músicas populares do 
Maranhão e do Rio Grande do Sul? São construídas da mesma maneira? 
A pesquisa se situa no âmbito do projeto de pesquisa e do macroprojeto 
coordenado pela professora doutora Glória França.

2. A cultura e sua transição para a Análise de Discurso

A discussão acerca da cultura, e seus sentidos, dentro da Análise 
de Discurso, como afirma Mariani (2009), é demasiadamente recente. 
Contudo, de acordo com Ramos e Ferreira (2016) ao citar Esteves (2014), 
Pêcheux, um dos fundadores da vertente da AD em que este trabalho se 
situa, já mencionava a cultura em diferentes momentos de suas obras, 
dando pistas nestas como trabalhar a cultura dentro daquele campo. O 
linguista e filósofo francês afirmou, por exemplo:

Encarada seriamente (isto é, de outro modo que apenas uma 
simples “troca cultural”) essa aproximação engaja concreta-
mente maneiras de trabalhar sobre as materialidades discur-
sivas, implicadas em rituais ideológicos, nos discursos filosófi-
cos, em enunciados políticos, nas formas culturais e estéticas, 
através de suas relações com o cotidiano, com o ordinário do 
sentido. (PÊCHEUX, 2012, p. 49).
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Esse autor coloca a cultura, política, ideologia, filosofia e estéti-
ca no mesmo âmbito, sem atribuir relação de importância maior nem à 
ideologia ou à política, duas ideias centrais da AD de vertente pêcheu-
tiana. Ramos e Ferreira ainda afirmam que esse conceito, hoje tão em 
voga em campos de pesquisa da AD, tenha ficado à margem tanto tempo 
das análises por conta de diversos campos do conhecimento terem de-
terminado e fechado os conceitos de cultura à uma concepção fixista, 
ou seja, sem admitir o equívoco. Observando isso, o conceito de cultura, 
dentre os vários possíveis, representaria uma significação desenvolvida 
para descrever todos os padrões de pensamento e interação dos sujeitos 
em um meio social. Como afirma Edward Tylor (1973):

Cultura […] é o todo complexo que inclui conhecimento, cren-
ça, arte, moral, lei, costume e tantas outras capacidades e há-
bitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade.

Fazendo atenção para o fato de que isso não significa que a “mú-
sica” deva ser reduzida a uma atividade social, pois, em sua essência, a 
“música” é o resultado final e “aspecto mais importante do fazer mu-
sical, não somente para quem a estuda, mas também para aqueles que 
participam dela” (BLACKING, 1995). E pusemos o termo entre aspas jus-
tamente por, assim como o termo cultura, ser dotado da mesma pro-
blemática que a terminologia “cultura” levou, ou seja, várias áreas do 
conhecimento tomaram para si esse termo e o fecharam dentro de si 
mesmo, atribuindo-lhe valores e sentidos aparentemente unívocos.

Contudo, e não obstante a isso, como afirma Nascimento (2017), a 
palavra “cultura” tem seu próprio funcionamento no contraditório e no 
equívoco, ao passo que se admite a “democratização” da disputa dos sen-
tidos dessa palavra. Iran Passos, por exemplo, em seu livro “A transição 
da cultura popular para a cultura de massa no Maranhão: aspectos do 
Bumba-meu-Boi”, afirma que existem 3 diferentes tipos de cultura (ditas 
popularmente como regionais), são elas: as culturas popular, erudita e 
de massa. A primeira está ligada com o aspecto primitivo, sem se ater a 
uma forma mais prestigiada de maturação criativa. Enquanto a erudi-
ta se preocupa com o conjunto de símbolos de refinamento, traduzindo 
para dentro de sua manifestação cultural aquela maturação antes dita. 
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Modernamente as fronteiras entre essas duas foram derrubadas graças 
ao fenômeno da socialização e da globalização, produzindo a Cultura de 
Massa. Ele afirma:

Com a sociedade capitalista e com o surgimento da burguesia, 
para Mário Pedrosa na revista Época, expressa a dominação 
ideológica e de classe da burguesia (que se identifica com a 
cultura erudita) sobre as classes dominadas e sobre a cultura 
popular de origem camponesa e proletária.

No momento em que existe a massificação de uma cultura po-
pular, dentro dos moldes da ideologia, torna-se eventualmente, e nos 
momentos de formulação, propriedade da ideologia dominante. Para a 
AD, o sujeito só se torna sujeito quando interpelado pela ideologia e, 
nas palavras de Althusser (1985, p. 93), “só há ideologia pelo sujeito e 
para o sujeito”, fazendo assim com que a cultura de massa interpele seus 
indivíduos em sujeitos, uma vez que está imbricado pelas relações ali 
contidas. Essa multiplicidade de conceituações que o pesquisador ma-
ranhense traz para este trabalho, é a evidenciação do funcionamento da 
ideologia no processo tanto da análise da terminologia cultura, quan-
to em seu estado de aparelho ideológico de estado (ALTHUSSER, 1985). 
Sendo assim, é “a ideologia, materializada na cultura, que gera a evidên-
cia que faz com que um enunciado adquira determinado sentido sob a 
ilusão da transparência da linguagem” (RAMOS, 2018). Então, ao passo 
que essa massificação é estabelecida, e, como Passos (2003, p. 27) afirma, 
que a expressão popular existe agora em uma linha de produção, tornan-
do os movimentos acessíveis a todos e criando uma nova linha, que une 
o tradicional com outro objeto, e ademais, consoante ao predito, esse 
outro objeto é a ideologia.

Sendo assim, seria nesse caráter coletivo que esse artigo propõe se 
debruçar. Ao analisarmos a designação em Guimarães4 (2003), temos que 
ele estabelece a diferença entre este, a referência e a nomeação. A refe-
rência é tida como “um procedimento linguístico pelo qual se particu-
lariza algo na enunciação”. A nomeação5 é o funcionamento semântico 
4 Autor esse que se situa na Semântica e Enunciação, áreas essas que dialogam com a nossa 

proposta.

5 No artigo, por vezes, utilizaremos os derivantes do verbo “nomear” apenas para evitar desne-
cessárias repetições do termo, e eventuais variantes, “designa”.
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quando algo recebe um nome particular. Agora a designação é o que ele 
considera como sendo a significação de um nome enquanto sua relação 
com outras significações e com as condições de produção ali presentes. 
Tornando-se algo linguístico e histórico.

3. Música e designação(ões)

Sendo assim, iniciamos evocando o que Guimarães (2003) afirma 
sobre procedimento designativo, sendo “a significação de um nome en-
quanto sua relação com outros nomes e com o mundo recortado histo-
ricamente pelo nome” (GUIMARÃES, 2002). Ou seja, não existe, neces-
sariamente, uma abstração enquanto se utiliza a designação, pois ela é 
recortada pelo linguístico e pelo histórico, pelo real (PÊCHEUX, 19xx). 
Para o autor, os nomes que designam os mais diferentes significantes 
vão além da simples abstração da psiqué humana, mas, e não obstante 
a esta, faz sentido ao observar um conjunto clivado pela língua-história 
ao identificar um objeto (apud RANCIÈRE, 1992), saindo das barreiras do 
indivíduo e adentrando os campos do discurso. Nas análises, investiga-
remos aquele procedimento designativo das metáforas, e se essas con-
tribuem para a construção dos seus efeitos de sentido, quais memórias 
eles se filiam, e os processos de identificação inseridos na materialidade 
das músicas tradicionais maranhenses e rio-grandenses.

Assim sendo, iniciamos pela primeira música. Mergulhada na nar-
rativa farroupilha, evocando um grito de liberdade e imbuída de mui-
to orgulho patriótico (não necessariamente nacional), temos a canção 
“Gritos de Liberdade”. Muito bem escrita pelo Grupo Rodeio encontra-
mos formulações como: “Peleando em favor da pampa a pilcha sovada 
em tiras”. Peleando ou pelejando (significantes ao significado) em favor, 
em defesa da(s) pampa(s). Projeta-se aqui uma luta, uma disputa em fa-
vor ou em defesa da pampa, algo que se contrapõe às pampas. E aqui 
nós podemos fazer alguns exercícios parafrásticos como: o que são as 
pampas? Quem defende os pampas? Quem ameaça os pampas? A pampa 
gaúcha compreende 63% da territorialidade do estado do Rio Grande 
do Sul, e não só dele, mas também do Uruguai e de algumas províncias 
argentinas, mas não só isso. A expressão “estar às pampas” assume uma 
rede de sentidos, servindo como uma espécie de expressão idiomática. 
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Estar às pampas pode significar tanto uma quantidade absurda “ontem 
dancei às pampas”, quanto tranquilidade “ontem estive às pampas com 
minha família”. Um território de tranquilidade, de fartura, que precisa 
ser defendida de uma força exterior pelos que ali moram, que seriam os 
gaúchos.

Ademais, é feita uma alusão à pilcha, roupa tradicional rio-gran-
dense que é composta de bombacha, chapéu, lenço, etc. Existe toda uma 
regulamentação para o uso da pilcha, pois desde 1989, pela Lei Estadual 
da Pilcha, essa vestimenta é tida como veste oficial do RS, podendo ser 
portada em lugares legais onde trajes formais são exigidos. Contudo ela 
deve estar de acordo com o que diz o MTC – Movimento Tradicionalista 
Gaúcho. Naquele recorte, “sovada em tiras” remonta novamente o cará-
ter do farroupilha (em que traz esse nome em alusão às suas vestes em 
farrapos de tanto estar no campo). A(s) pampa(s) aqui são observadas 
como espaço de luta e combate.

Monica Zoppi-Fontana (2017), afirma que “a valorização negativa 
da referência através de processos metonímicos que designam o sujeito 
a partir dos espaços ocupados”, e estes, por sua vez, se fazem a partir 
de metáforas bélicas, como por exemplo “praça de guerra”, “campo de 
batalha”, exemplos esses utilizados pela própria autora. Iriarte (2020) 
nos apresenta o mito gaúcho como sendo essa identidade de um sujeito 
social transvestido como um protótipo e campeão daquilo que chama 
de argentinidade6. E podemos ver que, ao redor dessa música projeta-se 
esse mito, de um sujeito libertador e campeão defensor das terras gaú-
chas, um espaço de luta e combate metominizado por meio da figura das 
pampas.

Agora, estabelecendo aquela relação comparativa antes citada, 
partimos para a música maranhense, onde projetam-se funcionamen-
tos outros que analisaremos mais adiante. Retiramos trechos da música 
“Maranhão Meu Tesouro Meu Torrão” (doravante MMTMT), escrita pelo 
compositor popular maranhense Humberto Costa Barbosa Mendes, ou 
Humberto Maracanã, autor que, em meio popular, ficou mais conhecido 
como “o Guriatã”, pássaro esse evocado na canção anteriormente cita-
da. Temos: “Sereia canta na proa, na mata o Guriatã”. O guriatã é um 

6 Tradução livre.
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pássaro natural de diferentes regiões do país, mas vivendo principal-
mente em zonas tropicais, sendo o Maranhão um dos polos de vivência 
desse pássaro. Trata-se de um pássaro social, que se une a outras espé-
cies nas “zonas de forrageio”.

Em Paveau (2009), o nome próprio (doravante Np) é uma forma 
não apenas de identificar um indivíduo, mas também como forma de 
metominizar um povo, forma de interpelar um sujeito enquanto socie-
dade uma vez que:

On y observe en effet que, tout en étant le garant d’une identité 
et d’une identification linguistique et sociale, le Np n’est pas 
nécessairement le garant de telle identité. C’est un fait, les êtres 
du monde, les réalités sociales ou fictives changent sans pour 
autant changer de nom: un même nom désigne un individu au-
tre. Mais parfois aussi le nom change (ou l’individu change de 
nom); parfois encore un Np change de référent, perdant ainsi 
le lien qui l’unissait à son « référent initial », tout en assurant, 
dans la continuité du récit, la continuité d’une identification 
pourtant en évolution. (LECOLLE; PAVEAU; REBOUL-TOURÉ, 
p. 9-20).

Portanto, ao utilizar-se da designação “guriatã”, segundo Paveau 
(2009), perde-se o efeito de sentido inicial, no momento em que existe 
a formulação do discurso. Guriatã passa a representar todo um proces-
so de identificação de um povo, não apenas do sujeito que formulou a 
sentença. Logo, nós temos uma situação estabelecida no recorte, a ima-
gem do guriatã posto em contrapartida com outro imaginário, a sereia. 
Vale apontar que o imaginário aqui utilizado tem por definição um sen-
tido equívoco de criação de conceitos e valores e da fundamentação das 
ações dos sujeitos. Não cabe ao analista do discurso apontar se os imagi-
nários presentes no corpus são positivos ou negativos, porém, cabe a ele 
apontar os interdiscursos ali constituídos, assumindo uma posição ética 
e política diante de tais imaginários. Interdiscurso, este que poderia ser 
conceituado como “sentidos que pré-existem ao sujeito [e] são retoma-
dos no discurso em diferentes práticas discursivas sem que o sujeito te-
nha consciência disso, acreditando ser ele próprio a origem do seu dizer” 
(RAMOS, 2015).
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Aquele ser mitológico, cantando na proa de uma embarcação, re-
monta direto à memória das naus portuguesas, que possuíam uma pe-
quena escultura de uma sereia adornando o “casco” da embarcação. Essa 
é uma regularidade dentro do discurso, essas duas ideias; nos parece que 
a sereia canta em uma embarcação, e por outro lado o guriatã canta na 
mata, estabelecendo um efeito de sentido de distância de um e de outro. 
Essas regularidades nos sugerem um deslize entre as metonimizações 
da Sereia (representando o povo português) e o Guriatã (representando 
o povo natural maranhense), mostrando onde cada um canta. Isso nos 
sugere uma relação de resistência entre Portugal e Brasil.

Ademais, por meio de algumas formulações e repetições, o sujei-
to-cantante (SOUZA, 2014) nomeia, logo designa, objetos partindo de 
uma memória indígena. Como é exemplo nas formulações: “Na mata o 
guriatã”; “Terra da pirunga doce”; “E tem a gostosa pitombotã”.

Em Paveau7, encontramos que a memória discursiva é oriunda da 
memória coletiva, cultural, sendo por excelência um conceito instável. 
Nos dois estados aqui analisados, ainda hoje, persistem e resistem al-
deias e povoados indígenas. Em seu livro “Línguas Indígenas: Tradição, 
Universais e Diversidade”, Luciana Sorto nos demonstra um mapa onde 
estão presentes as línguas indígenas que (re)(per)sistem. Ao analisarmos 
as imagens presentes no livro, faz-se mister notar que no centro-sul/sul 
maranhense, existe a predominâncias das línguas Jês (representado nas 
gravuras pelo número 9 e pelos bolsões de cor vermelha), enquanto no 
noroeste, está mais presente o Tupi Guarani (representado pelo número 
29 e os bolsões de cor laranja). Enquanto o Rio Grande do Sul apresenta 
uma variante a partir das línguas Jês e Tupis (que está representado em 
verde), com a língua Tupi Guarani no litoral.

A partir daí, e dos trechos trazidos para a análise, é curioso notar 
que representantes das mesmas etnias (ou descendentes dessas) estão 
presentes em regiões distantes. Mas é válido apontar que denominações 
indígenas são feitas de forma repetitiva na música maranhense, enquan-
to na música riograndense é evocada a figura das coxilhas (monte pre-
sente nos pampas) que nos remete ao “campo de batalha” antes citado. 

7 Traduzida em dezembro de 2013 por Jocilene Santana Prado e Eduardo Lopes Piris pela Revista 
Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e Argumentação.
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As letras das músicas acabam tornando-se um espaço de disputa den-
tro deles mesmos. Para exemplificar melhor esses espaços de disputa, 
Zoppi-Fontana afirma que esses espaços são trabalhados “discursiva-
mente pela produção sócio-histórica de enunciados inscritos em dife-
rentes regiões da memória discursiva funciona para nós, analistas, como 
metáfora e sintoma do confronto entre posições de sujeito diferentes 
[…]”.

4. Efeito de fecho

Ao passo que expomos esses diferentes exemplos acerca de cada 
objeto de análise, sentidos e interdiscursos projetando posições-sujei-
to indígenas, evidenciando aí memória(s) racializada(s). Enquanto, por 
outro lado, também projetam discursos colonizado/colonizadores, ao 
passo que silenciamentos (ORLANDI, 2007) e resgate de memórias colo-
nizadas são feitas, projeta-se ali, também, posições-sujeito elitistas, um 
ponto colonizado, em meio à emancipação do sujeito indígena.

Sendo assim, e buscando historicizar os sentidos de maranhensi-
dade nas produções musicais, pensadas discursivamente. O artigo teve 
como objetivo refletir sobre as condições e contradições discursivas 
dessa produção de sentidos e sujeitos maranhenses, dialogando com o 
domínio da música enquanto produção cultural e discursiva. Teremos, 
ademais, como um dos pontos de discussão decorrentes do objetivo prin-
cipal reflexões sobre como se constituem as categorias de músicas ditas 
regionais, populares, de uma certa identidade, no caso, maranhense.

Como efeito de fecho, evoco a fala de Vladimir Jankélévitch, cuja 
pesquisa está se mostrando vital para a construção da música em dis-
curso: “[…] existe uma harmonia invisível e inaudível que é a verdadei-
ra “clave dos cantos”. Para Clemente de Alexandria e Santo Agostinho, 
assim como para o místico inglês Richard Rolle, o canto perceptível aos 
ouvidos corporais é o invólucro exotérico de uma inefável e suave melo-
dia celeste. Plotino diz que a música sensível foi criada por uma música 
anterior ao sensível! A música pertence a outro mundo …” e aqui eu adi-
ciono – a música pertence ao discurso!
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FANFICTIONS SOB UMA
PERSPECTIVA DISCURSIVA

Bruna Navarrina de Moura1

1. O gênero fanfiction

O termo fanfiction apareceu pela primeira vez a partir de 1944, 
como explicam Busse e Hellekson (2014), para designar ficção sobre fãs. 
Somente mais tarde é que a expressão veio a significar uma escrita deri-
vativa e amadora, que não tinha o propósito de publicação profissional 
(ibidem). Os estudos acadêmicos sobre fanfiction datam o surgimento 
desse gênero desde o final da década de 60, com a emergência e popula-
ridade do seriado Star Trek (ibidem).

Invasores do Texto (1992), de Henry Jenkins, explora os princípios 
da produção e circulação de fanfictions, datando desde a década de 60, 
devido à popularidade do seriado Star Trek. O autor descreve que fãs 
se reuniam e escreviam histórias, tanto isoladamente como em grupo, 
para publicá-las em fanzines, revistas de produção e circulação própria 
e independente. Essas publicações abriram espaço para a interação en-
tre escritores(as) de histórias de ficção científica e fãs, e entre os(as) 
próprios(as) fãs, o que possibilitou a formação de uma comunidade que 
compartilhava os mesmos interesses.

1 Mestranda Bolsista CNPq na Universidade Federal do Rio Grande do Sul na Linha de Análises 
textuais, discursivas e enunciativas. Membro do grupo Discurso Arquivo e Autoria sob a coor-
denação da Professora Doutora Solange Mittmann. E-mail: bruna.navarrina@gmail.com.
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Com o desenvolvimento da internet, as comunidades de fãs cres-
ceram e tomaram proporções internacionais, promovendo, hoje em dia, 
convenções conhecidas mundialmente. Além disso, o compartilhamento 
de fanfictions se tornou significativamente mais fácil, fazendo com que 
uma história pudesse chegar a um número maior de pessoas.

2. Uma literatura marginalizada

A fanfiction é geralmente considerada um gênero inferior ao lite-
rário por ser vista como derivativa e, portanto, não original, sendo con-
siderada uma prática marginalizada e até mesmo clandestina (under-
ground) (THOMAS, 2011, p. 2). Porém, Hellekson e Busse (2014) atentam 
para o fato de obras literárias como Vasto Mar de Sagaços, de Jean Rhys, 
considerada uma adaptação do romance Jane Eyre, de Charlotte Brönte, 
serem habitualmente estudadas em universidades, mesmo sendo, tam-
bém, obras que derivam de outras. As autoras se utilizam do exemplo 
para defender que a intertextualidade apresentada na prática de escrita 
pode ser uma justificativa para que se aprofunde e teorize sobre os estu-
dos de fanfiction (fanfiction studies).

Por muito tempo, fanfictions permaneceram “escondidas” nos 
quase submundos das plataformas on-line. Entretanto, percebemos um 
aumento no movimento de publicação das fanfictions por meios edito-
riais atualmente. Ou seja, o que é considerado uma subcultura, ganha 
espaço na mídia dominante. Em Fan Fiction Studies Reader, Hellekson 
e Busse (2014) comentam sobre a publicação da obra Cinquenta Tons de 
Cinza, de E. L. James, popularmente conhecida como originada de uma 
fanfiction sobre Crepúsculo (2008), obra de Stephenie Meyer. É notável 
como essa publicação alcançou a marca de best-seller internacional, 
tendo sido até mesmo adaptada para os cinemas sob direção de Sam 
Taylor-Johnson e James Foley, em 2015.

Ainda assim, é válido ressaltar que o estigma acerca da fanfic-
tion persegue a obra mesmo consolidada em sua fama. Ao se falar que 
Cinquenta Tons era originalmente uma fanfiction, e sobretudo, uma fan-
fiction de Crepúsculo, obra que carrega estigma por se tratar de literatura 
infantojuvenil, o valor da obra parece ser rebaixado com a associação. 
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Entretanto, essa reação não parece ser suficientemente relevante para 
frear a produção de obras, como podemos ver com a fanfiction inspirada 
na banda One Direction, After, de Anna Todd, que teve o mesmo percur-
so: tornou-se best-seller e, posteriormente, uma adaptação cinemato-
gráfica sob a direção de Jenny Gage em 2019.

3. Do comentário à autoria

A relação entre as fanfictions (e qualquer tipo de arte de fã) e os 
direitos autorais é um tanto nebulosa. Por exemplo, segundo a legis-
lação brasileira, a fanfiction poderia se enquadrar na categoria de pa-
ródia, além dos nomes das personagens não poderem ser patenteados 
(CAVALCANTE et al., 2012), o que não fere, então, a legislação. Pela lei 
americana, as fanfictions normalmente são protegidas sob a cláusula do 
fair use (uso justificável), i.e., reproduções e distribuições do conteúdo 
que têm propósitos educativos ou de pesquisa, mas principalmente sem 
fins lucrativos (LIPTON, 2014). O que pode ser analisado, caso a caso, é o 
quanto de uma obra existe em outra, ou seja, quais elementos reconhe-
cíveis estão presentes na obra derivada. Devido à subjetividade sobre o 
que é realmente cópia ou coincidência, essa é uma questão problemática 
acerca dos direitos autorais das fanfictions.

A relação entre os autores das obras “originais” e as fanfictions 
também variam. J. K. Rowling, George R. R. Martin, entre outros, apoiam 
as criações dos(as) fãs, enquanto outros, como Anne Rice, inclusive 
ameaçam legalmente quem produzir qualquer obra derivada (ibidem). 
Lipton (2014) apresenta um estudo sobre a comercialização das fan-
fictions e os direitos autorais, e menciona o caso de Cinquenta Tons de 
Cinza, pontuando que Stephenie Meyer chegou a alegar que não se im-
porta com o fato de a história ter sido uma fanfiction. Segundo Meyer, 
E. L. James, autora de Cinquenta Tons, teria uma história para contar de 
qualquer forma e não importa que tenha sido baseada na obra de Meyer2. 
Entretanto, Lipton (2014) aponta os possíveis problemas criados pela 
comercialização da fanfiction, possibilitando a acusação legal do(a) 
autor(a) do “original” contra o(a) autor(a) da fanfiction com base na 
possível violação dos direitos. Dizemos “possível”, pois, como a autora 

2 Cf. http://www.mtv.com/news/1685954/fifty-shades-of-grey-stephenie-meyer/

http://www.mtv.com/news/1685954/fifty-shades-of-grey-stephenie-meyer/
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demonstra em seu estudo, a lei também está sujeita a interpretação e 
cada caso é analisado separadamente.

Outro aspecto notável diz respeito à assinatura da obra. Geralmente 
os(as) autores(as), que publicam sob seus pseudônimos criados para as 
contas das plataformas, trocam seus nomes para a publicação. Como 
é o caso de E. L. James, que originalmente publicava sob pseudônimo 
de snowqueens icedragon3. Essa troca do nome nos remete à entrada de 
questões editoriais que não têm influência no universo das fanfictions, 
onde parece não haver muita preocupação em relação aos pseudônimos. 
No caso de E. L. James, como é geralmente o que acontece, a autora re-
moveu a sua conta da plataforma ao publicar o livro. Porém, isso não 
é regra. Podemos tomar por exemplo a autora Lola Keely, que publica 
fanfictions sob o pseudônimo de fictorium ou damelola4, e também pu-
blica livros com a editora Ylva Publishing5, sob seu próprio nome. Esses 
exemplos mostram que, na passagem do digital para o impresso, há uma 
oscilação sobre o uso de nome próprio ou de pseudônimo e até mesmo 
sobre a permanência de quem escreve na própria plataforma.

Dito isso, podemos observar que, com a forma em que o nome é 
empregado, vem uma carga de sentido sobre o efeito que aquele nome 
causa. Para as plataformas, os nomes de usuários são os mais variados, 
sem regra alguma quanto à presença de números ou caracteres especiais; 
nem mesmo vemos a preocupação em o nome ser inteligível para o lei-
tor. O próprio snowqueens icedragon, antigo pseudônimo de E. L. James, 
é bastante típico do tipo de nome de usuário utilizado nas plataformas. 
Já para a publicação da fanfiction como livro, percebemos a preocupação 
com a história ser desvinculada desse universo. A escolha do nome E. L. 
James nos remete até mesmo a autores consagrados como J. K. Rowling 
e J. R. R. Tolkien, recobrando uma memória do que é aceitável como dis-
curso editorial, ou de escrita.

Sobre o nome de quem escreve, cabe observar com Foucault (2002, 
p. 46) que “o nome do autor não transita, como o nome próprio, do inte-
rior de um discurso para o indivíduo real e exterior que o produziu, mas 

3 Cf. https://fiftyshadesofgrey.fandom.com/wiki/Master_of_the_Universe

4 Cf. https://archiveofourown.org/users/fictorium/profile

5 Cf. https://www.ylva-publishing.com/authors/lola-keeley/

https://fiftyshadesofgrey.fandom.com/wiki/Master_of_the_Universe
https://archiveofourown.org/users/fictorium/profile
https://www.ylva-publishing.com/authors/lola-keeley/
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que de algum modo, bordeja os textos, recortando-os, delimitando-os, 
tornando-lhes manifesto o seu modo de ser […]”.

Portanto, pode-se imaginar que há uma preocupação em redesig-
nar a história, tirando-a do domínio da autora snowqueens icedragon, que 
representa uma subcultura informal de fanfictions, e colocando-a sob o 
domínio de E. L. James, autora que publica literatura. Foucault (2002) faz 
uso do exemplo de obras cuja autoria é incerta, mas foram colocadas sob 
um mesmo nome para que tivesse esse efeito. O autor menciona Hermes 
Trimegisto e Hipócrates como exemplos a quem obras foram atribuídas 
sem que sejam de fato comprovadamente escritas por eles. Desse modo, 
percebemos como o nome do autor “bordeja, delimita e recorta” o tex-
to, em relação ao que este representa, acerca de sua temática, gênero 
etc. No caso da publicação da fanfiction, é provavelmente indesejável, 
do ponto de vista editorial, que a obra publicada seja associada à mesma 
autoria de quem escreve fanfictions.

O movimento que nos interessa aqui é quando a história passa a 
ser considerada um novo ponto de “origem” de discurso. Após a publi-
cação e sucesso de Cinquenta Tons de Cinza, por exemplo, podemos en-
contrar fanfictions que têm essa obra como inspiração, e não Crepúsculo. 
Podemos encontrar até mesmo fanfictions dessa obra que fazem cros-
sover, isto é, que misturam universos de obras distintas, com o universo 
de Crepúsculo6. Então, em um primeiro momento temos a fanfiction de 
James, que levava o título de Masters of the Universe, como obra derivada, 
e em um segundo momento, temos a obra Cinquenta Tons já legitimada 
em seu sucesso, sendo inspiração de novas fanfictions. Mas vale notar 
que a quantidade de fanfictions publicadas tendo Cinquenta Tons como 
obra originária é significativamente menor que a quantidade apresenta-
da em relação às fanfictions de Crepúsculo7.

De uma perspectiva discursiva, Foucault nos diz que há um des-
nivelamento entre discursos, havendo aqueles “que passam com o ato 
mesmo que os pronunciou; e os discursos que estão na origem de cer-
to número de atos novos de fala que os retomam, os transformam ou 
falam deles” (1999, p. 22). Podemos pensar que Crepúsculo se encaixa 
6 Cf. https://www.fanfiction.net/Twilight-and-Fifty-Shades-Trilogy-Crossovers/2458/9671/#

7 Na plataforma Fanfiction.net, Crepúsculo conta com mais de 221 mil fanfics, enquanto 
Cinquenta Tons de Cinza conta com aprox. 3.900.

https://www.fanfiction.net/Twilight-and-Fifty-Shades-Trilogy-Crossovers/2458/9671/#
http://Fanfiction.net
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nesse cenário como o discurso de origem de novas falas que o retomam, 
como a obra de James. Tomando o movimento entre Cinquenta Tons e 
Crepúsculo como exemplo, este último existia como o texto primeiro, 
que gerou comentários diversos, as fanfictions. A partir disso, o comen-
tário específico da fanfiction de E. L. James, após ter alcançado o sucesso, 
torna-se discurso no mesmo nível que o texto primeiro. Foucault ainda 
nos diz que “[m]uitos textos maiores se confundem e desaparecem, e, 
por vezes, comentários vem tomar primeiro lugar” (ibidem, p. 23). Nesse 
caso, o texto primeiro não desapareceu, mas o comentário vem tomar 
primeiro lugar no sentido de os discursos das obras estarem agora ni-
velados: Cinquenta Tons também assume lugar de texto de origem para 
outras falas que o retomam.

Em relação ao comentário, Foucault diz, ainda, que este retoma 
o que já havia sido dito, porém, paradoxalmente, diz o que jamais ha-
via sido dito. Ainda tomando as obras de Meyer e James como exemplo, 
podemos perceber que, através da fanfiction, esse movimento se tor-
na notável. Devido à grande liberdade que há no universo das fanfic-
tions, James pôde inserir as duas personagens principais de Crepúsculo, 
Edward Cullen e Bella Swan, em um contexto completamente diferente. 
Esse tipo de história se encaixa na categoria Alternate Universe, comum 
no mundo da fanfiction, onde um(a) autor(a) cria um universo alternati-
vo utilizando as mesmas personagens da obra de origem. Porém, James 
não deixa de retomar as características dessas personagens.

O contexto em que as personagens aparecem na obra de James é 
completamente diferente da obra de Meyer, esta retratando o roman-
ce entre uma adolescente humana e um vampiro, enquanto na obra de 
James não há vampiros, mas Anastacia Steele (inspirada em Bella) se 
apaixona por Christian Grey (inspirado em Edward), que é sadomaso-
quista. Portanto, podemos perceber que James, de certa forma, retoma a 
relação de dominância entre as personagens, mas refletida nas práticas 
sexuais. Edward deve esconder que é vampiro, e essa condição o torna o 
predador e Bella, a presa (uma das falas mais famosas do livro é “então 
o leão se apaixonou pelo cordeiro” (MEYER, 2008, p. 201)); enquanto 
Christian Grey mantém seu fetiche escondido, fetiche este que se resu-
me em ele ser o dominador sobre uma outra pessoa dominada, refletin-
do a relação de forças entre as personagens.
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4. Fã: nem ativa, nem passiva, relativa

A partir da prática da escrita de fanfictions, podemos ter uma 
compreensão do consumidor de uma obra não somente como receptor 
passivo, mas também como participante ativo da interação mídia-con-
sumidor. Invasores do Texto (1992), de Jenkins, traz essa teorização so-
bre a presença do fã em posição ativa em relação à mídia audiovisual. 
Jenkins descreve que, no processo de reescrita das obras preexistentes 
pelas fanfictions, “fãs deixam de ser simplesmente audiência para textos 
populares; em vez disso, tornam-se participantes ativos na construção e 
circulação de sentidos textuais8” (p. 24). Discursivamente, quem escreve 
fanfictions também é produtor de sentidos. Dessa forma, fãs que escre-
vem fanfiction se apropriam das histórias de outras(os) autoras(es) e as 
reescrevem do modo como lhes convir.

No que se trata das motivações das(os) fãs para escrever fanfic-
tions, temos destacadamente a insatisfação destes(as) com elementos 
julgados como mal explorados na narrativa oficial (JENKINS, 1992, p. 
165). O que mais chama atenção geralmente é a necessidade de escri-
toras(es) recriarem relações românticas entre personagens cujo envol-
vimento não se concretiza, frustrando os(as) espectadores(as). Isso nos 
leva ao conceito de shipper, derivado de relationshipper, que corresponde 
a(o) fã que deseja que o envolvimento romântico entre duas personagens 
se concretize. Ao definir o termo, Scodari (2000) se refere ao ship (forma 
simplificada de relationship) MSR (Mulder Scully Relationship), que idea-
liza o envolvimento romântico entre as duas personagens principais da 
série Arquivo X (1993-2002). Dessa forma, a ausência da concretização 
física desse relacionamento leva as(os) fãs para o mundo das fanfictions, 
onde autoras(es) reimaginam o ship da forma que bem entenderem, sa-
tisfazendo, assim, a comunidade que se vê sem essa representação na 
narrativa oficial. Essas relações também podem se dar entre persona-
gens cujo relacionamento não está presente na narrativa oficial, nem 
mesmo como subtexto, mas as(os) fãs leram como uma possibilidade, 
geralmente devido à interação, ou proximidade, de personagens.

8 Toda citação de obra referenciada em língua inglesa é tradução minha.
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5. Obra derivada

Sobre o estigma que carrega a obra derivada, podemos observar 
que outras obras lidas como originais são eventualmente acusadas de 
terem sido baseadas em outra, e essa acusação significa que a obra perde 
o seu valor. Por exemplo, a saga Harry Potter, de J. K. Rowling, é acusada 
de ter sido inspirada por Senhor dos Anéis, de J. R. R. Tolkien. Há, nos 
blogs de fãs, diversas postagens listando similaridades entre as duas9.

A presença de uma obra em outra é tratada como intertextuali-
dade, que na AD é entendida como “a retomada/releitura que um texto 
produz sobre outro texto, dele apropriando-se para transformá-lo e/ou 
assimilá-lo” (INDURSKY, 2001, p. 29-30). A intertextualidade relaciona 
textos a outros textos, compreendendo as modalidades de paródias, pa-
ráfrases, entre outros, e é parte do que a AD chama de heterogeneidade 
do texto. A heterogeneidade, por sua vez, é a presença de outras vozes de 
outros sujeitos e de outras posições no texto. Sobre a heterogeneidade, 
Indursky (2001) explica as relações de interdiscursividade, que “aproxi-
mam o texto de outros discursos, remetendo-o a redes de formações tais 
que já não é possível distinguir o que foi produzido no texto e o que é 
proveniente do interdiscurso” (ibidem, p. 29). 

A heterogeneidade é constitutiva do discurso, e o texto provém da 
organização dos recortes que o sujeito faz do interdiscurso, dando-lhes 
a aparência de algo completo, fechado e exclusivamente de sua autoria. 
Esse efeito de homogeneidade é responsabilidade do efeito-autor, que, por 
dar a ilusão de origem do discurso, também confere o efeito de autoria. 
Portanto, sob a perspectiva da AD, não nos compete cobrar a origina-
lidade de uma obra, visto que esta é uma ilusão causada pelo efeito de 
autoria dos sujeitos.

Tomando as obras Harry Potter e Senhor dos Anéis como exemplo, 
não cabe, então, questionar se uma obra imita a outra, mas podemos ob-
servá-las como materialidades onde percebemos a presença de saberes e 
discursos similares, cada uma os ressignificando como lhes é particular.

Por um lado, parece que a obra que vem da fanfiction tem o seu 
valor diminuído, pois é comprovadamente inspirada em outra, ao passo 

9 Cf. https://geekness.com.br/a-comparacao-de-harry-potter-e-senhor-dos-aneis/

https://geekness.com.br/a-comparacao-de-harry-potter-e-senhor-dos-aneis/
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que uma obra como Harry Potter segue sendo vista como autoral por 
ter essa inspiração somente como uma sugestão. Por outro lado, parece 
que essa comprovação da obra derivativa não é suficiente para aplacar a 
legitimidade da mesma, considerando o sucesso que é a série Cinquenta 
Tons, tendo sua própria rede de fãs. O que quero mostrar com essa com-
paração é que talvez a única diferença entre os dois movimentos é que 
Harry Potter nunca havia sido publicado como fanfiction antes disso. 
Mas o que nos impossibilita de enxergar Harry Potter como um Alternate 
Universe de Senhor dos Anéis?

6. Uma outra leitura

Discursivamente, o texto é heterogêneo pois o sujeito e as con-
dições de produção são heterogêneas. Sendo assim, as condições de 
produção de leitura são igualmente heterogêneas e podem movimentar 
diferentes interdiscursividades que aquelas do sujeito-autor. Portanto, 
“a cada novo sujeito-leitor, novas relações podem ser estabelecidas, no-
vas leituras podem ser produzidas, novos efeitos de memória podem ser 
mobilizados, novas interpretações podem ser projetadas” (INDURSKY, 
2001, p. 36). Dado que as leituras dos sujeitos são determinadas pelas 
FDs nas quais se inscrevem, diferentes sujeitos-leitores, inscritos em 
diferentes FDs, farão leituras e conexões interdiscursivas diferentes. 
Puxando fios do discurso e formando outros nós além daqueles forma-
dos pelo sujeito-autor.

Sobre a leitura, Mittmann (2010, p. 89) nos diz que quem lê pode se 
deparar com sentidos parafrásticos e polissêmicos. Os sentidos parafrás-
ticos são “formulações que, embora não tenham sido ditas, constam no 
rol do que era possível dizer naquelas mesmas condições de produção”. 
Portanto, a partir da mesma formação discursiva de quem escreveu, o 
sujeito-leitor pode construir sentidos outros retirados do interdiscur-
so, como uma maneira de apropriar-se daquele discurso agregando a ele 
sentidos diferentes. Entretanto, há também os sentidos polissêmicos, 
que são “formulações impossíveis, ou que não poderiam ser ditas na-
quelas condições de produção, mas que estão lá, ressoando, provocando 
movimentos de sentidos” (ibidem).
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A partir disso, pensamos que as fanfictions podem envolver esses 
dois tipos de sentido, possibilitando que fãs produzam sentidos tanto 
a partir da mesma formação discursiva onde se inscreve a obra inspira-
dora, quanto de outras formações discursivas até mesmo conflitantes. 
Thomas (2011), ao retomar Pugh (2005), diz que fãs querem tanto “mais 
da” obra, quanto “mais a partir” da obra10. Há fanfictions que exploram 
o universo da obra tal qual descrito por quem escreveu, explorando ele-
mentos presentes na narrativa oficial, enquanto há fanfiction que le-
vam aquele universo, ou elementos daquele universo, a lugares com-
pletamente diferentes, produzindo sentidos muito diferentes daqueles 
produzidos pela narrativa oficial. Retomando o exemplo de Crepúsculo 
e Cinquenta Tons, neste temos a presença de um discurso sexual, que é 
significado por formações discursivas que regulam os saberes acerca da 
sexualidade, o que não está presente na obra inspiradora. Portanto, po-
demos pensar que essas formulações não estavam explícitas nessa obra 
primeira, mas estavam lá, ressoando.

7. Escritoralidade

A questão da autoria nas fanfictions parece misturar conceitos 
tanto das marcas discursivas das redes sociais da internet, quanto dos 
discursos literários. Gallo (2015b, p. 1) descreve o Discurso da Escrita 
como aquele que “comporta discursividades com efeito de fim, de uni-
dade e de legitimidade em sua textualidade, ou seja, discursos que têm 
efeito de autoria”, e o Discurso da Oralidade é aquele que “abarca dis-
cursividades sem efeito de fim, sem fecho, sem efeito-autoria, cujos tex-
tos são sempre passíveis de reformulação, sempre provisórios”. Por se 
tratar de uma história que se pretende completa, com início, meio e fim, 
sob a autoria de uma pessoa a quem pertence aquele texto, a fanfiction 
traz saberes condizentes com o Discurso da Escrita. Por outro lado, a 
liberdade da falta de compromisso em se terminar uma fanfiction (mui-
tas se mantêm inacabadas), e a própria interação de quem escreve com 
quem lê via comentários e curtidas nas histórias remetem ao Discurso 
da Oralidade. A essa mistura de discursividades, Gallo chama escritora-
lidade, e nos explica que

10 Do inglês: “More of/more from”.
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essa categoria discursiva congrega discursividades que têm as 
características do Discurso de Oralidade mas que, no entanto, 
são tornadas públicas pelo dispositivo tecnológico da internet, 
ganhando, assim, um certo efeito de fim e de unidade, embora 
fugaz, confundindo-se, muitas vezes, com o discurso de Escrita. 
(ibidem, p. 2).

A escritoralidade, segundo Gallo, representa um encurtamento na 
distância entre a publicação e o público. Segundo a autora, “mantínha-
mos um certo distanciamento, como se nada disso fosse possível para 
nós, nada disso nos fosse acessível, porque isso sempre foi território de 
especialistas” (2012, p. 60), mas a escritoralidade da internet remove 
essa distância. 

Gallo se refere à escrita da internet nas redes sociais, mas pode-
mos estender o conceito à escrita das fanfictions, que apresentam simi-
laridades no funcionamento das plataformas em relação às redes sociais. 
Por exemplo, as histórias são postadas nas páginas de quem publica. 
Entretanto, não há uma timeline onde usuários podem acompanhar as 
postagens; usuários podem seguir e receber notificações das postagens 
de autores(as) que preferirem e procurar as histórias que desejam ler 
em filtros de busca. A interação entre quem posta e quem lê é parecida 
com as interações das redes sociais: quem lê pode deixar comentários e 
curtidas nas histórias. Sobre esse ato da curtida, Gallo o menciona como 
sendo um dos principais recursos de legitimação do discurso on-line:

“Curtir” funciona como uma avaliação que reconhece e, ao 
reconhecer o que foi postado, legitima. Se na cultura literária 
esse reconhecimento e essa legitimação teriam que vir de ins-
tâncias superiores e autorizadas, neste espaço, elas vêm dos 
iguais (amigos). Quanto mais curtidas tem uma postagem, mais 
reconhecida e legitimada ela é (GALLO; OLIARI, 2015a, p. 7).

Considerando o movimento de aceitação ou não do autor da fan-
fiction em relação à comunidade leitora, podemos argumentar que a 
legitimidade do autor da fanfiction está condicionada a sua aceitação 
na comunidade, mas não sua constituição. De modo que, embora um(a) 
autor(a) seja legitimado através das curtidas e comentários dos(as) lei-
tores(as), não é esse movimento que o(a) constitui, como é nas redes. 
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O(a) autor da fanfiction já é autor(a) a partir do momento da postagem, 
o que muda com as interações que essa história vai produzir ou não é a 
sua legitimação como um ‘bom/boa’ autor(a) ou não.

Como dito acima, as fanfictions remetem a discursos do âmbito da 
Escrita. Por exemplo, como no universo editorial, as(os) autoras(es) de 
fanfiction já são autoras(es) a partir do momento em que publicam uma 
história e, na página, consta seu nome, ou pseudônimo, como autor(a) 
daquele texto. Alguns usuários adotam métodos de revisão em conjunto 
com outros usuários, e, em parceria, um revisa o texto do outro. Embora 
não seja regra, isso mostra um comprometimento da parte de alguns 
usuários que desejam apresentar a história de uma maneira que a apro-
xime do Discurso de Escrita, que seria um texto que se encaixa na norma 
padrão de língua adequada ao contexto literário.

Portanto, pode-se considerar que o texto da fanfiction se encaixa 
no discurso da escritoralidade. Temos o discurso da fanfiction, mistu-
rando o efeito de autoria com a efemeridade do texto da internet, e ao 
passar para a publicação como livro, tornando-se uma nova obra, há o 
retorno para o discurso da escrita, retomando as características desta 
discursividade com efeito de texto fechado e de autoria.

8. Estética da fanfiction

Em sua revisão sobre os movimentos dos estudos sobre fanfiction, 
Thomas (2011) aponta, no que se refere a uma estética da fanfiction, que 
“talvez tenhamos que explorar uma nova compreensão de estética que 
reflete a descentralização da cultura contemporânea11”, debatendo “so-
bre o valor estético de novas formas de mídia e explorar como mundos 
fictícios são utilizados assim como construídos e processados12” (p. 20).

Dito isso, o autor lembra que a própria fandom julga a qualidade das 
histórias produzidas, com as produções mais aclamadas ganhando mui-
tas recomendações e se tornando de fato famosas entre a comunidade. 

11 No original: “we may need to explore a new understanding of aesthetic value that reflects the 
decentralization of contemporary culture”.

12 No original: “[…] would seem to be productive in allowing us to debate the aesthetic value 
of new media forms and explore how storyworlds are put to use as well as constructed and 
processed”.
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Esse movimento pode até mesmo estar reproduzindo aspectos da dis-
cursividade da Escrita, espelhando um discurso de crítica, como a lite-
rária, embora informal e adaptada aos moldes da internet. Podemos ver 
fãs utilizando as redes sociais para divulgarem as fanfics de que mais 
gostam, como no comentário abaixo:

Figura 1 – Printscreen de tweet de fã divulgando lista de melhores fanfictions

Fonte: https://twitter.com/tpwkalwys28/status/1288210595637075973 

Há também as fanfictions que chamam atenção pela qualidade 
baixa de coesão na escrita e se tornam até memes. Um caso famoso é o 
de um trecho de uma fanfic de autoria desconhecida, que virou símbo-
lo das contradições narrativas que podemos encontrar nessas histórias, 
como se pode ver no comentário abaixo:

Figura 2 – Printscreen de tweet de fã utilizando trecho de fanfiction como meme

Fonte: https://twitter.com/harrystylinsonw/status/1104459342223470592

Tomando o comentário da figura acima como exemplo, podemos 
interpretar a formulação “não há regras” como uma explicitação da falta 

https://twitter.com/tpwkalwys28/status/1288210595637075973
https://twitter.com/harrystylinsonw/status/1104459342223470592
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de uma exigência de coerência textual para a narrativa da fanfiction. 
Muitos desses erros de coerência podem ser explicados pela ausência 
de um filtro de revisão das fanfictions nas plataformas. Por mais que 
não seja obrigatório, alguns(mas) autores(as), geralmente os(as) mais 
engajados(as), optam por fazer parcerias com outros(as) autores(as) que 
servem como revisores(as), ou como são geralmente chamados(as), be-
ta-readers, e têm seus créditos devidamente indicados:

Figura 3 – Printscreen de cabeçalho de fanfic postada na plataforma AO3

Fonte: https://archiveofourown.org/works/1140774

Na figura acima, temos uma nota da autora agradecendo o trabalho 
de revisão (beta work) que foi providenciado pelas autoras ali citadas13.

Tendo esses comentários como exemplo, vemos que, de certa for-
ma, os próprios membros das fandoms realizam uma espécie de crítica 
dentro da comunidade. Ou seja, não é toda história que é boa; algumas 
merecem reconhecimento, outras não. Para nós, de uma perspectiva 
discursiva, não nos cabe definir esses padrões de que história merece 
ou não reconhecimento, mas nos interessa perceber os movimentos que 
mostram o que os sujeitos fazem com os discursos que circulam nesses 
ambientes.

9. Conclusão

A escrita da fanfiction é uma prática que vem acontecendo há dé-
cadas, mesmo antes da invenção da internet, e esta só auxiliou o com-
partilhamento entre fãs e suas comunidades. Considerando a fanfiction 
como prática discursiva, podemos observar os movimentos e discursivi-
dades presentes nesse gênero. Olhando através dos estigmas que estas 
histórias e os(as) fãs recebem, é importante investigar a discursividade 
própria das fanfictions, como aquilo que une, ou que está no meio-termo 
entre, a informalidade da internet com o mundo formal da publicação 
editorial.

13 Muitíssimo obrigada a writetherest e paradoxalpoised pela revisão (tradução livre).

https://archiveofourown.org/works/1140774
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Identificando no(a) fã um sujeito produtor de sentidos, podemos 
ir além da velha crença de que quem escreve fanfictions não tem o que 
fazer e de que essa escrita não tem impacto nenhum. Como vimos, as 
fanfictions vêm ganhando cada vez mais espaço no ambiente edito-
rial e, com isso, temos universos discursivos colidindo, mesclando-se, 
readaptando-se.

A fanfiction, por meio da internet, removeu a distância entre quem 
escreve e quem lê, além de remover as formalidades para a publicação de 
uma história, para a constituição de um sujeito como autor. Percebemos 
que essas formalidades não estão mais presentes, mas foram adaptadas. 
Qualquer pessoa com acesso à internet pode publicar um fanfiction, mas 
a legitimação desta ainda depende do seu engajamento na comunidade, 
como vimos com a discursividade típica da escritoralidade, mas particu-
lar também dentro dessa discursividade.
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(DES)HUMANIZANDO O SABER

Evandro Oliveira Monteiro1

1. Introdução

Visamos analisar as condições sob as quais são (re)produzidos dis-
cursos que propõem o desmonte das faculdades de ciências humanas 
em instituições federais do país. Para tanto, tomamos como objeto de 
estudo uma “ideia legislativa”, publicada no site do senado federal em 
junho de 2018, que propõe a extinção de cursos desse segmento da ciên-
cia, assim como discursos de apoio a esse propósito, publicados no site 
de rede social Facebook, na internet.

Sob o aparato teórico da Análise do Discurso (AD), objetivamos 
estimular uma reflexão e um debate sobre concepções de ciência e suas 
relações para com o histórico, o social e o político, uma vez que todo 
discurso está ideologicamente determinado e todo enunciado significa 
em relações a acontecimento(s).

Escrever desde a ótica da AD é pensar na/sobre a língua enquanto 
prática social, isto é, enquanto “corpo material de um corpo social”, con-
forme Zandwais (2016, p. 98). Em nossa perspectiva, portanto, a língua 
não pode ser pensada fora das situações históricas e ideológicas nas/
sob as quais emerge. Assim, justificamos a escolha da AD como caminho 

1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), sob orientação da Profa. Dra. Ana Zandwais, e bolsista CAPES. E-mail: evan-
dro.o.monteiro@hotmail.com.

mailto:evandro.o.monteiro@hotmail.com
mailto:evandro.o.monteiro@hotmail.com
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teórico-metodológico a ser seguido neste estudo pelo fato de que essa 
própria teoria se propõe a ir contra qualquer concepção positivista e/
ou “asséptica” (isto é, sem relação para com as instâncias ideológicas e 
históricas) de ciência. A AD nos possibilita questionar e desestabilizar 
sentidos, inclusive o sentido de ciência – tão estabilizado socialmente. 
Devido à sua filiação materialista, essa teoria trabalha na desarticulação 
da ideia de real e de histórico como categorias lineares e transparentes. 
Tanto o real quanto o histórico são tidos como perspectivas, posições 
ideológicas e sociais, lugares de interpretação.

Essa conceitualização se faz possível porque o aparato da AD foi/é 
postulado a partir de base(s) heterogênea(s). Michel Pêcheux valeu-se 
de diversos estudos, de diferentes vertentes, na composição e recompo-
sição do que hoje é comumente conhecido como AD francesa. Ou seja, 
assim como o que acontece com qualquer produção em nossa sociedade 
(o que inclui a ciência), a constituição da AD se dá pela profusão e (des)
enlaces de diferentes discursos.

2. Acontecimento, ideologia e emergência de uma Formação 
Discursiva conservadora pós-impeachment de 2016

A fim de entendermos como se dá o processo discursivo que aqui 
investigamos, faz-se imprescindível, nesta etapa do estudo, discorrer 
sobre a (re)emergência de uma formação discursiva conservadora (FD 
conservadora)2, contrária à legitimidade das ciências humanas em nosso 
contexto ideológico, histórico e social pós-impeachment.

No Brasil, assim como aconteceu na década de 60 com a apropria-
ção do poder pelos militares, a retomada do controle político a nível 
nacional pela extrema direita na última década pode ser caracterizada 
como o acontecimento que possibilitou o (res)surgimento de discursos 
conservadores e que denegam o lugar das humanidades nos domínios da 

2 Conforme explicaremos melhor no decorrer deste trabalho, essa FD está tomada por saberes 
idealistas e positivistas sobre o que seria ciência – uma corrente de pensamento que estabe-
lece uma divisão no campo da ciência, postulando algumas subáreas que valeriam mais ou 
menos do que outras. Trata-se de uma postura ideológica reacionária que promove, no campo 
da ciência, uma relação de desintegração e desigualdade entre os que produzem a ciência e 
que concebe o método científico como único, neutro, verdadeiro e objetivo, restringindo os 
lugares de interpretação que constituem toda e qualquer sociedade.
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ciência, sobretudo no contexto universitário. No entanto, ao contrário 
do que se possa vir a pensar, a emergência dos saberes dessa FD e das po-
sições assumidas nela começou antes das eleições presidenciais do ano 
de 2018. Essa ascensão começou a ser possibilitada, na verdade, a partir 
das manifestações de 2013, em diversos lugares do país.

De acordo com o filósofo Vladimir Safatle (2018), a fim de se apli-
car a pauta neoliberal e os discursos de privatização, seria necessária a 
criação de uma nova aliança política por aqueles que não faziam parte 
do eixo da governabilidade naquele momento, ano de 2013, em nosso 
país. Assim, seria necessário reestabelecer as parcerias da época militar 
entre os setores conservadores da sociedade (igrejas), o empresariado, o 
agronegócio e as forças armadas (o que se concretizou nas últimas elei-
ções presidenciais, em 2018).

Em 2013, durante o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, 
a emergência de temas como “desordem”, “corrupção”, “violência” e 
“medo” no cenário político, a partir de tais manifestações de militantes 
descontentes com o governo, foi o pontapé inicial para a instalação de 
um retrocesso político no Brasil.

A partir daí, inúmeros discursos de ataque a instituições e a grupos 
minoritários começaram, cada vez mais, a ser reproduzidos. O ataque às 
ciências humanas é um deles, se não o mais expressivo de todos, uma 
vez que reproduz as bases do pensamento positivista na ciência, promo-
vendo divisões e desigualdades no campo científico. Isto se dá porque, 
a classe que, pela tomada do poder estatal, passa a ser a dominante – 
neste caso, a classe conservadora –, reproduz a sua ideologia, que passa 
a ser, também, a ideologia dominante, conforme Louis Althusser (1996). 
Esse autor explica que

dado que, em princípio, a ‘classe dominante’ detém o poder es-
tatal (abertamente ou, na maioria das vezes, mediante alian-
ças entre classes ou frações de classes), e, portanto, tem a seu 
dispor o Aparelho (Repressivo) de Estado, podemos admitir 
que essa mesma classe dominante é atuante nos Aparelhos 
Ideológicos de Estado, na medida em que, em última análise, é 
a ideologia dominante que se realiza nos Aparelhos Ideológicos 
de Estado, através de suas próprias contradições (ALTHUSSER, 
1996, p. 116).
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Este tipo de posição ideológica, que viemos buscando ilustrar, foi 
amplamente acatado durante o regime militar, no Brasil. Um exemplo 
é o que ocorreu nas décadas de 60 e 70, ao longo da ditadura: faculda-
des de humanidades da Universidade Federal de São Paulo (USP) e da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), por exemplo, 
foram invadidas pelos militares, o que acarretou no extravio de livros e 
na vexação de dezenas de alunos e professores daquele setor.

Dessa forma, pode-se perceber que o acontecimento não é só e 
necessariamente a irrupção de algo novo, mas, pode ser também, a re-
tomada de saberes/dizeres anteriores, vindos do interdiscurso, isto é, da 
esfera que comporta todos os já-ditos e já-sabidos e que fornece a sus-
tentação para cada “novo” discurso (ORLANDI, 2010). Isto porque, como 
pode ser visto, uma das primeiras medidas desses regimes autoritários 
foi/é atacar áreas da educação com tipos de discursos similares: cortes 
de gastos e/ou controle de “subversões”.

Para tornar mais claro ao leitor sobre o que estamos falando, veja-
mos o que diz, especificamente, a “ideia legislativa”3 de 2018, que segue 
esses moldes:

Extinção dos cursos de humanas nas universidades públicas

São cursos baratos que facilmente poderão ser realizados em 
universidades privadas, a medida consiste em focar em cursos 
de linha (medicina, direito, engenharia e outros). Os cursos de 
humanas poderão ser realizados presencialmente e à distância 
em qualquer outra instituição paga. Não é adequado usar di-
nheiro público e espaço direcionado a esses cursos, o país pre-
cisa de mais médicos e cientistas, os cursos de humanas poderão 
ser feitos nas instituições privadas. Cursos de humanas da pro-
posta: Filosofia, História, Geografia, Sociologia, Artes e Artes 
Cênicas. (SENADO FEDERAL, 2018 – grifos nossos).

Este recorte vem provar a (re)emergência dessa posição ideológica 
que se deu, mais amplamente, a partir da destituição da então presi-
denta eleita de seu cargo, em 2016. Discursos como esse, que buscam 
estabelecer segregações dentro da ciência, separando cursos “de linha” 

3 O texto em questão parte da ideia de um deputado e foi publicado no site oficial do senado 
federal.
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de outros que seriam menos prestigiados e importantes, encontram sus-
tentação em dizeres como o do atual presidente da república, que, no 
ano de 2019, justificou o corte de verbas das humanidades como uma 
tentativa do governo de focar em áreas “que gerem retorno imediato”.

Ou seja, trata-se, aí, de um projeto de limitação e extinção do pen-
samento crítico e da reflexão, seguindo uma concepção positivista de 
ciência que valoriza mais determinados campos em detrimento de ou-
tros e que reproduz a divisão do trabalho intelectual de forma desigual. 
Trata-se de uma concepção de ciência fictícia, que não corresponde aos 
diferentes modos de produção, e em que há apenas padronização e re-
petição de saberes “autorizados” para a manutenção dos meios de pro-
dução da ideologia vigente. Em outras palavras, busca-se dissipar qual-
quer saber que não se adapte à ideologia reacionária de tais governos 
autoritários, intervindo na produção do pensamento crítico e reprodu-
zindo um sistema de produção intelectual alienante. Isto se dá porque, 
novamente recorrendo a Althusser, a ideologia dominante (ou seja, a 
ideologia da classe que detém, por um determinado período, o poder 
estatal) se realiza nos e pelos Aparelhos Ideológicos de Estado, que, por 
sua vez, trabalhariam na e pela manutenção da hegemonia dessa clas-
se e dessa ideologia dominante, opressora. É essa prática alienante que 
observamos na concepção de ciência em questão, que aqui analisamos: 
o Aparelho Ideológico Escolar (ALTHUSSER, 1996) – que, assim como 
todos os outros Aparelhos, funciona não só pela ideologia, mas também 
pela violência – exercendo a função de manipulação, manutenção e con-
trole do ideologicamente permitido, não de expansão do saber.

Deste modo, a ciência, no caso desta FD conservadora, é conce-
bida apenas pelo caráter técnico e mecanicista, com fim preparatório e 
exclusivo para geração de mão de obra e renda. O intuito, portanto, é de 
ordem econômica, exploratória e, repetimos, alienatória.

Faz-se possível apontar, a partir dessas posições conservadoras 
e reacionárias, o perfil que pode ser caracterizado por Pêcheux (1997) 
como o sujeito pragmático: aquele que tem uma imensa necessidade de 
univocidade e de sistemas lógicos, mas que, no entanto, configura-se 
como um alienado da realidade social. Isto é, o “sujeito do logicismo”, 
que é capaz de vislumbrar apenas retornos imediatos. Esse sujeito faz 
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parte do sistema social em que vivemos atualmente: o da produção e do 
consumo material maçante e incontestável.

Essa memória acerca de cursos tidos como mais “rentáveis” e gera-
dores de “retornos imediatos” é herança do período ditatorial. Conforme 
entrevista da socióloga Maria Arruda para o Jornal da USP, naquele pe-
ríodo da história brasileira,

passou-se a privilegiar a dimensão aplicada e útil do conhe-
cimento, dirigido a um objetivo específico, cuja forma mais 
desenvolvida o tornou meio de promover a riqueza, sem que se 
pergunte sobre os fins e a quem se destina. A tecnologia adquiriu 
independência formal em relação às exigências éticas, a exem-
plo da propalada inteligência artificial, que parece se despren-
der das perguntas sobre os princípios a ela subjacentes e os 
problemas normativos que a acompanham. (JORNAL DA USP, 
2020 – grifos nossos).

Vale lembrar que, no ano de 2019, a proposta do governo federal 
era cortar 30% da verba para cursos como os de Filosofia e de Sociologia, 
época em que o então Ministro da Educação caracterizou as universi-
dades federais brasileiras como lugar de “balbúrdia” – fato que causou 
bastante polêmica no país.

De acordo com o historiador Bruno Nascimento (2016), o tecnicis-
mo era uma característica fundamental da educação no regime militar, 
e a escola era compreendida como um espaço privilegiado de divulgação 
da ideologia desse setor militarista da sociedade: “a concepção de edu-
cação do regime militar estava centrada na formação de capital humano, 
em atendimento às necessidades do mercado e da produção. A escola 
era considerada uma das grandes difusoras da nova mentalidade a ser 
inculcada – da formação de um espírito nacional” (FILGUEIRAS, 2008, p. 
84-85 apud NASCIMENTO, 2016, p. 32).

Como se pode ver, muitas vezes esse discurso de censura e ataque 
estava travestido por enunciados de “amor à pátria” ou louvor “à nação”, 
algo que remonta a ainda antes da ditadura. O princípio foi sempre o 
mesmo:
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formar indivíduos obedientes, subservientes e ordeiros. 
Cidadãos que fossem patriotas e que reproduzissem a moral 
estabelecida pela ideologia dos militares. Contudo, as discus-
sões pelo Estado brasileiro sobre a educação, com o objetivo de 
uma educação moral e cívica dos cidadãos é anterior à ditadura 
de 1964. A ideia de proporcionar uma educação cívica e patrió-
tica remonta os debates do início da República […]. A ideia era 
formar o cidadão no espírito de passividade e obediência em 
relação àqueles cuja função social seria fazer política, portan-
to, os que resolveriam os problemas do Brasil (NASCIMENTO, 
2016, p. 33-34).

A partir disso, ressaltamos então que, além da razão “imediatista”, 
caráter necessário ao sujeito pragmático, um dos funcionamentos desse 
discurso – não tão atual – de ataque às humanidades se constitui sobre 
a tentativa de contenção das emancipações sociais, principalmente da 
classe trabalhadora e mais pobre da sociedade. É isso o que explica o 
cientista político Luís Felipe Martins, em entrevista concedida ao portal 
on-line Jornalistas Livres: segundo o cientista, o desenvolvimento polí-
tico e intelectual da sociedade acaba por incomodar aqueles que detém 
o poder, e ele exemplifica:

onde estão concentrados muitos dos ataques nas Humanidades? 
Nas questões sobre gênero. Porque os conhecimentos produzi-
dos nas ciências humanas sobre questão de gênero, servem para 
desnaturalizar hierarquias, para colocar em xeque relações que 
se mostram opressivas. É claro que um projeto político que tem 
como ponto central a reprodução dessas opressões vai ter pro-
blemas com as humanidades. (JORNALISTAS LIVRES, 2020).

Trata-se, portanto, de uma perseguição ideológica, que caracte-
riza todos esses regimes autoritários: os de hoje, os da ditadura e os da 
República; discursos que ressurgem através da memória e pela luta de 
classes que configura toda a história humana, social, histórica e política.

3. O conceito de formação discursiva e suas relações com as 
materialidades linguísticas

Frente ao exposto até então, buscaremos, nesta parte do estudo, 
traçar algumas breves análises sobre a materialidade discursiva que 
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compõe o nosso recorte: a “ideia legislativa” de 2018, já citada, e, poste-
riormente, sobre outros seguimentos, ainda a serem apresentados, mas 
que já podemos caracterizar, de movo prévio, como materiais produzi-
dos em redes sociais por militantes com visões conservadoras e con-
trárias ao espaço a ser ocupado pelas ciências humanas no contexto de 
produção científica no Brasil. Para isso, no entanto, faz-se necessário 
apontarmos, mais detalhadamente, neste momento, uma noção cara ao 
nosso estudo: a de formação discursiva (FD).

Entendemos a noção de FD a partir dos postulados por Pêcheux 
(2014 [1975]): como um complexo de posições em que o sentido é cons-
tituído/determinado e revestido por uma ilusão ideológica, com efeitos 
de originalidade, evidência e transparência/literalidade. Conforme esse 
autor, a FD é a instância pela qual o discurso é projetado para ser ma-
terializado na língua. No entanto, não se trata de um processo simples: 
a FD pode ser um lugar de alianças, mas, uma vez heterogênea, espaço 
suscetível à entrada de saberes outros, ela também comporta conflitos 
e (des)identificações. Isto ocorre porque ela é composta por posições-
-sujeito próximas porém distintas, nas quais os sujeitos se inscrevem, 
identificando-se para com saberes e dizeres de determinada posição – 
processo entendido como interpelação, isto é, a inevitável passagem do 
indivíduo para o sujeito ideológico. Aí temos o que Pêcheux chama de 
“uma teoria não-subjetiva da subjetividade” (2014 [1975], p. 125), ou 
seja, uma teoria que se afasta do positivismo e analisa o funcionamento 
do discurso sem considerar o sujeito como centro, mas como parte desse 
processo ideológico e histórico.

Assim sendo, a FD é o que “determina o que pode e deve ser dito” 
numa dada conjuntura, sendo nessa esfera que “as palavras, expressões, 
proposições etc. recebem seu sentido” e que “os indivíduos são ‘inter-
pelados’ em sujeitos-falantes (em sujeitos de seu discurso)” (PÊCHEUX, 
2014 [1975], p. 147, grifos do autor).

Retomando o recorte 1, faz-se possível verificar a interpelação 
ideológica do sujeito e a inscrição deste para com saberes e dizeres, em 
uma FD conservadora, segundo os quais as ciências humanas podem 
vir a ser algo menos importante se comparadas a outras subáreas, visto 
que se trata de cursos “baratos”, ao contrário dos tidos como “de linha” 
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(como medicina, direito, engenharia). Isso se dá porque língua e aconte-
cimentos históricos são indissociáveis, e, conforme vimos anteriormen-
te, nos últimos anos, em nosso país, tem havido um ressurgimento de 
discursos que reverberam saberes e dizeres dessas posições de inferiori-
zação dos estudos em ciências humanas.

Além disso, em nossa sociedade, cada vez mais, valorizam-se cur-
sos que gerem retorno financeiro alto e “imediato”, sendo Medicina, 
Direito e Engenharia tidos como alguns exemplos deles, de acordo com 
a crença popular – o que não deixa de ser contraditório, uma vez que 
o curso de direito, por exemplo, costuma exigir muita capacidade em 
ciências humanas. O adjetivo “barato”, no recorte 1, caracteriza o caráter 
técnico e econômico da concepção de ciência para com a qual o sujeito 
se identifica, na FD conservadora em que é interpelado. Esse caráter é 
também materializado pelo enunciado “o país precisa de mais médicos e 
cientistas”. Ou seja, mais uma vez, trata-se de uma concepção de ciência 
tecnicista, restrita a questões trabalhistas e de mercado, não de desen-
volvimento intelectual e humano.

Ademais, ao dizer que o país precisa de cientistas, o sujeito expres-
sa não considerar estudiosos de humanas como possíveis exercedores 
desse modo de produção intelectual, uma vez que ele diz isso para argu-
mentar contra as humanidades. Nesse mesmo caminho, ao se contrapor 
o trecho “são cursos baratos que facilmente poderão ser realizados em 
universidades privadas” com as atuais contingências sociais e históricas 
do/no Brasil, fica mais claro de se observar a posição da qual o sujei-
to fala: uma posição em que as crises econômicas e humanitárias que 
vivemos nos últimos anos são diminuídas, gerando, assim, o efeito de 
sentido de que qualquer cidadão pode pagar por cursos em instituições 
privadas, caso queira estudar ciências humanas.

Com isso, estamos buscando demonstrar que, desde a nossa ótica 
teórica, o complexo de imbricação entre ideologia, discurso e língua está 
longe de ser uma relação rasa e/ou superficial. Nesse esquema, uma es-
fera constitui essencialmente a outra, e essa constituição se dá no meio 
social, nas relações (de classe, de poder, de lugares) diferentes. Assim, 
o valor de um signo, de algo dito, não diz respeito apenas às relações 
intralinguísticas de um signo para o outro isolados de qualquer exterior. 
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O valor semântico das palavras depende de suas vitais relações para com 
as instâncias ideológicas e históricas em que se enuncia: “a palavra é o 
fenômeno ideológico por excelência. […] A palavra é o modo mais puro e 
sensível de relação social” (VOLÓCHINOV, 2014, p. 36).

Exemplificaremos, agora, o que Volóchinov coloca a respeito das 
relações entre discurso e ideologia, analisando os recortes a seguir – re-
tirados de imagens capturadas, em 2018, da página “Garota reaça”, se-
guimento para simpatizantes de discursos de extrema-direita, no site 
Facebook. Verificar-se-á como o sentido do que vem a ser ciência está 
coberto por uma ilusão ideológica de evidência – ideia que Pêcheux (2014 
[1975]) desenvolve enquanto uma crença, por parte do sujeito, tanto 
em sua liberdade enquanto origem de si mesmo e “produtor” do dizer 
quanto em uma falsa transparência, obviedade e literalidade do sentido. 
A ideologia interpela o sujeito e constitui o(s) sentido(s), dissimulando 
seu(s) próprio(s) efeito(s).

No dia 08 de agosto de 2018, em apoio à “ideia legislativa”, a refe-
rida página publicou uma imagem com os dizeres “Dinheiro não nasce 
em árvores. Favorável ao corte de verbas. Eu luto pelo desmonte das uni-
versidades públicas de humanas”. Dentre os comentários na publicação, 
havia os seguintes:

Comentário 1:

Vamos seguir o exemplo do Japão! Já estão colhendo resultados 
ao retirar a verba do pessoal de humanas! (grifos nossos).

Comentário 2:

Fechar todas essas universidades que Lula e Dilma fundaram 
(sic) para cabides de emprego para (sic) esquerdistas. (grifos 
nossos).

Comentário 3:

Simples, corta só as bolsas do pessoal das humanas que não (sic) 
produz nada que presta e deixa só para (sic) área da saúde (sic) e 
tecnologia. Fora isso, pode passar os auxílios moradia e outros 
penduricalhos do judiciário e cia para (sic) ciência (sic) de ver-
dade. O que (sic) não dá é para bancar pesquisa de esquerdinha 
enquanto (sic) a pesquisa de verdade não (sic) tem verba. (grifos 
nossos);
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Comentário 4:

Kkkkkkkk isso não vai acontecer. É melhor a “direita” começar 
a apresentar propostas plausíveis para tentar conquistar um 
espaço nas federais. E não se preocupem [emojis], os cursos 
de exatas também têm (sic) disciplinas de humanas. (grifos 
nossos).

Os comentários acima se caracterizam, de modo geral, por dois 
aspectos: 1. a associação da ciência para com ideologias políticas e, con-
sequentemente, posições de antagonismo frente a elas; 2. a “personifi-
cação” da ciência.

Explicamos melhor: os conflitos sociais, ideológicos e políticos 
– que compõem todo e qualquer discurso – ficam mais nítidos no mo-
mento em que os discursos desses sujeitos são marcados por estruturas 
como: “direita”, no comentário 4; “Lula e Dilma” e “esquerdistas”, no 
comentário 2; e “pesquisa de esquerdinha”, no comentário 3. Nesse caso, 
não parece haver espaço para reflexão, somente para ataques fundados 
por “evidências” ideológicas sobre o que (não) seria “ciência de verdade” 
cujas origens, repetimos, estão de acordo com a FD e as posições-sujeito 
em que os sujeitos estão escritos.

Esse conflito político e ideológico se expressa também na perso-
nificação do objeto, isto é, na tomada das ciências humanas pela asso-
ciação para com determinados sujeitos: argumenta-se contra o “pessoal 
de humanas”, “esquerdistas” e contra “Lula e Dilma”, mas nenhum em-
basamento contra as humanas por si só é apresentado de fato. É impor-
tante ressaltar que essa associação de determinados campos da ciência 
para com certas correntes políticas é totalmente ilusória, fruto de ima-
ginários constituídos social e historicamente.

No comentário 4, podemos observar uma contraidentificação 
dentre os discursos nessa página da rede social pois o sujeito parece se 
identificar para com uma outra posição-sujeito, diferente das dos outros 
comentários, assumindo um papel de defesa das humanidades – o que 
pode ser observado por: “isso não vai acontecer”, “apresentar propos-
tas plausíveis”, “os cursos de exatas também têm disciplinas de huma-
nas”. No entanto, ao dizer que “é melhor a direita começar a apresentar 
propostas plausíveis para tentar conquistar um espaço nas federais”, o 
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comentário corrobora com os demais na ideia de que as humanas e/ou as 
federais seriam lugares de “esquerdistas”. Isso nos possibilita constatar 
que, além da abertura da FD para discursos outros, provindos de diferen-
tes domínios, saberes são compartilhados por posições-sujeito distintas 
em uma mesma FD.

Essa ideia de associação das ciências humanas para com concep-
ções de adeptos de tendências esquerdas no campo político já acontecia 
durante o regime militar. Conforme Barbosa (2012), os ataques por parte 
do militarismo eram discursivizados e justificados pelo conceito de sub-
versão, que, por sua vez, passou a ser usado no país nas primeiras déca-
das do século passado, em um contexto de criação do Partido Comunista 
Brasileiro (PCB), em 1922. Segundo a autora, “a subversão passou estar 
atrelada diretamente ao comunismo, e também a qualquer outro tipo de 
oposição esquerdista” (2012, p. 37). Ainda no mesmo texto, ela aponta 
que

a ideia de subversão ao longo da história política de nosso país 
serviu de justificativa eficaz para a intervenção no espaço pú-
blico pelo Estado de maneira coercitiva, não só pela imposição 
de leis, mas também pela ação direta contra os “indesejáveis”. 
O combate à subversão muitas vezes serviu de fundamento 
para a anulação e extinção das oposições para a manutenção 
da ordem do espaço público. Em diversos momentos de nossa 
história política a subversão esteve na agenda dos governos, di-
fundida nos discursos e compondo identidades. A definição do 
conceito faz parte de um processo de construção de um padrão 
rotulador […]. (BARBOSA, 2012, p. 33).

A partir disso, faz-se possível equiparar o uso do termo subversão, 
no período ditatorial, com o conceito de balbúrdia – usado pelo então 
Ministro da Educação, em 2019, como já apontado. Isto porque, uma vez 
que, pelos acontecimentos históricos, dizeres e saberes distintos podem 
se materializar, na/pela memória, torna-se possível a ressignificação (e, 
aqui, usamos esse prefixo “re” como o intuito de dizer: significar nova-
mente – o que, como veremos a seguir, constituirá uma paráfrase discur-
siva) de “ciências humanas” como campo de subversão – para nos referir 
à década de sessenta, durante a ditadura, conforme Barbosa (2012) – e de 
balburdia – segundo o então Ministro da Educação, em 2019.
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Isto é, tanto o item lexical subversão quanto o termo balbúrdia 
materializam discursos de regimes totalitários, gerando, ambos, a partir 
dessa FD conservadora, o sentido de desordem prejudicial e perigosa a 
ser contida. Ambos os termos acabam funcionando semanticamente da 
mesma maneira nessas conjunturas: a justificativa para a censura, para 
a intervenção e para o ataque a determinados campos do conhecimento. 
Gostaríamos de caracterizar esse fenômeno conforme o que Zandwais 
(1996), a partir de Serrani (1993), chama de processos de ressonâncias 
interdiscursivas, ou melhor, paráfrases discursivas.

Pela perspectiva da Análise do Discurso, a paráfrase discursiva é 
entendida como diferente da paráfrase linguística, que, por sua vez, fi-
caria apenas na base linguística e suas inter-relações. A paráfrase dis-
cursiva é tomada como “matriz de sentidos” cuja base está na “inter-
dependência entre fatos de ordem histórico-social e o funcionamento 
discursivo” (ZANDWAIS, 1996, p. 16). As reproduções dessas paráfrases 
se dariam pelas formações discursivas, que possibilitam que diferentes 
itens lexicais possam gerar o “mesmo” efeito de sentido, dependendo das 
posições-sujeito das FDs e das contingências em que se dá o discurso.

Em consulta ao Dicionário de Língua Portuguesa Aurélio (s.d), te-
mos as seguintes definições: 1. Balbúrdia: vozearia; algazarra; confusão; 
desordem. 2. Subversão: ato ou efeito de subverter; revolta; insubordi-
nação. Próximos, mas ainda diferentes, os termos, a partir de uma FD 
conservadora, sob posições identificadas para com saberes e dizeres ex-
tremistas e ditatoriais, funcionam equivalentemente, acarretando pos-
sibilidades de “substituição” – paráfrases discursivas.

Sendo assim, temos que, a partir dos acontecimentos de 2013 
(manifestações) e, principalmente, de 2018 (eleição da ideologia na-
cionalista e extremista), tais termos discursivizam a ascensão, no país, 
da extrema-direita, caracterizando a intervenção arbitrária do estado 
sobre a autonomia acadêmica e científica. Sendo o discurso constituí-
do pela estrutura e pelo acontecimento, é por esse último que se (re)
formulam redes de sentidos, trazendo à tona memórias e discursos que 
estavam adormecidos e agora tensionam o que estava posto na esfera 
político-ideológica.
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Dessa maneira, encaminhando-nos às conclusões, gostaríamos de 
salientar que a concepção de ciência da qual compartilhamos, a partir 
da ótica discursiva, difere-se das dos discursos aqui analisados. Isto é, 
afastamo-nos da lógica disjuntiva – conforme denominação dada por 
Pêcheux (1997) –, da apreensão logicamente estabilizada do real. Essas 
lógicas, através das quais se encontram estabelecidos detentores de sa-
ber, especialistas e responsáveis de diversas ordens, “repousam, em seu 
funcionamento discursivo interno, sobre uma proibição de interpreta-
ção, implicando o uso regulado de proposições lógicas (Verdadeiro ou 
Falso) com interrogações disjuntivas (‘o estado de coisas’ é A ou não-
-A?)” (PÊCHEUX, 1997, p. 31).

Entendemos, assim, a crença em uma “ciência de verdade”, que 
estaria relacionada a “pesquisas de verdade”, como totalmente ilusória 
– produto da dissimulação ideológica que se dá na(s) FD(s). Isto porque, 
ainda seguindo as ideias do autor, compreendemos essa “homogenei-
dade lógica” como equívoca, uma vez que toda lei, ordem e princípio 
são ideológica e historicamente constituídos. Tanto a ciência quanto o 
sujeito – o meio de produção das formas de conhecimento – são sempre 
já ideológicos, processos de desenvolvimento do social e do histórico.

A ideia de que a produção dos conhecimentos consistiria no 
puro e simples desenvolvimento (empírico-dedutivo) das pro-
priedades dos objetos é, pois, um mito idealista, que identifica 
ciência e lógica e, ao colocar esta última como princípio de toda 
ciência, concebe inelutavelmente a prática científica como uma 
atividade de triagem entre enunciados verdadeiros e enuncia-
dos falsos, repelindo tudo o que diz respeito às condições pró-
prias de aparição desses enunciados (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 
180-181 – grifos do autor).

Em suma, colocamo-nos em oposição à ótica positivista/idealista 
de ciência, que a toma enquanto busca pela verdade homogênea, ideal e 
unívoca, passível de reflexo de um real que é relativo e/ou imaginário – 
isso porque o real é uma questão de perspectiva, moldado por posições 
sociais e pelos acontecimentos históricos. Reafirmamos, portanto, que 
essa busca pela lógica unívoca e pela exatidão é uma característica cons-
tituinte do sujeito pragmático.
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4. Conclusão

Neste artigo, procuramos apontar, ainda que de forma breve, os 
caminhos pelos quais se dão o ressurgimento dos discursos arbitrários 
de intervenção na ciência, mais especificamente nas ciências humanas. 
Foi possível observar como tais discursos estão essencialmente condi-
cionados por questões político-ideológicas, reverberando posições con-
servadoras e lógicas de mercado a favor das forças superestruturais.

Observa-se um cenário de incompreensões para com os estudos 
nas áreas humanas, sociais e artísticas, motivado por uma concepção 
positivista/idealista de ciência, que vislumbra o real enquanto uma es-
fera sistematicamente lógica, unívoca, neutra e verdadeira, dominável 
e passível de ser compreendida. Trata-se de discursos sobre ciência en-
quanto produção de fins imediatistas, tecnicistas, restrita a questões 
trabalhistas e de mercado; discursos que, a partir de certas posições/
identificações na FD conservadora, retomam, pela memória, dizeres de 
um dos períodos de mais deturpação e retrocesso em relação ao desen-
volvimento e à emancipação intelectual na história de nosso país: o re-
gime militar.

Esse discurso, então, de extinção das humanidades nas institui-
ções públicas ressurge nessas contingências de retomada de saberes e 
dizeres reacionários, em que a ideia de subversão, conforme exemplifi-
camos na observação da paráfrase discursiva, é retomada pelo conceito 
de balbúrdia, como tentativa de justificar a intervenção e a tentativa de 
censura.

Posicionamo-nos, diante disso, em um lugar diferente da corrente 
positivista e conservadora: buscamos defender a ciência enquanto um 
lugar plural – o que não quer dizer sem leis ou regras –, de integração 
entre os diferentes campos do saber e de práticas que são constituídas 
de forma ideológica, histórica e social. A ciência se dá pelo questiona-
mento, que, por si só, é algo filosófico, humano.
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O LUTO E A ANÁLISE DO DISCURSO

Thales de Medeiros Ribeiro1

1. Considerações iniciais

Numa célebre passagem das teses “Sobre o conceito de história”, 
Benjamin (2005 [1940], p. 70) construiu uma imagem para a catástrofe. 
Segundo o ensaísta, os vencidos foram inumados e, sobre seus corpos, 
marcham os espoliadores. “Todo aquele que, até hoje, obteve a vitória, 
marcha junto no cortejo de triunfo que conduz os dominantes de hoje [a 
marcharem] por cima dos que, hoje, jazem por terra”.

No Brasil, a marcha fúnebre da história não se separa de um antigo 
(e persistente) processo de apagamento, seja das marcas da violência, 
seja dos traços do luto. Nesse sentido, a colonização, a escravidão, a di-
tadura, a era das chacinas e a atual pandemia são também nomes da 
história de incessantes interdições aos signos e aos rituais do luto.

Destacando o peso dessas experiências de exceção em nossa atuali-
dade, Kehl (2009) argumenta que, se a sociedade é incapaz de elaborar os 
efeitos do trauma e escolhe apagar os eventos traumáticos, tal simulacro 

1 Doutor em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem (IEL/Unicamp). O autor de-
senvolve um projeto de pós-doutoramento na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto (FFCLRP/USP), sob a supervisão da Profa. Dra. Lucília Maria Abrahão e Sousa. 
Vice-líder do grupo de pesquisa PsiPoliS (Psicanálise, Política, Significante), membro do gru-
po Discurso e memória: movimentos do sujeito e participante do projeto “Restos de horror: 
efeitos da ditadura, memória e luto cá e lá” (Fapesp. Processo: 19/13385-4). E-mail: thalesme-
deirosribeiro@gmail.com.
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de recalque coletivo pode culminar em repetições funestas. Os efeitos 
sintomáticos de repetição e violência social decorreriam, portanto, de 
episódios da nossa história que nunca foram reparados coletivamente.

No quadro da análise do discurso (AD), Orlandi também conside-
rou os efeitos do horror no corpo social. Se, no campo da história e no 
da política, a memória é feita de silêncios e esquecimentos, há certos 
efeitos de sentido que sequer podem (ou puderam) circular e, por isso, 
não foram elaborados pela sociedade. Esses sentidos estão excluídos da 
memória: “o que está fora da memória não está nem esquecido nem foi 
trabalhado, metaforizado, transferido. Está in-significado, de-significa-
do” (ORLANDI, 1999, p. 66). Em nota a essa passagem, Orlandi faz um 
apontamento sobre a relação entre a (i)materialidade da morte sem um 
corpo a velar e a falta de trabalho da memória. Tal nota nos parece fun-
damental para situarmos um marco em relação à temática do luto no 
campo da AD brasileira, ainda que a autora não tenha enunciado expli-
citamente essa palavra.

Conferir – a respeito da falta de trabalho da memória, da difi-
culdade de dizer, de se identificar e de transferir (metaforizar) 
sentidos que se pode perceber na falta de palavras, na tensão 
dos gestos, dos olhares e do silêncio constrangido […] dos cor-
pos – o filme “15 filhos”: a imaterialidade da morte (sob tortu-
ra, fabricam-se os desaparecidos, a morte fica sem corpo) é a 
imaterialidade da vida, diz um dos, ou melhor, uma das filhas. 
(ORLANDI, 1999, p. 71).

A materialidade da produção estética (como o documentário 15 
filhos2) busca dar forma às perdas. Na contracorrente do processo de apa-
gamento dos rastros, a prática artística eventualmente é capaz de es-
cancarar a obscenidade da morte insepulta e de toda interdição ao luto 
público, conjurando espectros e recebendo, em pleno rosto, o facho de 
trevas que assombra seu tempo. Não raro, a arte não recua diante desse 
ato de luto: o de erigir – em seu próprio corpo – uma lápide aos inuma-
dos da história.

2 Documentário dirigido por Maria Oliveira e Marta Nehring (1996). As entrevistas tematizam 
as memórias de infância dos filhos de dissidentes políticos presos, mortos ou desaparecidos. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bkTO6cS8hiQ. Acesso em: 16 ago. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=bkTO6cS8hiQ
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Para além da produção estética, o luto também ecoa como ques-
tão capital no domínio da reflexão teórica moderna e contemporânea, 
atravessando várias práticas, perspectivas e áreas. O próprio fato da pa-
lavra grega sèma (σῆμᾰ) remeter, ao mesmo tempo, a túmulo e a signo, 
já é um índice de que um “trabalho de pesquisa simbólica e de criação 
de significação é também um trabalho de luto. E que as inscrições fu-
nerárias estejam entre os primeiros rastros de signos escritos confir-
ma-nos, igualmente, quão inseparáveis são memória, escrita e morte” 
(GAGNEBIN, 2006, p. 45).

Ainda que não sejam escassos os estudos antropológicos, filosó-
ficos, históricos, literários, sociológicos etc. sobre o tema, o luto parece 
implicar sobretudo o campo psicanalítico, atravessando sua prática, sua 
disciplina e sua ética. Sem dúvida, isso se deve ao fato de que o campo 
freudiano nos legou uma versão absolutamente fundadora do luto.

Frequentemente, as definições e construções psicanalíticas sobre 
o luto são extraídas de seu contexto clínico e remetidas, por analogia, a 
processos coletivos suscitados por acontecimentos históricos traumáti-
cos. Sem negar a produtividade ou a justeza dessa aproximação, inter-
rogamos em que medida tal passagem põe em cena uma tensão entre 
estrutura e acontecimento.

Um exemplo célebre dessa analogia envolvendo trauma, memória 
e luto pode ser lido no quadro dos estudos fenomenológicos das modali-
dades do recordar e do esquecer, particularmente nos textos de Ricoeur 
(2007). Esse filósofo deslocou as considerações freudianas para tentar 
compreender certos processos históricos de elaboração dos aconteci-
mentos traumáticos, como as “políticas de anistia, de perdão, de gra-
ça, instauração de comissões de pesquisa ou de investigação sobre os 
acontecimentos passados; processos, igualmente, de não-elaboração, de 
recusa ou de recalque coletivo: ‘repetições’, denegações e volta(s) vio-
lenta(s) do recalcado” (GAGNEBIN, 2006, p. 103-104). Nessa perspectiva, 
dois ensaios de Freud feitos em épocas bastante próximas – Recordar, 
repetir e elaborar (1914) e Luto e melancolia (1915/1917) – teriam em co-
mum a noção de trabalho (Arbeit) como operador ético e político que 
permitiria dimensionar uma série de impasses no quadro da memória co-
letiva. Assim, a perlaboração (Durcharbeitung) seria oposta à compulsão 
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de repetição, da mesma forma que o trabalho de luto (Trauerarbeit) é 
contrastado ao quadro da melancolia. Contrária à posição de Ricoeur, 
Robin (2006) critica o uso de categorias clínicas na análise histórica, ain-
da que considere a relação entre luto e trauma relevante para pensar os 
processos de rememoração ou de esquecimento. Se parece impossível 
notar uma distinção entre luto e melancolia em um nível coletivo ou 
social, as diferentes conjunturas deixam entrever a existência de trau-
mas (e, portanto, a necessidade de “lidar com isso”) e de princípios de 
um trabalho de desinvestimento da libido sobre o objeto perdido. Pró ou 
contra Luto e melancolia, essas diversas versões do luto parecem engen-
drar uma discussão plural e heterogênea sobre a constituição do sujeito, 
do sentido, do desejo e do discurso.

Após retomar aspectos da versão freudiana do luto, nosso trabalho 
irá mencionar e comentar trabalhos recentes sobre a temática na área da 
AD materialista.

2. Uma versão fundadora: Freud e Abraham

Em Luto e melancolia, o afeto do luto é definido como uma reação 
à perda de uma pessoa querida ou de uma “abstração” que esteja em seu 
lugar (como a pátria, a liberdade, um ideal etc.). Para Freud, o enlutado 
sabe o que perdeu e nada haveria de inconsciente em relação ao objeto 
perdido. O melancólico sabe que perdeu, mas não precisamente o que 
perdeu. Diante dessa distinção, o primeiro termo foi comparado a um 
quadro ou a uma imagem que serviria como um protótipo normal para 
compreender o quadro da afecção patológica (e enigmática) da melan-
colia. Curiosamente, Freud não buscava construir uma teorização psica-
nalítica do luto, mas sim das várias formas clínicas da melancolia, que 
até mesmo a psiquiatria descritiva da época era incapaz de sintetizar em 
uma unidade bem definida3.

Ao construir uma justaposição (então inaudita) entre luto e melan-
colia, Freud percorreu uma trilha aberta por Abraham (1994 [1911/1912]) 

3 Vale lembrar ainda que Trauer tem um duplo valor na língua alemã, designando tanto o afeto 
da dor – a tristeza profunda causada pela perda de alguém ou algo – quanto o luto no senti-
do mais estrito de suas marcas externas (vestir-se de luto, a duração do luto etc.) (CARONE, 
2012).
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em “Notas sobre a investigação e tratamento psicanalíticos da loucura 
maníaco-depressiva e condições associadas”. Nesse estudo, Abraham 
intentava abordar os estados depressivos na neurose e na psicose, ba-
seando-se num modelo familiar à psicanálise de seu tempo: os estados 
de angústia. Importa-nos aqui a distinção entre os afetos do luto ou de-
sânimo, a depressão neurótica, cuja angústia adviria de um recalque, e 
a melancolia, fundada, para o melancólico profundamente desanimado, 
como queixa sobre a angústia.

Se, para Abraham, a elaboração psíquica [Verarbeitung] sobre a 
representação desprazerosa pode abolir o afeto depressivo, para Freud, 
o trabalho de luto [Trauerarbeit] foi materializado, antes de tudo, em 
uma pergunta: “Em que consiste, então, o trabalho realizado pelo luto?” 
[“Worin besteht nun die Arbeit, welche die Trauer leistet?”]. Note-se que 
tal pergunta insere, como pressuposto, um aspecto que não foi debatido: 
o luto opera um trabalho. Grosso modo, a resposta de Freud a essa ques-
tão é que o luto impõe um trabalho em que a libido deve ser retirada de 
suas ligações com o objeto perdido para que possa, desimpedida, rein-
vestir num objeto substituto. No fim de um longo processo de abandono 
de uma posição libidinal, “o Eu se torna novamente livre e desimpedido, 
depois de concluído o trabalho de luto”, isto é, depois de encerrado um 
árduo trabalho de desligamento da libido que inibe e absorve o Eu.

É provável que Abraham e Freud tenham sido os primeiros auto-
res a abordarem o luto como um afeto e não (apenas) como um ritual. 
Contudo, ambos não se voltaram necessariamente à problemática do 
luto, mas a tomaram como um quadro já familiar. Além disso, tal dis-
cussão sobre o luto foi formulada em um momento bastante pontual da 
teorização freudiana: a metapsicologia4.

Feita essa breve retomada do ensaio fundador de Freud, apontare-
mos, a seguir, algumas tendências e perspectivas em trabalhos recentes 
da AD sobre a temática.

4 Seguindo as considerações do historiador Ariès (2014), Allouch (2004) constata que Abraham 
e Freud testemunharam e propagaram uma versão em que o luto é reduzido ao âmbito privado 
e a uma relação dual entre o enlutado e o objeto perdido. Além disso, esse autor rejeita não só 
a comparação entre luto e melancolia, mas a própria utilização deste termo em psicanálise. 
Em seu lugar, ele se centra em outras versões do luto que a teoria e a literatura ainda permi-
tem enunciar.
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3. O luto na AD: tendências e perspectivas

Na inexistência de um caminho unívoco que nos permitiria aces-
sar a versão do luto própria à AD, são as zonas litorâneas e os pontos de 
encontro entre psicanálise, história e linguística que formam a especi-
ficidade do campo no qual nos situamos. A aposta nas materialidades 
discursivas como lugar de encontro tenso e contraditório entre essas di-
ferentes práticas se funda na constatação de que não há um dispositivo 
que as neutralize: “o fato de que há fala e de que há escrita – dito de ou-
tra forma, de que há discurso – não nos autoriza a considerar de entrada 
que, em certo nível de generalidade, […] nós todos falamos da ‘mesma 
coisa’” (PÊCHEUX, 2016 [1981], p. 23).

Diante de gestos de leitura que levam em conta as materialidades 
discursivas, a problemática do luto tem sido lateralmente evocada na 
tradição materialista da AD brasileira, desde, pelo menos, a segunda me-
tade da última década. Os casos mencionados aqui não constituem uma 
recensão exaustiva dos trabalhos da área sobre o tema5.

Uma primeira série de escritos privilegiou o funcionamento dis-
cursivo e as problemáticas ético-políticas do testemunho (ou da denún-
cia). Dentre eles, citamos os artigos (a) “Testemunho: um acontecimen-
to na estrutura”, de Mariani (2016) e (b) “Posições subjetivas em face 
da violência: traços constitutivos da memória em testemunhos de mu-
lheres”, de Azevedo Bocchi (2017); e a tese (c)“Você matou meu filho” 
e outros gritos: um estudo das formas da denúncia, de Modesto (2019).

(a) [Face ao tempo lógico, o testemunho é] um acontecimento 
que implica um longo trabalho de luto, ou melhor, de lutos, e 
do sujeito diante do real. (MARIANI, 2016, p. 61);

(b) O testemunho do sobrevivente, […], é, antes de mais nada, a 
busca de um alívio. Nele, a escritura reinscreve uma memória de 
violência, mas também de resistência, pelo trabalho de luto 
que o testemunho possibilita. […] A aproximação entre luto 
e melancolia possibilitada na análise do recorte [fotográfico: “o 

5 Podemos citar, por exemplo, os estudos que, sob enfoques diversos, tangenciam a problemáti-
ca do luto pela via dos dizeres sobre a melancolia e/ou sobre as depressões, como: “Melancolia 
(ou traços: dizeres nublados)”, de Abrahão e Souza e Baldini (2014), “A melancolia no discurso 
artístico: imagens da dor”, de Lunkes (2015) e “Entre o nomear e o escutar: a depressão”, de 
Barbai (2018).
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dia em que minha filha nasceu foi o dia em que me senti mais 
sozinha no mundo”] dá a ver a perturbação do sentimento de 
autoestima desses sujeitos que, em face da violência, perdem 
algo de si mesmos, isto é, se constituem na relação com um 
sentimento de perda em relação ao próprio corpo. Nessa di-
reção, o ensaio fotográfico possibilita uma reinvenção de 
si e de seu corpo análoga ao trabalho do luto, afastando-
-se da lamentação puramente repetitiva do melancólico, já 
que traz também o sentido de acusação pública ou denúncia. 
(AZEVEDO BOCCHI, 2017, p. 1814-1815);

(c) Cada relato vem acompanhado de fotos que presentificam 
a dor, a ausência e a revolta. […] Cada sujeito-vivo textualiza, 
pela retomada da foto de seu familiar ausente, um repetível que 
se atualiza na memória discursiva, pondo em pauta um eu tam-
bém. Tem-se, assim, numa leitura em conjunto que os materiais 
em pauta oferecem, o particular (eu) e o coletivo (também) de-
nunciando não só a arbitrariedade das mortes que materiali-
zam ausências, mas a frequência dessa ação, pela repetição. A 
falta como forma de denúncia, porque é a falta, materializada 
por uma fotografia que retoma uma outra fotografia, que meta-
foriza a morte, a perda, a chacina, o luto, a covardia, a impuni-
dade e a violência. (MODESTO, 2019, p. 210).

Apesar de textualizados, “trabalho de luto”, “o luto” e “lutos” não 
ocupam um lugar de destaque nesses estudos, mas são significantes que 
ganham corpo na medida em que o material encaminha para essa entra-
da teórica e analítica. Trata-se, respectivamente, de um olhar para (a) 
o testemunho no filme A morte imaginada, (b) o testemunho e o ensaio 
fotográfico “retratos da violência obstétrica” e (c) as formas da denúncia 
nas materialidades fotográficas do Relatório da Anistia Internacional do 
Brasil de 2015 em cotejo com Autos de resistência: relatos de familiares de 
vítimas da violência armada. Esses trabalhos expõem algumas posições e 
regularidades próprias à AD. Por um lado, a relação entre testemunho e 
luto tem funcionado, até então, como uma espécie de “complementari-
dade”, ainda que o segundo termo tenha sido efetivamente mais traba-
lhado. Por outro, não é trivial que a questão do luto esteja fortemente 
ligada a imagens e procedimentos de montagem (das materialidades 
significantes e do arquivo).

Uma segunda série de estudos vem abordando essa temática mais 
frontalmente (ainda que nem sempre de forma exclusiva), situando-a 
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nas zonas fronteiriças entre a análise do discurso, a história e a psicaná-
lise6. Podemos citar os artigos (d) “Luto, discurso e história”, de Baldini 
(2018), (e) “Do visível ao nomeado: enquadramentos do humano”, de 
Baldini e Chaves (2018) e (f) “Post de uma morte anunciada: modos de 
constituição do sujeito no digital”, de Azevedo Bocchi e Cesário; e as 
teses (g) “Entre a escrita e o olhar: uma poética da violência”, de Chaves 
(2020) e (h) “Literatura cinza: uma (sub)versão do luto em Inventário de 
cicatrizes”, de Ribeiro (2020).

Ao percorrer aspectos capitais de Erótica do luto no tempo da Morte 
Seca, Baldini questiona, por exemplo, como o ato de subjetivação de uma 
perda se relaciona com as abordagens da AD, como o assujeitamento e a 
relação entre acontecimento, sujeito e ato.

Para Allouch, a questão do luto é a questão da constituição 
do desejo. Nesse sentido, passar para uma posição desejante 
implica um ato sacrificial que inaugura essa posição subjeti-
va. Em outras palavras, a constituição do sujeito está toda 
atravessada pelo tema do luto. O que significaria se pergun-
tar, por exemplo, das relações do luto com o assujeitamento? 
Fazer isso não abriria uma via para se pensar […] a questão da 
constituição do sujeito, do sentido, do desejo, do discurso? Não 
seria importante para nós levar em conta como se constituem, 
se formulam e circulam discursos de e sobre o luto? Além disso, 

6 Em 2017, Lauro Baldini e Bethania Mariani propuseram uma mesa sobre o luto em um dos 
principais encontros bianuais da área, o Seminário de Estudos em Análise do Discurso (SEAD). 
Tratava-se do simpósio temático “O político na relação inconsciente-ideologia”, que foi dire-
cionado aos encontros (im)possíveis entre o campo do testemunho e o do luto. Em conjunto 
com Leonardo Paiva Fernandes, apresentei, nesse simpósio, a comunicação “‘Esse dia longo 
que persiste em não acabar’: luto, memória e testemunho em Mães e Apelo”. A partir de dois 
documentários realizados por Clara Ianni e pelo Movimento Mães de Maio, lançamos um olhar 
para as materialidades significantes imbricadas no material fílmico, considerando-o como um 
choque entre a prática artística e a prática testemunhal. A partir da versão do luto proposta 
por Allouch, nosso intuito foi o de debater como luto e testemunho colocavam em cena não 
um trabalho, mas um ato público e ético-político remetido à subjetivação de uma perda. Esse 
ato remetia à antiga vociferação coletiva contra a morte, pondo em jogo a intempestividade do 
acontecimento como entrechoque de dois tempos antagônicos: a arcaica perpetuação de uma 
violência do Estado e a irrupção historicamente marcada de uma resistência ao real do horror. 
De forma mais específica, a partir dos caminhos abertos por Butler (2015), analisamos, no pro-
cesso de montagem do documentário, tanto a formulação de uma palavra-buraco aberta pelo 
luto (“Tem um buraco. Tem um buraco na minha casa. Um buraco”), quanto uma dimensão 
necessariamente partilhada da dor, que funcionava por meio de um jogo ao nível das dêixis 
(“Eu também passei pelo mesmo problema dessas mães”; “Também meu filho foi morto da 
mesma forma”; “como todos os outros aqui”; “a vida dos nossos filhos”). Sobre esse ma-
terial, cf. o artigo “Nossos mortos têm voz: notas clínicas e políticas sobre imagens e vozes” 
(RIBEIRO; D’AFONSECA, 2020).
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poderíamos pensar o luto como um acontecimento, um acon-
tecimento que convoca o sujeito para um ato, um ato que pro-
porciona para que algo se encerre, “pois um luto, como uma 
psicanálise, por essência, tem um fim”. (BALDINI, 2018, p. 33).

Por fim, uma última série de estudos publicados tem se voltado à 
correlação entre a pandemia e os aspectos políticos, éticos e poéticos 
que o tema do luto põe em cena. Por se tratar de um campo muito recen-
te, desconhecemos a real extensão dessa tendência, embora já seja pos-
sível pontuar como algumas dessas elaborações teóricas prolongam ou 
deslocam o conjunto de regularidades aqui traçado. Nesse quadro, situa-
mos três artigos: (i) “‘Esse verso é um pouquinho de uma vida inteira…’ 
Os Inumeráveis e a morte inominável”, de Baldini e Nascimento (2020), 
(j) “Luto e(m) rede social: quando o poético ajuda na cicatrização”, de 
Abrahão e Sousa, Garcia e Herculino (2020), e (k) “Luto e ética trágica 
em tempos de pandemia”, de Azevedo Bocchi (2020).

Os três apresentam uma discussão teórica e um desdobramento 
analítico consequentes, pondo em causa qual versão do luto é necessá-
ria para pensarmos nosso tempo de “perda total”. Os trabalhos incluem, 
na trama de seus escritos, a presença de narrativas não hegemônicas, a 
exemplo dos rituais funerários dos Yanomamis (i, k) ou das elaborações 
de luto de mulheres anônimas (j).

Nos três casos, nota-se: uma crítica à articulação perversa entre 
negacionismo, cinismo e necropolítica que marca os dizeres oficiais so-
bre os mortos da pandemia; a constatação da dificuldade de se realizar 
um trabalho coletivo de luto devido ao vertiginoso empilhamento de 
corpos e à rarefação dos ritos públicos de despedida; a retomada das re-
lações entre luto e memória, que, uma vez tensionados, aparecem de for-
ma aporética (i); e a valorização da arte como meio de simbolizar a perda, 
a exemplo do projeto relíquia.rum (de Débora Diniz e Ramon Navarro) e 
do memorial virtual Inumeráveis (idealizado por Edson Pavoni) (j).

(i) Pois bem, não confundamos o tempo rápido ou lento da 
criação e circulação pública de uma memória com o tempo 
imensurável da elaboração subjetiva de uma perda. Este último 
também não pode ser numerado. Muito menos tentemos asso-
ciar estes tempos tão distintos de forma que um seja a solução 
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para o outro. Não é disponibilizando uma história no memorial 
que o luto estará resolvido de uma vez por todas. No entanto, a 
montagem presente no memorial brasileiro e que nomearemos 
a partir de agora enquanto poética, disponível publicamente na 
internet, traz a possibilidade de dar um pontapé inicial nesse 
longo processo de elaboração simbólica da perda de um ente 
querido, geralmente marcado pelos ritos funerários agora ine-
xistentes para todos. (BALDINI; NASCIMENTO, 2021, p. 78);

(j) Nos relicários, não somente se fala de luto, mas também, por 
um efeito do funcionamento do político, diz-se das ausências 
estatais no enfretamento da pandemia; do modo como o dis-
curso midiático, principalmente o jornalístico, tem dito sobre 
as mortes pelo Coronavírus – as enlaçando aos números. Na 
página do Instagram relíquia.rum, um luto político, poético e 
ético é sustentado, permitindo aos sujeitos dizerem um pou-
co sobre o objeto (de amor) perdido para que seja possível dar 
conta da vida que resta ser vivida sem aquela/aquele que já se 
foi. (SOUSA; GARCIA; HERCULINO, 2020, n.p.).

Além das três séries bibliográficas, outras atividades acadêmicas 
(grupos, projetos de pesquisa7 e eventos8) são capazes de transmitir uma 
nova versão do luto.

Fundado em novembro de 2019 e liderado por Lauro Baldini, o 
grupo de pesquisa Psicanálise, Política, Significante (PsiPoliS) conside-
rou o par “luto e história” como um de seus eixos privilegiados, ao lado 
de outros como “inconsciente e ideologia”, “testemunho e política”, “se-
xualidade e discurso”, “o poético e o político”, “o inconsciente e a cida-
de”. Congregando pesquisadores de diferentes áreas, partimos de uma 

7 Cf. o projeto coletivo e interinstitucional Restos de horror: efeitos de ditadura, memória e luto 
cá e lá, coordenado por Lucília Maria Abrahão e Souza (USP) em parceria com Dantielli Garcia 
(UNIOESTE), Fábio Ramos Barbosa (UFRGS) e Lauro Baldini (UNICAMP). Esse projeto pro-
põe refletir sobre a relação entre discurso, memória, luto e ditadura, atravessando diferentes 
memoriais que antes eram locais destinados à prática da tortura, a exemplo do Memorial da 
Resistência de São Paulo.

8 Como, por exemplo, o “II Encontro de Pesquisa e Estudo em Análise de Discurso: Luto, Sujeito, 
História” realizado na Universidade de Franca (UNIFRAN) em junho de 2020. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=eu8dJ9QjOsg&t=679s>. Acesso em: 16 ago. 2021. Mais 
recentemente, o III Encontro do Grupo Arquivos de Língua (mesa 1), realizado em julho de 
2021, contou com duas apresentações sobre a temática: Lucília Maria Abrahão e Sousa abor-
dou o verbete luto, escrito para o Almanaque de Fragmentos: ecos do século XIX (MEDEIROS; 
ESTEVES, 2020) e Phellipe Marcel da Silva Esteves apresentou a comunicação “Uma espécie 
de autoetnografia: do real e de coisas-a-não-saber, do luto a saber nos livros”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=RAYoFVNZMIY>. Acesso em: 16 ago. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=eu8dJ9QjOsg&t=679s
https://www.youtube.com/watch?v=RAYoFVNZMIY


235

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

posição materialista sobre o funcionamento da língua e da linguagem 
em sua relação com a ideologia e com o inconsciente. Compreendemos, 
desse modo, que a temática do luto é um ponto de (re)encontro possível 
entre os domínios da AD, da história e da psicanálise. Buscamos discutir 
as implicações, consequências, modos e possibilidades da subjetivação 
de uma perda. Essa leitura conduz a uma versão do luto que questiona, 
por um lado, como o desejo é reestruturado diante de uma perda inassi-
milável e, por outro, como as nossas relações com a morte são marcadas 
pela historicidade.

Entre as perspectivas que contemplamos, estão: a) as versões do 
luto nos trabalhos de Freud e seus desdobramentos na perspectiva la-
caniana; b) a relação entre o luto e os processos históricos e políticos, 
como a colonização e a ditadura; c) a distribuição desigual do luto pú-
blico, a necropolítica e as narrativas não hegemônicas; e) a constituição, 
a formulação e a circulação de discursos do e sobre o luto; f) as relações 
entre o luto e a materialidade da produção estética; e g) o luto como um 
acontecimento que, na tensão entre memória e atualidade, convoca o 
sujeito para um ato9.
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1. Introdução: um acontecimento lancinante

Iniciaremos esse artigo do mesmo modo que Marie-Anne Paveau 
(2015, p. 17-18) apresenta seu livro “Linguagem e Moral”. Retomaremos, 
tal qual ela, um debate promovido na seção de leitores da revista 
Telerama de 2009, quando dois comentários destinados à revista são 
descritos assim:

Ouvi num programa, recentemente, um homem falar da 
impossibilidade de se recobrar da morte de uma crian-
ça. Então ele disse: “A gente não se acostuma, a gente 
convive com isso”. E o apresentador Patrick Sébastien 
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benayon@globomail.com.
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acrescentou sem rir: “Sim, é como o zumbido no ouvido”. 
Confesso que a comparação me deixou estarrecida.

“A essa indignação [do primeiro leitor]”, continua a linguista, “res-
ponde a cólera [de um segundo leitor] no número seguinte da revista”:

Quem não sabe que se cale! O zumbido no ouvido é uma per-
turbação auditiva lancinante que carregamos conosco e que re-
torna regularmente como um leitmotiv. A perda de uma criança 
é um sofrimento lancinante que carregamos em nós e que volta 
como um leitmotiv. O senhor Sébastien sabe do que está falan-
do, ele que perdeu um filho. Não tenho zumbidos no ouvido, 
mas sei do que o senhor Sébastian está falando. Achei a compa-
ração perfeitamente exata.

Dessas cartas de leitores recordadas pela autora, não concentrare-
mos nossa atenção no discurso moral como objeto de análise em si – cer-
tamente a discursividade moral retornará nas entrelinhas dessa expo-
sição, uma vez que, nos termos de Žižek (1996 [1989], p. 313) o cinismo 
seria “a própria moral posta a serviço da imoralidade” –; desse exemplo, 
ficamos com isso que, para nós, soa como uma “metáfora auditiva”, con-
ferindo contornos aos sentidos inaudíveis da dor que é a morte de uma 
criança.

Essa perda dolorosa nos é apresentada pela imagem de um leitmo-
tiv: uma frase musical curta que, por sua extrema agudeza, faz sentir no 
corpo suas fisgadas, ou ainda, no âmbito cinematográfico, uma composi-
ção musical decisiva para conduzir uma narrativa, recordando ao teles-
pectador aquilo a que se deve acentuar ao longo da construção fílmica.

Seja pelo incômodo lancinante, ou por seu aspecto memorial, des-
tacaremos o trecho relacionado à segunda carta para que essa nota de 
dor seja colocada em escuta hoje. Exatamente, porque foi assim, agu-
da e cortante, que ela apontou no social brasileiro na noite de 20 de 
setembro de 2019, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de 
Janeiro. Nessa data, a menina Ágatha, de oito anos, que voltava para casa 
de Kombi com sua mãe, foi baleada por policiais militares.

O referido acontecimento nos coloca diante de determinadas prá-
ticas do Estado notabilizadas por mortes frequentemente contabilizadas 
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na frieza de dados estatísticos. Nosso trabalho procura atravessar esse 
efeito de série próprio ao funcionamento estatístico, apontando para 
essa agudeza que faz intervir nesse trabalho a tarefa ética imbuída no 
gesto de fazer lembrar. Por aquilo que a noite de 20 de setembro de 2019 
aponta e pontua do nosso social, vamos partir de práticas discursivas do 
Estado, pelas vozes de seus agentes, para questionar a política de morte 
própria ao Estado brasileiro, a necropolítica, noção cunhada pelo filóso-
fo camaronês Achile Mbembe.

Ancorados na Análise de Discurso materialista, questionamos de 
que forma os dizeres de agentes públicos de alta patente na administra-
ção estadual visibilizam o atual funcionamento da política de segurança 
praticada pelo Estado brasileiro. Mobilizamos, para isso, duas matérias 
jornalísticas que fazem circular os dizeres de representantes do apare-
lho repressor do Estado, analisadas de modo a expor a banalização da 
morte da criança, ora lamentada, ora negada e, em ambos os casos, con-
forme vamos demonstrar, por um funcionamento ideológico cínico.

2. O ocaso do acaso

A primeira matéria, datada de 6 de janeiro de 2020, traz a entrevis-
ta do comandante da PM do Rio de Janeiro, o coronel Rogério Figueiredo. 
Confrontado pelo repórter a respeito dos números que apontam para o 
aumento de mortes em confronto com a polícia, o coronel responde:

As operações realizadas pela corporação são precedidas de pla-
nejamento e de informações de inteligência, com a preocu-
pação de preservar vidas, tanto de policiais como de moradores 
[…]. O saldo operacional alcançado foi excepcional. Superamos 
a marca de 500 fuzis apreendidos (em 2019). Os confrontos 
ocorrem por opção dos criminosos. (FIGUEIREDO, 2020, gri-
fo nosso).

Questionado, especificamente, sobre a morte da menina Ágatha, 
indagado a respeito das ações necessárias para evitar que casos como 
esse, em que um PM é indiciado por um erro cometido em serviço, vol-
tem a ocorrer, ele afirma:
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A Polícia Militar lamenta profundamente a morte da pe-
quena Ágatha e está colaborando com as investigações da 
Polícia Civil e do Ministério Público. Se caso confirmado o 
que se apurou até agora, ocorreu naquele momento uma 
fatalidade quase inexplicável. O projétil se fragmentou ao 
atingir um poste. Um fragmento se deslocou para outra dire-
ção, entrou na Kombi, que estava com a tampa da mala aberta, 
tocou no assoalho traseiro, subiu, perfurou o banco e atingiu a 
menina. Não podemos esquecer que, em muitas situações, os 
policiais militares atuam num cenário extremamente hostil. 
Assim como aconteceu em casos anteriores, a morte da meni-
na Ágatha transformou-se em tema de estudo para a Polícia 
Militar. (FIGUEIREDO, 2020, grifo nosso).

Enquanto o coronel tergiversa diante da pergunta do jornalista, a 
língua deixa escapar um funcionamento que para nós é incontornável. 
Em nome da instituição polícia militar, o coronel lamenta, mas seu pesar 
é seguido por duas condicionantes: o se e o caso. Desse modo, os senti-
dos se abrem para o hipotético, para o “poderia ter sido”, enquanto o PM 
se esgueira do gesto de denúncia (MODESTO, 2018) colocado em forma 
de pergunta jornalística. Enquanto a tautologia do se e do caso isentam 
o agente e a própria PM de responsabilidade, o lamento, o pesar, a dor é 
apagada.

Lembremos que é em nome do Estado que ele se apresenta. É des-
se modo que ele continua: Se caso confirmado o que se apurou até agora, 
ocorreu naquele momento uma fatalidade quase inexplicável.

Uma fatalidade inexplicável, não fosse o “quase”. Um modalizador 
que atenua a certeza da falta de explicação, articulando essa falta aos 
sentidos de fatalidade. Enquanto o significante fatalidade invoca o se, o 
caso e o acaso, o que não se explica, o significante quase nega e esvazia 
os sentidos do hipotético. O que se segue, a partir daí, também tenciona 
certeza e incerteza, desculpa e justificativa, acaso e responsabilização. 
Num relato improvisado e apressado, o coronel se arrisca a reconstituir 
verbalmente a trajetória da bala. Numa descrição do assassínio que bei-
ra o anedótico, tem-se: O projétil se fragmentou ao atingir um poste. Um 
fragmento se deslocou para outra direção, entrou na Kombi, que estava com 
a tampa da mala aberta, tocou no assoalho traseiro, subiu, perfurou o ban-
co e atingiu a menina.
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O PM, em nome de toda a corporação, recupera, em sua enuncia-
ção, o acontecimento como se ali estivesse. Pela fala do coronel, a PM se 
presentifica na noite de 20 de setembro, recuperando a trajetória do pro-
jétil até atingir a menina. É por meio dessa explicação que os sentidos 
do quase vêm à tona, tencionando esse funcionamento em um paradoxo 
cínico. Jogando com a disputa de sentidos que explicariam e não expli-
cariam a morte de Ágatha, a resposta do coronel, sobredeterminada pela 
legitimidade de seu cargo, permanece constituída daquilo que Safatle 
(2008, p. 84) atribui como cinismo, esse “paradoxo de uma discordância 
legítima”. Resumido na fórmula “eu sei bem, mas mesmo assim”3, con-
forme nos lembra Baldini (2009, p. 6), o funcionamento cínico do discur-
so coloca para nós a própria eficácia ideológica em vigor no funciona-
mento de um Estado historicamente determinado em um fazer morrer. 
Se, por um lado, o funcionamento cínico não se limita aos imperativos 
da consciência, por outro, a necropolítica não se realiza senão por um 
processo histórico que põe em evidência relações de inimizade articu-
ladas à culpabilização de sujeitos enquadrados numa categoria genérica 
de criminosos e à isenção de responsabilidade do agente Estado.

Baldini (2009), e mais recentemente o trabalho de Di Nizo (2019), 
dirá que, se quisermos compreender o funcionamento da sociedade con-
temporânea é preciso levar em conta esse funcionamento cínico, inse-
rido nos mais diferentes campos da vida social. Essa prática discursiva 
se constitui, a exemplo do nosso objeto de análise, em um paradoxo no 
qual o sujeito justifica sua ação por um funcionamento contrário a si 
próprio, colocando em jogo “valores morais normativos intersubjetiva-
mente partilhados” (DI NIZO, 2019, p. 68).

Culpa e inocência, responsabilização e acaso. A discursividade 
moral atravessa o discurso do coronel, no próprio jogo cínico em fun-
cionamento na sua fala, ao mesmo tempo em que atualiza uma catego-
rização maniqueísta que irá estruturar as práticas de atuação policial, 
como uma série de outras práticas e mecanismos estatais. Dizemos isso 
porque a relação de inimizade – que opõe não só polícia a bandido, mas 
o Estado a todos aqueles que possam ameaçar a paz social, seja lá quais 

3 Eu sei, mas mesmo assim… É o enunciado do psicanalista francês Mannoni, 
retomado por Baldini e Nizo (2015, p. 132) para descrever o funcionamento 
típico do fetichismo como fundamentação para o cinismo.
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forem seus nomes –, colocada em termos de “ação de criminosos” versus 
“planejamento e inteligência”, se faz presente nos dizeres do entrevis-
tado. Trata-se de um antagonismo, que assume a forma da inimizade, 
construído por critérios que não são objetivos. Critérios sobredetermi-
nados pelo olhar policial que culpabiliza, generaliza, mata… e mata por-
que está exposto a uma memória colonial ainda viva nos nossos dias.

A inimizade, apontada na sequência discursiva “os confrontos 
ocorrem por culpa dos criminosos”, é trazida à cena como justificati-
va para o injustificável, como argumento primeiro desse antagonismo 
histórico que engendra raça, classe e espaços estigmatizados de nosso 
país, como fórmulas prontas que limitam a interpretação não só da mor-
te da menina Ágatha, mas de muitas mortes que ocorrem em periferias 
e favelas. Lembramos, oportunamente que, segundo Mbembe (2018), a 
inimizade é um dos pilares sobre o qual se assenta o funcionamento da 
necropolítica e o processo desse antagonismo passa por ficcionalizações 
úteis. O filósofo africano dirá: “se os inimigos realmente existem ou não, 
pouco importa. Basta criá-los, encontrá-los, desmascará-los e trazê-los 
a luz do dia” (MBEMBE, 2017).

3. Fatalidades e negações insistentes

A segunda matéria analisada foi publicada no portal de notícias 
G1, intitulada “Witzel lamenta morte de Ágatha, culpa o crime organi-
zado e defende a política de segurança do governo” é datada de 23 de 
setembro de 2019. A matéria traz recortes de uma fala do então secretá-
rio estadual de Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Marcos Vinícius. 
Ao comentar sobre a política de segurança pública do estado, o delegado 
afirma:

A independência da DH não veio de agora. A Delegacia de 
Homicídios não vai investigar a política de segurança do 
estado, porque essa está muito bem. Por isso, reduzimos os 
números de homicídios e de roubo de cargas (ALVES, 2019, gri-
fo nosso).

Em um segundo recorte, o ex-secretário estadual de Polícia Civil 
continua a comentar sobre a política de segurança pública carioca:
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Aqui não tem marketing. O que temos é uma polícia forte. 
Casos como esses devem ser investigados. Vamos apurar. 
Não é verdade que a política de segurança está causando todas 
essas mortes. Eu afirmo que não tem momento melhor na se-
gurança pública. Não vamos misturar as coisas. O trabalho está 
sendo muito bem feito. (ALVES, 2019, grifo nosso).

A morte de Ágatha Félix ocorreu três dias antes do pronunciamen-
to do representante estadual da Polícia Civil. A fala do delegado é mar-
cada pela particularização de casos como o assassinato da menina de 
oito anos, o que comparece na formulação “casos como esses devem ser 
investigados”.

O elemento referido pela anáfora no demonstrativo esses, em “ca-
sos como esses”, não é especificado no recorte citado na matéria jorna-
lística, no entanto, as condições de produção constitutivas do pronun-
ciamento possibilitam significar o pronome como os casos semelhantes 
ao da menina Ágatha. A equivocidade irrompe sobre o pronome, nos mo-
bilizando a perguntar sobre quais semelhanças alguns casos têm que os 
fazem ser “como esses”.

Ágatha, uma menina negra, moradora de uma favela é morta pela 
Polícia Militar. “Casos como esses” atualizam a memória de tantas ou-
tras mortes, assemelhadas em suas condições, que continuam a se repe-
tir. No entanto, essas afirmações não são enunciadas a partir da fala do 
representante da Polícia Civil, cuja formulação é opaca. As semelhanças 
constitutivas desses casos comparecem pelo não-dito, a partir de posi-
ções discursivas contraditórias.

Essa formulação em análise é estruturada por uma comparação 
entre substantivo – “Casos” – e pronome – “esses”, produzindo a parti-
cularização de alguns crimes. Esses casos não são iguais a outros. Está 
em jogo a possibilidade de deslizamento de sentidos para um imaginá-
rio de fatalidade, de excepcionalidade, já normalizado pela segurança 
pública. Um dos efeitos produzidos é o de esses casos, diferentes de ou-
tros, resultarem em mortes acidentais, ocorridas por acaso, portanto, 
sem implicação do Estado a ponto de questionar a política de segurança 
pública. As mortes produzidas são apenas um erro, um resto, uma con-
sequência das operações.
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O assassinato pela Polícia Militar de uma menina negra e mora-
dora da favela, e casos semelhantes a esse, não afetam a política de se-
gurança. A particularização do crime, funcionamento fundamental para 
posteriormente significá-lo como uma fatalidade, uma exceção, susten-
ta a recusa em “investigar a política de segurança do estado”. Mesmo que 
esses casos aconteçam e muitos morram, com a segurança pública “está 
muito bem”.

A particularização que funciona em “Casos como esses” sustenta 
e é sustentada pelas práticas necropolíticas perpetradas pelo aparelho 
repressor do Estado. Esse funcionamento guarda relações com o estado 
de exceção, compreendido como a suspensão temporária do estado de 
direito por conta de uma emergência nacional. Na leitura de Mbembe 
(2018, p. 8) sobre Agamben, ao considerar a estrutura político-jurídica 
dos campos de concentração nazistas “ele [o estado de exceção] adquire 
um arranjo espacial permanente, que se mantém continuamente fora 
do estado normal da lei”. O estado de exceção, tornado permanente nos 
campos, concorre junto à relação de inimizade para compor a base do 
direito de matar característico da necropolítica.

O estado permanente de exceção, em nome de uma suposta se-
gurança pública, produz seus inimigos e suspende determinadas rela-
ções jurídicas em zonas mais pobres da cidade. As relações de inimiza-
de sustentadas pelo referido aparelho estatal possibilitam que o estado 
de exceção seja decretado em circunscrições específicas, ainda que não 
oficialmente, fazendo com que casas sejam invadidas sem mandado ju-
dicial, civis sejam humilhados e tiros sejam continuamente disparados 
ao menor sinal de suspeição. Dessa forma, as vítimas das operações de 
segurança surgem como um resto constitutivo e inevitável de casos par-
ticularizados sobredeterminados pela evidência de fatalidade.

Esse imaginário comparece como condição para reafirmar o su-
cesso da segurança pública. Em nossos recortes, a defesa dessa política 
pelo representante da Polícia Civil carioca é constituída por formulações 
que apresentam, em sua regularidade, uma estrutura negativa. Listamos 
abaixo alguns enunciados:

• A Delegacia de Homicídios não vai investigar a política de segu-
rança do estado, porque essa está muito bem.
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• Não é verdade que a política de segurança está causando todas 
essas mortes.

• Eu afirmo que não tem momento melhor na segurança pública.

Mesmo que a estrutura sintática dos enunciados acima seja dife-
rente, o funcionamento da negação comparece em todas as formulações, 
inscrevendo no fio do dizer sentidos que são constituídos a partir de po-
sições discursivas contraditórias. Para Indursky (2013, p. 264), a predica-
ção negativa pode caracterizar operações diversas, que colocam em jogo 
a busca pelo diferente no interior do mesmo, seja a partir do dizível não 
conveniente que pode comparecer no intradiscurso, seja a partir do não 
dizível que não pode comparecer por ser uma exterioridade interditada.

A negação nos enunciados recortados funciona pela inscrição do 
discurso outro no fio do dizer para recusá-lo. Assim, se na formação so-
cial circulam dizeres que pedem a investigação ou a mudança da políti-
ca de segurança do estado, que afirmam a ineficácia de uma política de 
segurança causadora de tantas mortes de pessoas estigmatizadas pela 
classe social e, invariavelmente, pela cor de sua pele, e que sugerem es-
tar essa política em um de seus momentos mais brutais, todos esses di-
zeres são inscritos no intradiscurso para serem negados. Uma insistente 
negação do discurso outro que, pela recusa, reconhece a circulação de 
posições discursivas contraditórias no social.

O funcionamento do dizível não conveniente que apenas pode 
comparecer no fio do dizer pela negação, em nosso corpus, é contempo-
râneo do não dizível que está interditado. As semelhanças constitutivas 
de “casos como esses” não podem ser nomeadas, a não ser a partir de 
outra posição discursiva, pois há uma exterioridade interditada que im-
pede a afirmação do que há em comum nesses casos.

Dessa forma, nega-se. Nega-se para sustentar determinados senti-
dos. Nega-se a investigação da política de segurança do estado “porque 
essa está muito bem”. A qualificação positiva da política de segurança é 
reafirmada por uma paráfrase na negação formulada em “não tem mo-
mento melhor na segurança pública”. Diferentes modos de significar o 
bom trabalho do aparelho repressor e de negar as mortes cometidas.



247

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

Em “não é verdade que a política de segurança está causando to-
das essas mortes”, a negação realça o pronome indefinido “todas”, re-
conhecendo que parte das mortes em casos como o da menina Ágatha 
são causadas pela política de segurança. Mesmo reconhecendo algumas 
mortes pela negação da totalidade, a política estadual de segurança é 
qualificada como “essa está muito bem” e “não tem momento melhor”. 
Dessa forma, os “casos como esses” são normalizados.

A produção do imaginário de fatalidade a partir da particulariza-
ção e a antecipação do discurso outro para negá-lo invalidam qualquer 
questionamento possível. Esse funcionamento é característico do dis-
curso cínico. Baldini e Di Nizo (2015, p. 133, grifos dos autores) afirmam 
que “a tomada de posição cínica já pressupõe sua própria crítica… Eu sei, 
mas mesmo assim…”. A pressuposição de sua própria crítica incapacita a 
crítica que poderia ser dirigida a partir de posições discursivas contradi-
tórias, instaurando uma surdez.

Casos como esses jogam com a equivocidade entre a particulari-
dade e a pluralidade que configura substantivo e pronome. Uma fata-
lidade paradoxalmente pluralizada que é frequentemente repetida. As 
mortes cometidas nesses casos são negadas, mas também reconhecidas, 
pois, como o pronome indefinido realça, “não é verdade que a política 
de segurança está causando todas essas mortes”. Negações insistentes 
que pressupõem sua própria crítica para recusá-la e reafirmam o bom 
desempenho da segurança pública. Diferentes formas de o Estado dizer 
“Eu sei, mas mesmo assim… [continuo a praticar o necropoder]”.

4. Considerações finais

A morte de Ágatha é lamentada e negada por representantes da se-
gurança pública. O lamento do comandante da PM carioca é seguido por 
formas como “se” e “caso”, que relativizam a responsabilidade do agente 
e da instituição policial na morte da menina. “Se caso confirmado” o 
crime, é uma “fatalidade quase inexplicável”. A falta de explicação é ate-
nuada, os sentidos do hipotético são negados. Uma descrição pitoresca 
tenciona certeza e incerteza, acaso e responsabilização. As operações 
que produziram o assassinato de Ágatha deslizam para a formulação “os 
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confrontos ocorrem por culpa dos criminosos”. A relação de inimizade 
justifica as mortes em nome da segurança, opondo “ação de criminosos” 
a “planejamento e inteligência”.

A particularização do crime, em “casos como esses”, funciona 
como mecanismo fundamental para significá-lo como uma fatalidade, 
uma exceção. Desse modo, é possível recusar “investigar a política de 
segurança do estado” e qualificá-la positivamente, sendo a reafirmação 
desse sucesso constituída também por uma insistente negação. O dis-
curso outro é inscrito no intradiscurso para ser negado e, assim, susten-
tar a eficiência da política de segurança, recusando as mortes cometidas. 
Ainda que alguns crimes sejam reconhecidos pela negação da totalidade 
de que todas as mortes tenham ocorrido nas operações de segurança pú-
blica, esse funcionamento se dá como reafirmação do sucesso da política 
de segurança.

A relativização do crime, a produção de uma descrição esdrúxu-
la para explicar a morte de Ágatha, a relação de inimizade gerida pelo 
Estado em nome da segurança, a produção do imaginário de fatalida-
de e a antecipação do discurso outro para negá-lo invalidam os possí-
veis questionamentos realizados à segurança pública. O funcionamen-
to cínico caracteriza o Estado com relação ao modo como o Aparelho 
Repressivo funciona, pois as diferentes formas de negação, como apon-
tamos, reconhecem o que é afirmado a partir de outra posição discursi-
va. Há um saber possuído e insistentemente ignorado. Essa estruturação 
afasta-se de uma postura crítica, nega qualquer responsabilidade, preo-
cupa-se apenas em reafirmar sua prática. Perpetua a surdez.
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QUANDO EMERGE O SUJEITO? 
REFLEXÕES SOBRE PSICANÁLISE E 

ANÁLISE DO DISCURSO
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Georgius Cardoso Esswein2

A descoberta da Psicanálise feita por Freud (2019 [1900]) inau-
gurou uma nova concepção de sujeito, sobredeterminado por uma ins-
tância a qual o constitui, porém não controla: o inconsciente. Lacan, ao 
propor um retorno à Freud o faz a partir de uma leitura de que o incons-
ciente é estruturado como linguagem. Ainda, a psicanálise contribuiu 
para o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento, dentre elas, 
a Análise do Discurso (AD), proposta por Michel Pêcheux. Neste sen-
tido, tanto a Psicanálise quanto a AD se debruçaram sobre o conceito 
e a constituição do sujeito. Sendo assim, a proposta deste trabalho é 
apresentar de forma sucinta as concepções de sujeito da Psicanálise de 
Freud e Lacan, e da AD de Althusser e Pêcheux, além de possíveis apro-
ximações e distanciamentos.

1. A constituição psíquica na teoria psicanalítica de Freud

Freud utilizou do termo “aparelho” para tratar da organização 
da psique humana, a qual estaria dividida em instâncias, com funções 
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específicas, mas interligadas entre si. As formulações teóricas de Freud 
se deram em dois tempos, a primeira conhecida como Teoria Topográfica 
(FREUD, 2019 [1900]) e a segunda, conhecida como Teoria Estrutural ou 
Dinâmica (FREUD, 2011 [1923]). Na primeira tópica, o aparelho psíquico 
seria composto por três instâncias: o inconsciente, o pré-consciente e o 
consciente (FREUD, 2019 [1900]). Sinteticamente, o consciente seria a 
menor das instâncias, situado entre o mundo exterior e os sistemas per-
ceptivos, responsável por registrar as informações oriundas da realidade, 
ao mesmo tempo que interpreta sensações interiores. O pré-consciente 
estaria ligeiramente articulado com o consciente e parte do inconscien-
te, atuando como um filtro, selecionando os conteúdos acessíveis e per-
missíveis a serem evocados à consciência. O inconsciente, maior e mais 
arcaica parte do aparelho psíquico, é a instância na qual as pulsões se 
“situariam”. Ademais, trata-se de onde se deslocam os conteúdos excluí-
dos da consciência através dos mecanismos de censura e Recalcamento 
(Verdrängung).

A teorização sobre as pulsões levou Freud a reformular a teoria 
do aparelho psíquico, uma vez que se encontrava insatisfeito por não 
conseguir explicar certos fenômenos inconscientes. Assim, introduz a 
segunda tópica, constituída por novas instâncias: o Id, o Eu e o Super-
eu. Estabeleceu que o Id seria a herança filogenética, reservatório das 
pulsões de vida e morte, e onde se encontram os conteúdos recalcados, 
sendo essencialmente inconsciente; o Super-eu, formado a partir do 
mundo externo, atuaria como a representação da lei e moral, originado 
do Complexo de Édipo e herança dos cuidadores; e o Eu se trataria do re-
gulador entre as exigências do Id, as ordens do Super-eu e da realidade, 
com aspectos conscientes e inconscientes (FREUD, 2011 [1923]). A par-
tir da compreensão dos pressupostos das instâncias psíquicas, torna-se 
possível propor um percurso sobre os processos de constituição psíquica 
dos sujeitos.

Para Freud (2010 [1914]), o bebê ao nascer, não tem o Eu formado. 
O Eu precisa ser constituído, uma vez que não está diferenciado do Id 
e nem clivado do mundo exterior. Nos primórdios da vida, a força pul-
sional está investida totalmente em si, caracterizando o que Freud de-
nominou como “narcisismo primário”. A origem do Eu se dá posterior a 
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isso, através de novos atos psíquicos, com o investimento pulsional em 
outros objetos. Esta seria uma experiência situada “no entre” do estado 
primitivo, o autoerotismo, em que as pulsões tendem a sua livre satis-
fação e o momento de amor de objeto, um investimento libidinal no ex-
terno. Este movimento acontece quando o investimento libidinal do Eu 
superou determinada medida.

Na perspectiva do desenvolvimento psíquico do sujeito, de início, 
o bebê se encontra em uma relação simbiótica com o outro sujeito que 
ocupa a função materna, o chamado Complexo de Édipo. Com o pas-
sar do tempo, o bebê percebe a entrada do terceiro na relação até então 
diádica, e assim, a relação torna-se triangular. Portanto, o investimento 
objetal passa a ser não apenas libidinal, mas de identificação com os 
outros objetos, os cuidadores primordiais. Com o tempo, o Complexo de 
Castração passa a operar o corte, barrando o sujeito através da represen-
tação da lei (FREUD, 2011 [1923]). Os desejos incestuosos e parricidas do 
conflito edipiano são submetidos a uma importante defesa psíquica, o 
Recalcamento (Verdrängung), processo que marca a cisão entre o cons-
ciente e o inconsciente, uma vez que os conteúdos indesejáveis para o Eu 
são expulsos da consciência para o inconsciente (FREUD, 2010 [1914]). 
É nesse dinamismo conflitivo, de investimento objetal, identificações e 
temor da castração, que se dá a dissolução do conflito edipiano.

Como resultado, se inscreve uma nova instância psíquica, moral e 
organizadora do sujeito, o Super-eu (FREUD, 2011 [1923]). Reconhecido 
como o herdeiro do complexo edipiano, o Super-eu é constituído ao final 
da rede de identificações e escolha de objetos. Esta instância psíquica 
atua como observadora, julgadora e punitiva das exigências sociocultu-
rais internalizadas, a representação da imago da lei de seus cuidadores, 
através do sentimento de culpa e da necessidade de punir-se. É nestes 
moldes que se entrelaçam não somente a lei do mundo externo por medo 
de punição, mas a representação de lei, a qual constitui a consciência 
moral e civil em que o sujeito é constantemente convocado a atender 
(FREUD, 2011 [1923]).

Assim se constitui o sujeito freudiano: inconsciente, barrado e 
tópico, organizado sob a tríade, Id, Eu e Super-eu. No entanto, apesar 
desses processos terem sido descritos linearmente, não se organizam 
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em uma lógica de causa-efeito. A constituição psíquica dos sujeitos se 
dá através de atos psíquicos complexos e entrelaçados. As repercussões 
das possíveis perturbações e diferenças na constituição psíquica dos su-
jeitos, estão presentes desde os primórdios da teoria freudiana (FREUD, 
1996 [1894], 1996 [1896]). Entretanto, somente após a conceituação da 
segunda tópica do aparelho psíquico que são formalizadas as diferen-
ças estruturais entre neuroses e psicoses de transferência (FREUD, 2011 
[1924a], 2011 [1924b]).

Na tentativa de elucidação dos fenômenos psicóticos, Freud (2011 
[1924a]) coloca em pauta o paradigma do Recalcamento (Verdrängung) e 
suas modalidades de defesa, apontando que o mecanismo que opera na 
psicose é a rejeição. Apesar de ambas as estruturas psíquicas apontarem 
para certo fracasso do Eu em conciliar as exigências pulsionais e civiliza-
tórias, o que diferencia as estruturas é entre as instâncias psíquicas que 
se situam estes conflitos. Enquanto na neurose há conflitos entre o Eu 
e o Id, a psicose se coloca em um campo conflitivo entre o Eu e o mun-
do externo. Freud (2011 [1924b]) ainda aponta que ambas as condições 
apresentam certa perda na relação do Eu do sujeito com a realidade, no 
entanto, as repercussões destes mecanismos são distintas.

Na neurose, o Eu recalca as pulsões advindas do Id, e com isso, 
se distancia de fragmentos da realidade. Este processo se dá pela ins-
tauração da compensação substitutiva desses conteúdos não atendidos, 
movimento conhecido como o retorno do recalcado. É diante do fracas-
so do Recalcamento (Verdrängung) que os sintomas neuróticos e as de-
mais formações do inconsciente acontecem. Já na psicose, a restrição da 
realidade é total, uma rejeição que caracteriza a estruturação psíquica 
(FREUD, 2011 [1924b]). Devido à fuga do Eu na relação com a realida-
de, ocorre certa predominância do Id, ou seja, do inconsciente em suas 
manifestações. Em momento anterior, Freud (2010 [1914]) já apontava 
sobre a construção de delírios como tentativa de organização psíquica 
e restabelecimento de laços com a realidade. Isso se reafirma quando 
compara o delírio a um remendo que preenche a lacuna originalmente 
instaurada entre o Eu e o mundo externo (FREUD, 2011 [1924a]).

Por fim, para Freud, os movimentos das estruturas neuróticas e 
psicóticas seguem lógicas distintas. Por via do recalque nas neuroses, 
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ou na rejeição da realidade pelos psicóticos, os sujeitos precisam se ha-
ver com a castração imposta pela entrada do terceiro, criando respostas 
defensivas de acordo com seus recursos psíquicos. Sabe-se que autores 
pós-freudianos, principalmente Lacan, retomam estas proposições de 
Freud e apresentam outras perspectivas para a constituição psíquica e 
respostas subjetivas frente à castração.

2. O conceito de sujeito na teoria psicanalítica de Lacan

Freud, como precursor da psicanálise, deixou de herança aos seus 
sucessores psicanalistas e psicanalisantes, conceitos fundamentais da 
psicanálise, além da própria descoberta do inconsciente. No entanto, de 
acordo com o que foi explanado anteriormente, observa-se que a obra 
freudiana não define um conceito claro de sujeito. Ainda que as propo-
sições freudianas acerca das determinações inconscientes descentrem o 
indivíduo de sua razão e consciência, Freud ainda estava orientado por 
uma concepção de sujeito cartesiano (BARROSO, 2012). Essa definição 
de sujeito, sinônimo de indivíduo, além do lugar que a psicanálise passa 
a ocupar na ciência, são decorrentes da forma como ela foi apresentada 
ao mundo, a partir do campo da medicina (LACAN, 1998a [1953]). Apesar 
dessa indefinição, algumas pistas da noção do que será conceituado 
como sujeito freudiano podem ser observadas nas tentativas de estabe-
lecimento do aparelho psíquico e na organização do circuito pulsional, 
que subverte a noção de Eu como autor, para objeto destino e alvo das 
pulsões (BARROSO, 2012).

Dentre os sucessores de Freud, Lacan foi aquele que mais deu 
atenção à concepção de sujeito, sendo esse conceito imprescindível 
para a construção teórica lacaniana. Como uma crítica aos pós-freudia-
nos, Lacan propõe um retorno à causa freudiana (LACAN, 1998a [1953], 
1998a [1957]). Segundo sua crítica, os psicanalistas estavam abando-
nando o fundamento da fala, voltando-se apenas a aspectos da técnica 
psicanalítica, sem o devido conhecimento da origem de seus conceitos 
e fundamentos. Tais conceitos só teriam pleno sentido se situados no 
campo da linguagem (LACAN, 1998a [1953]). Para esse retorno, Lacan 
pôde lançar mão de uma disciplina que Freud não pôde, tanto por não 
estar no auge de seu desenvolvimento, tal qual Lacan a encontrou, como 
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também pela constante tentativa de Freud em alicerçar a Psicanálise no 
campo da Medicina. Trata-se da disciplina de Linguística.

O retorno a Freud proposto por Lacan se dá através do reconhe-
cimento da importância do campo da linguística (1998a [1957]). Sendo 
assim, tratou-se de aplicar uma estratégia estruturalista no terreno da 
Psicanálise (DOR, 1991). A Linguística tornou-se imprescindível na me-
dida em que para Lacan, a necessidade de voltar-se à fala, fundamento 
da Psicanálise, implica em analisá-la a partir de uma rede de significan-
tes. No entanto, diferentemente da Linguística de Saussure (2006), que 
contempla um paralelismo entre o significado (conceito) e significante 
(imagem acústica), Lacan sustenta a supremacia do significante sobre o 
significado, pois é esse que governa o sujeito (DOR, 1991). Tal inversão 
sustenta-se na compreensão de que o significante sempre antecipa ao 
sentido e de que existe um incessante deslocamento do significado na 
cadeia do significante (LACAN, 1998a [1957]).

A Psicanálise reformulada por Lacan apresenta em seu corpo teó-
rico uma releitura do processo de constituição psíquica proposto por 
Freud. Esse processo de constituição pode ser, didaticamente, apresen-
tado a partir de dois tempos lógicos distintos: o primeiro referindo-se 
à constituição de um Eu com prevalência de uma dimensão imaginá-
ria, e um segundo momento a constituição do sujeito com prevalência 
da dimensão simbólica (FERRARI; ALCÂNTARA, 2004). Esse processo 
de identificação imaginária foi chamado por Lacan (1998a [1949]) de 
Estádio do espelho, fazendo alusão à experiência do bebê, a partir de seis 
meses, de ser capaz de reconhecer-se no espelho. Essa imagem, aponta-
da pelo Outro (encarnado na figura do cuidador) como o corpo daquele 
bebê, precipita o eu ao qual poderá se identificar. A função do estádio do 
espelho é estabelecer uma relação daquele corpo com a sua realidade, 
considerada a condição prematura de nascimento do homem, que ne-
cessita de tal aporte. Essa identidade alienante é o que permitirá ao bebê 
construir bases importantes para sua constituição psíquica (LACAN, 
1998a [1949]).

Lacan não ignora os efeitos da linguagem desde o início no pro-
cesso de constituição psíquica, tendo em vista que o sujeito já tem um 
lugar inscrito no discurso antes mesmo de seu nascimento, sob a forma 
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de seu próprio nome (LACAN, 1998a [1957]). Além disso, é reconhecido 
na literatura da Psicanálise de vertente lacaniana o trabalho subjetivo 
realizado pelos outros maternos, desde a gestação, para que aquele bebê 
ascenda de um corpo para o estatuto de sujeito. Portanto, ainda que o 
processo esteja referindo-se à constituição de um eu imaginário, isso 
não significa tratar-se de um tempo anterior à linguagem, consideran-
do que esse processo depende de investimentos parentais que passam 
pelo campo simbólico desses cuidadores. Assim, faz-se necessário que 
os cuidadores pressuponham um sujeito que ainda não se constituiu. No 
entanto, tal antecipação é justamente o que permitirá que daquele corpo 
constitua-se um sujeito. Portanto, é o simbólico que permite o imaginá-
rio (FERRARI; ALCÂNTARA, 2004), ainda que ao se tratar do ponto de 
vista do bebê, estejamos falando de um eu imaginário.

O estádio do espelho não é descrito como uma etapa a ser supe-
rada, mas uma cena que coloca em relação o Eu com o outro (CHAVES, 
2002). E tal processo não se dá sem sobressaltos, pois é necessário um 
longo percurso para que a imagem desse eu possa ser reconhecida 
(FERRARI; ALCÂNTARA, 2004). Falhas nesse processo são reconhecidas 
como origem de psicopatologias graves. E aí reside também um aspecto 
valioso desse processo, que pode ser percebido enquanto uma conquista 
em direção à constituição de sujeito, ou seja, a conquista da imagem do 
seu próprio corpo em uma identificação primordial. A relação alienan-
te propiciada pelo estádio do espelho situa-se enquanto um limiar do 
processo de maturação da criança, em que ocorre o Complexo de Édipo 
(DOR, 1991).

Avançando nas proposições de Freud sobre o Complexo de Édipo, 
Lacan propõe uma releitura em que insere esse processo no campo da 
linguagem, enquanto metáfora. Em sua descrição, o Complexo de Édipo 
pode ser dividido em três tempos diferentes. No primeiro momento, 
ainda há uma relação fusional entre o bebê e sua mãe (DOR, 1991). Tal 
relação se sustenta na identificação da criança para com o desejo de sua 
mãe, ou seja, enquanto o falo materno. O seu desejo é o desejo do desejo 
da mãe, configurando-se assim a primeira aproximação com o campo 
simbólico, através de sua primeira simbolização (LACAN, 1998b [1957]). 
E é através da oscilação dialética entre ser ou não ser o falo, que a criança 
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adentra no segundo tempo do Complexo de Édipo, com a introdução da 
problemática da castração, através da dimensão paterna (DOR, 1991).

O segundo momento do complexo de Édipo refere-se àquele em 
que a mediação paterna efetivamente irá intervir na relação mãe-crian-
ça-falo (DOR, 1991). Importante destacar que o pai referido na obra la-
caniana se trata de uma metáfora, um significante que substitui outro 
significante, anteriormente lançado à criança através do desejo mater-
no. A interdição a que esse processo se refere é a frustração da criança 
em relação à sua mãe, pois revela ao sujeito em constituição que a figura 
materna não pertence a ele (LACAN, 1998b [1957]). Tal intrusão impõe 
à criança a necessidade de questionar sua identificação fálica enquanto 
objeto de desejo materno, e concomitantemente, oportuniza à criança 
descobrir que o desejo da mãe está submetido à lei do desejo do outro. 
A dialética do desejo da mãe, de o pai ter ou não ter o falo, faz eco na 
dialética da criança de ser ou não ser o falo. O pai real, o qual a criança 
supõe ter o objeto de desejo materno, ascende à posição de pai simbó-
lico, fundamento da lei paterna. Tal percurso é imprescindível para o 
processo de simbolização da lei e declínio do Complexo de Édipo, em 
que a criança passa pela determinação da função significante do pai, o 
Nome-do-Pai (DOR, 1991).

O terceiro momento do Complexo de Édipo é marcado pela simbo-
lização da lei, em que a criança passa da dialética do ser o falo para uma 
negociação de ter ou não ter o falo, objeto de desejo materno. E nessa 
relação a criança poderá cobiçá-lo, identificando-se com o pai, detentor 
do falo, ou com a mãe, como aquela que sabe onde buscá-lo, junto àque-
le que o tem. A reposição do falo, através da instalação do processo de 
metáfora paterna, é estruturante para a criança e é fundadora do sujeito 
psíquico (DOR, 1991). A estrutura neurótica é o que resulta de uma sa-
tisfatória inclusão do significante Nome-do-Pai, enquanto significante 
que insere o sujeito na lei da linguagem. Por fim, a psicose refere-se a 
uma estrutura desencadeada pelo fracasso da metáfora paterna, ou seja, 
a foraclusão do significante Nome-do-Pai. Esse processo priva a criança 
de acesso ao campo simbólico, mantendo-se em uma relação imaginária 
com a mãe (DOR, 1991).
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É importante destacar que a teoria lacaniana de constituição de 
sujeito propõe um complexo processo que avança de uma identificação 
imaginária para o acesso ao registro simbólico através da lei paterna. 
Assim como a clínica psicanalítica sempre apontou, não existem garan-
tias em termos de constituição psíquica, sendo possível o advento de di-
ferentes estruturas, sujeitos e posições perante a linguagem e o mundo 
simbólico.

3. O sujeito na teoria da Análise do Discurso de Pêcheux e Althusser

A psicanálise, através dos diversos conceitos introduzidos por 
Freud, desenvolveu-se enquanto área do conhecimento com contribui-
ções para diversas disciplinas, tais como a Psicologia, Filosofia, Educação, 
Saúde coletiva etc. Dentre as áreas que a psicanálise trouxe contribui-
ções, a qual buscamos destacar no presente trabalho, encontra-se a AD.

A AD francesa, materialista-histórica, proposta por Pêcheux, tra-
ta-se de um campo teórico que tem a psicanálise dentro de seu quadro 
epistemológico (PÊCHEUX; FUCHS, 2014 [1975]). Ainda, articula dife-
rentes áreas do conhecimento científico, tal como o materialismo histó-
rico, a partir de uma teoria sobre as ideologias; a linguística, como teo-
ria dos processos sintáticos e de enunciação; uma teoria dos discursos, 
como determinação dos processos semânticos; e a articulação dessas 
áreas por uma teoria da subjetividade de natureza psicanalítica.

Neste sentido, a concepção de sujeito descentrado de suas in-
tenções e consciência é fundamental para a Análise do Discurso de 
Pêcheux. Tal paradigma, inaugurado por Freud através da descoberta do 
inconsciente, e articulado com a noção de ideologia de Althusser, é o que 
sustenta a teoria não-subjetiva da subjetividade proposta por Pêcheux 
(PÊCHEUX; FUCHS, 2014 [1975]). Nesse processo de constituição subje-
tiva, há um assujeitamento do indivíduo à ideologia, explicado através 
de dois conceitos: o esquecimento nº 1 e o esquecimento nº 2, os quais 
são pensados e alicerçados nas tópicas do aparelho psíquico freudiano: o 
primeiro esquecimento, sendo inconsciente, e o segundo, pré-conscien-
te e consciente. O esquecimento nº 1 seria o mecanismo que garante a 
ilusão de que o sujeito é a gênese do que diz, e assim, não percebe que 
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reproduz sentidos já-ditos. Processo que permite que o sujeito seja in-
terpelado em sujeito sem o seu conhecimento. Já o esquecimento nº 2 
é o que possibilita ao sujeito posicionar-se ideologicamente, através de 
processos cognitivos e acessíveis à consciência. Desta forma, novamen-
te, o sujeito é iludido por seus dizeres, acreditando ser livre, mas fadado 
a repetir aquilo que é permitido pela formação discursiva em que está 
inscrito (PÊCHEUX; FUCHS, 2014 [1975]).

E por isso, ainda que a concepção de sujeito da AD tenha sua rela-
ção com o sujeito do inconsciente da Psicanálise, não são equivalentes 
(BORBA-RODEGHER, 2011). O sujeito apresentado pela AD é um sujei-
to, invariavelmente, do discurso, vinculado ao funcionamento discursi-
vo. Ainda, sendo o discurso um efeito de sentido entre os sujeitos, este 
funcionamento pressupõe não uma subjetividade em que os sentidos 
se originam, entretanto, de um sujeito que está imbricado e, ao mesmo 
tempo, afetado pelos e nos processos discursivos. É importante retomar 
que esta teoria não-subjetiva da subjetividade de Pêcheux está baseada 
na noção de subjetividade de Althusser (1996 [1970]), em que o sujeito 
é produzido a partir da ideologia, pelo processo chamado de “interpela-
ção” (PÊCHEUX; FUCHS, 2014 [1975]). Somente com essas concepções 
torna-se coerente articular inconsciente e ideologia. Em suas palavras, 
Pêcheux (1988) aponta que nesta relação entre inconsciente freudiano 
e ideologia, “os indivíduos são ‘interpelado’ em sujeitos de seu discurso, 
pelas formações discursivas que representam ‘na linguagem’ as forma-
ções ideológicas que lhes são correspondentes” (p. 161).

Althusser (1996 [1970]) propõe que a ideologia tem caráter eterno, 
no sentido de que é onipresente e trans-histórica, assim como o incons-
ciente, descrito por Freud. Assim, Althusser (1996 [1970]) propõe a tese 
de que a ideologia representa a relação imaginária dos sujeitos com suas 
reais condições de existência. A interpelação é a forma como a ideologia 
recruta os indivíduos e os transforma em sujeito (ALTHUSSER, 1999a), 
e nesse entrelaçamento, parte-se do pressuposto que toda a ideologia 
existe pelo sujeito e para os sujeitos. Não há ideologia sem sujeito, e 
nem sujeito sem ideologia, uma vez que, como já mencionado, é a ideo-
logia que interpela os indivíduos em sujeitos.
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E dessa interpelação, ninguém escapa. O fato do sujeito se reco-
nhecer enquanto sujeito, já se trata de um efeito ideológico, ao qual 
Althusser (1999b) chama de “efeito ideológico elementar”. Nisso, a exis-
tência da ideologia e a interpelação dos indivíduos em sujeitos, acabam 
sendo a mesma coisa. O indivíduo, o ser “não ideológico”, é um conceito 
abstrato, já que não há o “fora” da ideologia. A própria proposta de se 
pensar um fora, a negação ideológica, na verdade, já se passa dentro, 
como um efeito da própria ideologia. É nessa premissa que Althusser 
(1996 [1970]) dirá que a ideologia é eterna, e não atua na lógica de tem-
poralidade, tal como mencionado anteriormente.

Com relação à constituição do sujeito, propriamente dita, para a 
AD, a condição de sujeito é considerada enquanto algo dado: os indi-
víduos são sempre-já sujeitos. Mesmo antes de nascer, são deposita-
dos e investidos nos bebês, rituais ideológicos que já lhe atribuem uma 
posição, um lugar. Nesta direção, expressões da ideologia familiar que 
envolvem a espera do nascimento, o nome e sobrenome que recebe e, 
portanto, suas primeiras marcas identitárias, já interpelam o bebê nes-
te sempre-já sujeito. Não obstante, o destina a sê-lo sujeito constante 
e incessantemente interpelado por outras ideologias durante toda sua 
vida, como um sempre-já sujeito familiar, religioso, moral, escolar, civil 
etc., sendo sempre convocado a responder a essas posições ideológicas. 
É nessa dinâmica de sobreposição, atravessamento, contradição que 
sempre-já esteve o sujeito, e como disse Althusser (1999b), “cabe a ele 
se virar” (p. 215) [com isso]. Estes conceitos tornam-se importantes de 
serem elucidados, para então se refletir em que medida o sujeito da psi-
canálise freudo-lacaniana e o sujeito da AD pecheutiana se distanciam, 
ou até que ponto há possibilidades de aproximações.

4. Os sujeitos da Psicanálise da Análise do Discurso: 
distanciamentos e possibilidades

O conceito de sujeito trata-se de um elemento fundamental, tan-
to para a psicanálise quanto para a AD. De início, é necessário situar 
que tanto Freud quanto Lacan, figuras centrais no desenvolvimento da 
psicanálise, estavam preocupados com a clínica. A Psicanálise se situa 
enquanto campo teórico, de pesquisa e de clínica, sendo essas instâncias 
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indissociáveis. Portanto, as contribuições que a Psicanálise possa vir a 
fazer a outros campos do conhecimento sempre serão atravessadas pela 
experiência do tratamento psicanalítico. No entanto, esse nem sempre 
é o objetivo do campo do conhecimento em questão, tal como a AD. 
Diferentemente da psicanálise, em que o sujeito é aquele descoberto 
pela clínica, submetido às determinações inconscientes, o sujeito da AD 
é um sujeito do discurso.

A clínica e a pesquisa psicanalítica apresentam a constituição do 
sujeito enquanto um processo sem garantias e que dependem de investi-
mentos de funções parentais que sustentem uma antecipação de sujeito. 
Implica que aquele bebê, sujeito em constituição, esteja implicado com 
um desejo que não seja anônimo (LACAN, 2003 [1969]). O sujeito ser o 
resultado de um processo considera que pode haver diferentes estrutu-
ras psíquicas e até mesmo possibilidade de intervenção clínica frente ao 
sofrimento do sujeito em constituição, tal como nos mostram diferentes 
experiências clínicas com bebês (JERUSALINSKY, 2011).

Já para a Análise do Discurso, a condição de sujeito é anterior: os 
indivíduos são sempre-já sujeitos, praticando quase que ininterrupta-
mente os rituais de reconhecimento ideológico. Para Althusser (1999a), 
a própria existência da ideologia e a interpelação dos indivíduos em su-
jeitos são a mesma coisa. A concepção de sempre-já sujeito implica em 
reconhecer que a ideologia é atemporal, portanto, eterna e trans-tem-
poral (ALTHUSSER, 1996 [1970]; ALTHUSSER, 1999a). A sobredetermi-
nação da ideologia sobre o sujeito assemelha-se à importância que a 
Psicanálise atribui aos processos inconscientes presentes na constitui-
ção psíquica. Tanto a ideologia quanto o inconsciente operam à revelia 
do sujeito, e o constituem. No entanto, é importante chamar a atenção 
para a diferença entre considerar um processo de constituição de sujeito 
e um sempre-já sujeito. Por seu caráter clínico, a psicanálise entende 
que esse processo constitutivo não é garantido. Ainda que exista uma 
dimensão simbólica anterior, das figuras parentais, que lançarão traços 
e significantes em torno do sujeito em constituição, não é garantia de 
que de fato, um sujeito se constituirá ali. Ou ainda, de que forma o sujei-
to se constituirá em torno da linguagem e que estrutura irá advir dessa 
relação.
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Althusser (1999a) também reconhece que existem rituais ideoló-
gicos que envolvem o bebê antes mesmo do nascimento. No entanto, os 
rituais implicariam em um sempre-já sujeito, sugerindo uma garantia 
de tal condição. Diferentemente, a perspectiva psicanalítica apresenta 
esse processo enquanto uma conquista, da qual resultará uma forma de 
se posicionar/ser posicionado em relação à linguagem, de acordo com os 
processos de constituição imaginária do corpo e marcação significante, 
descritos anteriormente. Uma possível mútua contribuição desse diá-
logo entre o sujeito da Psicanálise e o sujeito da AD é pensar em como 
operam diferentes estruturas psíquicas, como a psicose. Se a psicose se 
constitui enquanto não inscrição do significante que opera a castração 
simbólica (DOR, 1991), situa o indivíduo em uma posição diferente pe-
rante a linguagem, em condição de “inconsciente a céu aberto”. Seria 
possível, portanto, supor que existe um sempre-já sujeito nesse que não 
ascende ao registro simbólico, e assim, à lei da linguagem?

Em sua tese de doutorado, Borba-Rodegher (2011) propôs analisar 
a produção textual de pacientes psicóticos em uma oficina terapêutica 
denominada “Atelier de Escrita”. Em seu trabalho, aponta que existem 
particularidades no funcionamento discursivo da ideologia e do real no 
discurso de psicóticos. No entanto, sustenta a possibilidade de incluir o 
discurso psicótico na área de estudos da AD. Como resultado, identificou 
que a produção textual oportunizou gestos de inscrição que podem ser 
considerados conquistas linguístico-discursivas dos pacientes, além de 
estarem situados em uma posição de autoria.

Assim, observa-se que ainda que se trate de conceitos de sujeito 
distintos, articulação entre as áreas da AD e Psicanálise pode ser um 
campo profícuo para o aprimoramento de ambas as áreas. As diferentes 
estruturas clínicas podem ser encaradas como um desafio a essa inter-
locução, mas que podem oportunizar avanços no conhecimento sobre 
como os sujeitos, em sua diversidade de posições em relação à lingua-
gem, podem se situar nas formações discursivas. O desenvolvimento do 
psiquismo do sujeito, bem como sua constituição, é bem fundamentado e 
difundido na teoria psicanalítica. Novos estudos orientados pela Análise 
do Discurso contribuíram para a discussão, na perspectiva de melhor 
compreender as nuances de como se dá o processo de interpelação em 
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sujeito pelos rituais ideológicos, e os questionamentos que diferentes 
estruturas psíquicas podem fazer para a teoria.
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A FORMAÇÃO IDEOLÓGICA (FI)
“OLAVISTA”:

O DETERMINANTE POLÍTICO DO 
SUJEITO E OS EFEITOS DE SENTIDO DA 
POLARIZAÇÃO POLÍTICA NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO

Juan Monteiro1

1. Introdução

O presente trabalho parte de uma inquietação iniciada na versão 
em andamento de pesquisa de mestrado inserida no âmbito do Programa 
de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB). O objetivo é investigar diálogos, intercâm-
bios e troca de mensagens sobre questões consideradas polêmicas no 
panorama político brasileiro atual.

Fundamentada na Análise de Discurso pêcheuxtiana, a pesqui-
sa decorre da análise de postagens, publicações, falas, diálogos, inter-
câmbios, entre internautas atuantes em várias redes sociais. O corpus é 
formado por imagens capturadas em printscreen e recortes de unidades 

1 Mestrando em Educação (UESB-PPGEd), membro do Grupo de pesquisa: Grupo de investiga-
ção sobre narrativas, práticas letradas e discurso (GRINPRALED). E-mail: juan_thecalling@
hotmail.com.

mailto:juan_thecalling@hotmail.com
mailto:juan_thecalling@hotmail.com
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de sentido que estão sendo analisados a partir do paradigma indiciário 
de análise. Uma das questões formuladas é sobre como se sustenta o 
processo discursivo da veiculação de sentidos sobre o espectro político 
(noções sobre esquerda/direita, liberal/progressista, conservador/auto-
ritário) no ambiente virtual, a partir da “opinião” dos internautas.

A pesquisa busca observar de que maneira sujeitos interpretam ou 
legitimam “questões sociais” em um jogo de formações imaginárias de-
terminado pelo político. O dispositivo teórico-analítico é formado prin-
cipalmente pelo enlace desta questão com as noções de determinante 
político, formações imaginárias, formação ideológica, sujeito e deriva. 
Também são considerados os movimentos de identificação e des-identi-
ficação que demonstram de que modo os sujeitos designados em deter-
minadas zonas de sentido são interpelados ideologicamente por efeitos 
de sentido dominantes e de resistência. Trata-se de uma rede de senti-
dos que atravessa o sujeito e que, inclusive, coloca-o em posições atra-
vessadas pelo equívoco da língua e da História materializado na miríade 
de um espectro político à deriva.

Numas das inquietações que aparecem na análise que compõe o 
corpus pesquisa de mestrado do PPGEd, surge um recorte fundamental 
para o presente artigo. Trata-se de uma análise sobre uma das vertentes 
do discurso reacionário do Brasil contemporâneo. No entanto, salienta-
mos que, apesar de se tratar de um trecho específico pensado a partir de 
uma pesquisa em andamento, não se trata de uma cópia da dissertação, 
mas sim de reflexões a partir desta.

2. Formação do corpus

A presente pesquisa tem como base os pressupostos teórico-me-
todológicos da análise de discurso (doravante AD) pêcheuxtiana. Neste 
sentido, as análises configuram-se a partir da noção de corpus para a AD, 
que remete a outras noções, tais como, recorte, abordagem, sequência 
discursiva (SD), dentre outras. Segundo Courtine (2014), o corpus remete 
a condição de produção (CP) do discurso.

Definiremos um corpus discursivo como um conjunto de se-
quências discursivas, estruturado segundo um plano definido 
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em relação a um certo estado das CP do discurso. A consti-
tuição de um corpus discursivo é, de fato, uma operação que 
consiste em realizar, por meio de um dispositivo material de 
uma certa forma (isto é, estruturado conforme um certo plano), 
hipóteses emitidas dos objetivos de uma pesquisa (COURTINE, 
2014, p. 54).

Essa retomada – em termos teóricos – de noção para a AD, orienta 
e legitima a análise enquanto dispositivo metodológico. Desse modo, a 
AD é utilizada como dispositivo teórico-analítico, que – através de re-
cortes e SDs – podendo ser compreendido como texto – verbal e não-ver-
bal em diversas dimensões – é “utilizado como um conceito analítico”, 
ou como discurso – que designa os efeitos de sentidos nos enunciados. 
Assim sendo, o discurso algo que “designa um conceito teórico-metodo-
lógico” (MINAYO, 2013, p. 321). Este processo de constituição do senti-
do através da análise se dá a partir de abordagem qualitativa, segundo 
Minayo (2013). Nas palavras da autora supracitada:

O texto consiste no discurso acabado para fins de análise. Todo 
texto enquanto corpus, é um objeto completo. A partir dele são 
realizados possíveis recortes. Como objeto teó-rico, porém, o 
texto é infinitamente inacabado: a análise lhe devolve sua in-
completude, acenando para um jogo de múltiplas possibilida-
des interpretativas, para o contexto que o gerou, para a ideolo-
gia nele impregnada e para as relações dos atores que o tornam 
possível (Ibidem, p. 321).

Os recortes estabelecidos para análise a partir de printscreens pro-
porcionam ainda a formulação de sequências e formações discursivas 
(SDs e FDs) para melhor compreensão dos sentidos por trás dos discur-
sos, que possibilita a formulação de formações ideológicas (FIs).

3. Análise do corpus

Tendo como base a polarização política que tem se tornado cada 
vez mais comum na sociedade, é oportuno pensar acerca de como os 
efeitos de sentidos por trás dos discursos têm corroborado com as “esco-
lhas políticas” (CHARAUDEAU, 2016) dos sujeitos. Entretanto, a presen-
te pesquisa se restringe a análise baseada em publicações e/ou embates/
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debates que acontecem em meios virtuais por meio de formações discur-
sivas (FDs). Estes lugares – meios virtuais – acabam por trazer à tona o 
lugar dos sujeitos que disputam um sentido dominante numa rede (in-
ternet) que tem colaborado muito para o “processo discursivo da mun-
dialização” (ORLANDI, 2014, p. 29).

Tais processos discursivos politizam os sujeitos, inclusive com um 
redimensionamento cada vez maior para questões culturais, que tendem 
a apagar a individualidade dos sujeitos filiados a estas questões:

Questões tingidas de culturalismo, muito próximas da emer-
gência do politicamente correto, do ecologismo, e de certa 
concepção, que eu chamaria de moralista e comportamental, 
de sociedade. De toda forma, é inegável que um fato impor-
tante neste processo é o da noção de sociedade ter-se aproxi-
mado da noção de cultura. Noções solidárias da de democracia 
(ORLANDI, 2014, p. 29).

Tendo como base todas estas questões relacionadas a polarização 
política que acontece em redes sociais, compreender a cena discursiva 
atual exige um passeio histórico, uma análise do passado. Dito isto, não 
devemos recuperar apenas a memória discursiva no que tange aos em-
bates que serão analisados num dado “lugar”. É preciso compreender os 
acontecimentos e para que estes acontecimentos não escapem, propo-
mos uma análise destes.

No caso da atual conjuntura sociopolítica, foi mapeada, através 
desta inquietação, um lugar histórico decisivo para a compreensão dos 
processos discursivos relacionados a ideologia conservadora de direita. 
A publicação realizada no ano de 2014 expõe marcas discursivas impor-
tantes do sujeito Olavo de Carvalho, conhecido inicialmente como o 
“guru da direita” e posteriormente como o “guru do Bolsonaro”:
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Figura 1 – Olavo de Carvalho e impeachment da Dilma

Fonte: Print do Facebook2

A figura 1, capturada através de um printscreen na página pessoal 
do sujeito em evidência, pode, por si só, ser considerada um “recorte” 
(ORLANDI, 1984; ORLANDI, 2001), que se trata de uma unidade de sen-
tido. Todos os enunciados presentes neste recorte formam um discurso 
que busca persuasão em massa, revelando a priori (explicitamente) a po-
sição-sujeito pretendida, um efeito de sentido, uma unidade de senti-
do. Tanto a breve mensagem em imagem com letras grandes à esquerda 
da figura, como o texto ao lado com suas sequências discursivas (SDs), 
podem dar origem a novos recortes, com unidades mais restritas que 
podem vir a ser uma ou outra SD selecionada para uma análise menos 
complexa que o próprio recorte. Neste sentido, começo por um recorte 
baseado no trecho situado à esquerda da figura:

Recorte 1

O DESMANTELAMENTO COMPLETO DA MÁQUINA GOLPISTA 
DA ESQUERDA (Olavo de Carvalho, grifo nosso).

2 Disponível em: https://www.facebook.com/carvalho.olavo/photos
/a.275188992633182/411841992301214/. Acesso em: 30 jul. 2020.

https://www.facebook.com/carvalho.olavo/photos/a.275188992633182/411841992301214/
https://www.facebook.com/carvalho.olavo/photos/a.275188992633182/411841992301214/
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No recorte 1, palavras em caixa alta indicam a preocupação da po-
sição-sujeito em chamar a atenção a partir do enunciado. Tendo como 
base o paradigma indiciário de Ginzburg (1989), a partir das marcas dis-
cursivas nota-se, de modo mais expressivo, as sequências “COMPLETO” 
e “ESQUERDA”, aparecem com fontes e cores maiores – por este motivo 
o grifo no recorte acima. De todo modo, toda esta articulação por parte 
do autor da publicação, busca um efeito de sentido que cause impacto 
como, por exemplo, ao se enunciar “ATENÇÃO” ou “URGENTE”.

Paralelamente a isto, o leitor pode se voltar para os trechos 
com fontes menores, que formam a SD: “O DESMANTELAMENTO DA 
MÁQUINA GOLPISTA”. Esta SD dá a possibilidade de o leitor associar 
a esquerda a uma máquina golpista. Em outros termos, se a esquerda é 
uma máquina golpista, logo ela precisa ser desmantelada com certa ur-
gência e atenção para que seja por completo. Assim, se fecha o circuito 
com um efeito de sentido de que a esquerda engana, a esquerda precisa 
urgentemente ser derrotada, desmantelada por “completo”, etc.

Distanciando a análise dos indícios em evidência, redimensionan-
do o foco para o “não-dito” (ORLANDI, 1984; ORLANDI, 2001), é preci-
so evocar uma questão complexa: o espectro político. Especificamente 
com relação a sequência “esquerda” – que consideramos, neste contexto, 
como a FD esquerda-progressista –, a posição-sujeito faz uma articu-
lação a partir do dito para convencer ao público sobre o perigo que é 
esta “esquerda”. O que deixa de ser dito neste caso, é tudo aquilo que é 
considerado como de esquerda, tudo aquilo que não condiz com a FD di-
reita-conservadora (FD que o sujeito do discurso, revelado em sua posi-
ção-sujeito, se filia), representada pelo senso comum e de acordo com o 
não-dito como “direta” apenas. Por esse viés, configura-se um embate já 
naturalizado, mas mal compreendido por muitos sujeitos: “direta x es-
querda”. O que acaba por causar um efeito de sentido no imaginário do 
outro, de que ser de direita é o mesmo que ser conservador, ao passo que 
ser de esquerda é ser progressista ou liberal (no sentido social). Diga-se 
de passagem, o termo liberal tem sido muito utilizado no âmbito eco-
nômico do espectro – o que tem favorecido muito a FD conservadora e, 
por outro lado, contribuído para um apagamento de sentido com relação 
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aos movimentos progressistas, ou liberais do ponto de vista social em 
outros termos.

A assimilação de questões relacionadas a esquerda como questões 
progressistas e da direta como questões conservadoras é conveniente 
para a FD direita-conservadora neste lugar onde a análise foi realizada. 
A naturalização destes sentidos enfraquece diversos movimentos – pro-
gressistas – que são associados a esquerda na cena política, que esteve 
no poder, que ocupa um lugar de “máquina golpista” no dizer do sujeito 
do discurso em análise. Convenhamos que, em se tratando de espectro 
político, há certa inclinação para questões que envolvem a esquerda com 
relação a questões progressistas assim como acontece com a direita e 
o conservadorismo. No entanto, o “controle da dispersão dos sentidos” 
(TFOUNI, 1995) atrapalha a reflexão do sujeito que é interpelado pelo 
discurso dominante: a FD direita-conservadora que retomou o poder na 
cena político-partidária e que sempre favoreceu a formações ideológicas 
(FIs) reacionária, antimarxista, anticomunista, etc., mas que chamo aqui, 
pelos contornos dos acontecimentos em evidência, de FI antiesquerda. 
Há neste sentido, uma circularidade enunciatária que historicamente, 
interpela os indivíduos em sujeitos através da linguagem:

Pensamos que uma referência à História, a propósito das ques-
tões de Linguística, só se justifica na perspectiva de uma análi-
se materialista do efeito das relações de classes sobre o que se 
pode chamar as “práticas linguísticas” inscritas no funciona-
mento dos aparelhos ideológicos de uma formação econômica 
e social dada (PÊCHEUX, 1995, p. 24).

Redimensionando o foco da análise para os enunciados ao lado do 
direito na figura 1, tratam-se da legenda da imagem presente no recorte 
1. A seguir o recorte 2.

Recorte 2:

É claro que sou a favor do impeachment da Dilma, mas sou 
MUITO MAIS a favor do desmantelamento completo da má-
quina golpista da esquerda, incluindo “movimentos sociais”, 
ONGs, hegemonia editorial (Olavo de Carvalho, grifo nosso).
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Os trechos em negrito se tratam de grifos importantes para a com-
preensão dos efeitos de sentido do discurso. Já no caso da sequência 
“MUITO MAIS” com o recurso em caixa alta, se trata de uma cópia fiel 
de uma articulação por parte autor do enunciado/legenda (Olavo de 
Carvalho) para dizer que o “impeachment” da então presidenta Dilma 
era importante e que “MUITO MAIS” importante do que isso era o des-
mantelamento da esquerda. Desse modo, destacamos as SDs “impeach-
ment” e “máquina golpista”, sendo a SD “MUITO MAIS” um indício de 
recurso em caixa alta que, assim como no recorte, com as sequências 
“COMPLETO” e “ESQUERDA” remete a enunciados como “ATENÇÃO” ou 
“URGENTE”.

Os indícios do recorte 1 que demonstram a necessidade de aten-
ção e/ou urgência por partes dos internautas/seguidores/visitantes com 
relação à “esquerda” como “máquina golpista”, é acentuado como algo 
que merece mais importância que o “impeachment”: apenas parte do 
processo. De modo indiciário, os grifos ao final do enunciado explici-
tam as intuições que representam a tal “máquina golpista” para o su-
jeito do discurso: “‘movimentos sociais’, ONGs, hegemonia editorial”. 
Outra marca discursiva traz à tona uma ênfase dada pelo sujeito aos 
“movimentos sociais” que é escrito entre aspas pelo autor do discurso. 
Vejamos aqui, o início de uma perseguição que começaria desde então 
(2014) e culminaria nos resultados das eleições de 2018. A perseguição 
com movimentos sociais progressistas reconhecidos a partir de então 
como movimentos sociais de esquerda taxados quase sempre como mo-
vimentos petistas e comunistas.

Começa-se desde então a reformulação de um ideal de um Estado 
ameaçado por frentes ideológicas de movimentos sociais, inclusive nas 
universidades públicas que passam a ser atacadas por grupos conserva-
dores de direita. A recorrência ao patriotismo e a luta dos cidadãos de 
bem contra a suposta ameaça comunista começa a ser delineada como já 
foi em outros tempos. Não obstante, logo a seguir, o recorte 3 tem muito 
de um ensaio para essa cena. Considerando o espectro político-ideoló-
gico, mantém-se presente ainda a FD direta-conservadora filiada à FI 
antiesquerda.
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Recorte 3:

NUNCA, AO LONGO DE TODA A DITADURA MILITAR, es-
tudantes e professores precisaram ter medo de expressar 
livremente suas idéias no recinto universitário […]. Hoje, o 
ambiente nessas instituições é de medo, de censura e auto-
censura. […]VIVEMOS NUMA DITADURA MUITO PIOR QUE A 
DOS MILITARES (Olavo de Carvalho, grifos nosso).

Mais uma vez com o auxílio do paradigma indiciário de Ginzburg 
(1989) grifamos em negrito algumas marcas discursivas que facilitam 
a compreensão das redes de significação em evidência. Em itálico está 
grifada uma sequência que não se encontra em acordo com a norma cul-
ta padrão da reforma ortográfica3. Os trechos destacados em caixa alta 
foram de autoria do sujeito do discurso em análise (Olavo de Carvalho).

Para início de análise baseada nos indícios explícitos e destacados 
incialmente em negrito, propõe-se a seguinte SD: “NUNCA estudantes 
e professores precisaram ter medo”. Através do adjunto adverbial de ne-
gação “nunca”, destacado em caixa alta pelo alto, e, portanto, mais uma 
vez recorrendo ao efeito de sentido de atenção e de urgência como nos 
recortes 1 e 2, é criado o efeito de sentido de que o autoritarismo está 
presente nas instituições de ensino e, portanto, “estudantes e professo-
res” têm “medo”. Os trechos seguintes em caixa alta, acompanhados do 
adjunto adverbial de negação “nunca”, corroboram com a ideologia mi-
litar: “ao longo de toda ditadura militar”, que cria o efeito de sentido de 
que o autoritarismo supostamente presente no âmbito educacional não 
existiu como se sabe hoje em dia. Há aí uma tentativa inicial da aceita-
ção da ideologia conservadora-militar e ao mesmo tempo da criação de 
um anacronismo que se perpetuara mais tarde nos embates da polariza-
ção política brasileira, especificamente no tocante ao negacionismo da 
história do Brasil.

3 A palavra “idéia” foi escrita de maneira errada, como antes da reforma com acento agudo na 
vogal “e”, quando deveria ser escrita palavra “ideia”. Este erro talvez decorra pelo fato de o 
sujeito do discurso em evidência estar morando nos Estados Unidos das Américas e, portanto, 
por estar há muito tempo sem contato com a língua vernácula de seu país de origem: Brasil. 
De todo modo, esta nota de rodapé vem apenas deixar claro que o recorte se trata da cópia 
fiel do discurso do enunciador, que neste caso, não possui resquícios danosos aos sentidos e 
contextos analisados.
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Na análise dos trechos anteriores não aconteceu de forma linear 
para que os períodos da primeira oração do recorte fossem compreen-
didos consoante aos efeitos de sentidos buscados na posição-sujeito: o 
efeito de que o que foi contado nos livros de história sobre a ditadura 
militar não é totalmente verdade e de que hoje em dia professores e alu-
nos vivem com medo de se expressarem. É oportuno retomar a SD “‘mo-
vimentos sociais’, ONGs, hegemonia editorial”, destacada no recorte 2, 
pois estas instituições são consideradas o grande perigo e supostamente 
esses movimentos estariam silenciando alunos e professores de modo 
que não foram silenciados nem mesmo durante a ditadura militar. As 
SDs “medo”, “censura” e “autocensura” indiciam a suposta opressão por 
parte destas instituições.

Nas palavras destacadas em caixa alta pelo sujeito do discur-
so analisado, “VIVEMOS NUMA DITADURA MUITO PIOR QUE A DOS 
MILITARES”, há indícios de que o sujeito propõe de forma gritante a 
“des-identificação” (PÊCHEUX, 1995; TFOUNI, 2019) dos enunciatários 
(internautas; seguidores; visitantes) abandonem a eventual ideia de que 
a ditadura militar foi algo ruim, ou no mínimo de que se foi ruim não foi 
tão ruim como acontece hoje em dia em instituições criticadas pelo su-
jeito do discurso. Discordamos e apesar da história contar que a ditadura 
se deu de forma muito repressiva, como argumento trazemos algumas 
considerações sobre alguns recursos que silenciavam os sujeitos no pe-
ríodo em questão.

Na segunda metade do século XX, em especial após os crescentes 
protestos dos anos de 1960 pelo mundo afora, surgiram muitas denún-
cias com relação aos preconceitos as ideologias presentes em livros di-
dáticos no Brasil. “Os anos 1970, em meio ao movimento mais geral de 
contestação à ditadura militar e de defesa da democratização do país, 
constituíram um momento bastante fértil de produção sobre o conteú-
do do livro didático e de denúncias de seu caráter ideológico” (PINA, 
2009, p. 35). De acordo com estes fatos, é possível compreender que, 
diferentemente do que diz o discurso da posição-sujeito analisada na 
presente pesquisa, a educação do período militar fez articulações para 
que a ideologia hegemônica/reacionária prevalecesse através de livros e 
manuais didáticos. Dentre estas denúncias, a autora (Ibidem) menciona 
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o “referencial teórico althusseriano, cuja concepção de sociedade se 
baseia na bipolaridade de classe e entende a escola como um aparelho 
ideológico do Estado, cuja função principal, e quase única, é a reprodu-
ção da visão de mundo da classe dominante” (Ibidem, 35). Notadamente, 
a memória discursiva desse período, denunciado por Althusser e outros 
intelectuais, se mantém viva e em alta nos dias atuais.

Pêcheux (1999) entende por memória discursiva um modo de 
os enunciados estabelecerem regimes de repetição e de legibi-
lidade que reforçam parte do seu efeito de evidência, parte do 
que ficou calado por um efeito de descontinuidade na História, 
bem como sua possibilidade de retorno na superfície da mate-
rialidade linguística (PEREIRA, 2018, p. 578-579).

Diga-se de passagem, esta ideologia que busca enaltecer os valo-
res da pátria consoante aos valores de grupos e/ou classes dominantes 
está muito presente no discurso do sujeito Olavo de Carvalho. Apesar do 
“não-dito” (ORLANDI, 1984; ORLANDI, 2001), o sujeito faz articulações 
para enaltecer o período da ditadura militar, em especial a educação e 
a suposta existência de uma censura branda ou não tão grave como as 
que seriam resultantes de articulações das instituições criticadas pelo 
sujeito. Neste ponto, o não-dito traz à tona uma crítica ao politicamente 
correto, que se trata de conquistas de grupos e/ou classes subalternos 
contra grupos e/ou classes dominantes.

Considerando os acontecimentos até o ano de 2014 – ano da pu-
blicação do exposto na figura 1, analisada na presente pesquisa –, a FD 
direta-conservadora delimitada na presente pesquisa não está associada 
somente a FI antiesquerda, mas a tantas outras FIs que poderiam ser de-
limitadas hoje em dia como, por exemplo, anticiência, patriota, militar, 
etc., mas para que todas esses significantes estejam presentes chamare-
mos de FI olavista.

4. Considerações finais

A FD direita-conservadora, presente nos discursos analisados, foi 
estabelecida na presente pesquisa através de SDs que rotulam questões 
implícitas relacionadas ao espectro político-ideológico como questões 
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puramente de esquerda, de direta, da linha conservadora ou da linha 
progressista. Há, neste caso, uma leitura reducionista sobre o espec-
tro, que se limita a dicotomia esquerda-direita. A FD em pauta se filia 
a FI olavista, que enaltece os valores da pátria consoante aos valores 
de grupos e/ou classes dominantes muito presentes na posição-sujeito 
analisada.

Os efeitos de sentidos revelados nas análises demonstram as arti-
culações por parte do sujeito do discurso – em seu lugar de enunciador 
no contexto virtual – para convencer aos enunciatários (internautas; se-
guidores; visitantes) a permanecerem se identificando com os valores 
apresentados de forma positiva – valores dominantes, estabelecidos na 
presente pesquisa como parte da formação discursiva (FD) conservado-
ra – ou a se des-identificarem com os valores que o sujeito apresenta de 
forma negativa como “máquina golpista da esquerda”.

Indo na contramão das condições ideológicas da reprodução das 
relações de produção sugerimos a transformação/des-identificação para 
os sujeitos que se vinculem a DF direita-conservadora (especificamente 
dentro dos termos estabelecidos no presente trabalho) e/ou a FI ola-
vista. Salientamos que estas condições são de interesse de grupos ou 
classes dominantes e que não adianta ser um bom sujeito, identifican-
do-se plenamente ou um mau sujeito, que rompe em alguns pontos da 
FI, mas permanece inscrito na mesma FD. A des-identificação (total) dos 
valores e práticas reacionários é a modalidade ideal para sujeitos que 
não pertencem a grupos ou classes dominantes, seja do ponto de vista 
econômico, de classes menos favorecidas (da esquerda), seja do ponto de 
vista social, de grupos minoritários (progressista/liberal).
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QUAL O LUGAR PARA AS IDEIAS? 
ROBERTO SCHWARZ VIA LOUIS 

ALTHUSSER, UM GESTO DE LEITURA

Jacob dos Santos Biziak1

Entretanto, existe, em Marx, uma segunda leitura, e totalmente 
diversa, sem paralelo com essa primeira. Esta, que só se sus-
tenta com a dupla e conjunta verificação das presenças e das 
ausências, das vistas e dos equívocos, torna-se culpada de um 
equívoco singular: ela não vê que a existência combinada das 
visões e dos equívocos num autor suscita um problema: o de 
sua combinação. Ela não enxerga esse problema, precisamente 
porque só é visível enquanto invisível, porque esse problema 
diz respeito a coisa inteiramente diversa de objetos dados, para 
os quais bastaria ter vista clara para ver; uma relação invisível 
necessária entre o campo do visível e o campo do invisível, uma 
relação que define a necessidade do campo obscuro do invisí-
vel, como um efeito necessário da estrutura do campo visível. 
(ALTHUSSER, 1979, p. 18, itálicos do autor).

1. Estranhando lugares

Este gesto de leitura emerge da (im)possibilidade de encontro en-
tre dois pensadores – Roberto Schwarz e Louis Althusser – que, entre 

1 Doutor em Estudos Literários pela UNESP Araraquara (com pós-doutorado pela USP Ribeirão 
Preto e UFRJ). Docente do IFPR Palmas e do IFSP Sertãozinho, Pós-doutorando pela UNICAMP 
(Grupo Mulheres em Discurso, supervisão da Profa. Dra. Mônica Graciela Zoppi-Fontana). 
E-mail: jacob.biziak@ifpr.edu.br.

mailto:jacob.biziak@ifpr.edu.br
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alguns caminhos (que se bifurcam, sempre), me chamaram a atenção 
pelo profícuo diálogo que se poderia estabelecer a partir da (re)leitura de 
um tendo em vista propostas de outro. Semelhantemente à de Antonio 
Candido, a obra de Roberto Schwarz corresponde a um marco na cons-
trução da crítica literária brasileira a partir de um esforço marcado por 
diversas características fundamentais. Destaco duas delas: a prática de 
um trabalho de crítica literária visando a uma percepção da necessidade 
de se ler obras brasileiras a partir da consideração e do funcionamento 
de dispositivos de leitura que atentassem para possíveis especificida-
des das condições de produção delas; um revisionismo profundo do que 
deve ser praticado enquanto legibilidade das relações entre sociedade e 
forma literária, não como relações de transparência e determinação (ce-
dendo a certo Positivismo e empirismo “fáceis”), mas complexos proce-
dimentos de (de)formação das possibilidades de a língua dizer os reais.

Alfredo Bosi (2003) afirma que o primeiro momento modernista, 
figurado pelo ímpeto da Semana de Arte Moderna de 1922, constitui-se 
por meio de paradoxos. Ainda que configure exercícios de ruptura com 
a tradição artística e política, foi possível, justamente, pelos meios ofe-
recidos pela elite (marcadamente cafeeira) que permitia parte de seus 
“filhos” poderem estudar na Europa (especialmente em Paris) e retornar 
ao país tomados pelos vigores vanguardistas em voga por lá. Enquanto 
manifestos com proposta “antropofágica” e de um nacionalismo que 
buscava conciliar ambiguidades (BOSI, 2003) por meio da linguagem 
poética (com na prosa macunaímica de Mário de Andrade, por exem-
plo), foi, também, um instante paradoxal de instauração de uma tradição 
artística para uma elite nacional que não se via contemplada nas artes 
praticadas até então. Entre outras palavras e outros elementos a serem 
considerados, tratou-se de um acontecimento custeado pelo capital 
oriundo da terra e de um modo de produção ainda ligado ao coronelis-
mo, ao patriarcalismo e às estratégias políticas pouco liberais (mesmo 
que São Paulo passasse por uma industrialização inicial).

Logo, ainda segundo Bosi (2003), em seus efeitos paradoxais, a 
Primeira Geração Modernista proporcionou que a atenção de autores e 
críticos se virasse para o funcionamento da língua, sua desautomatiza-
ção: seja para análises, seja para experimentos estéticos. Assim, abriu-se 
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caminho para que outros momentos da arte e da academia nacionais 
trabalhassem tendo o elemento supracitado (a preocupação com a lín-
gua) como eixo aglutinador: não só na literatura (Segunda e Terceira 
Geração, Tropicalismo), mas também em uma primeira leva de ensaís-
tas preocupados com um “novo olhar” para o Brasil: Caio Prado Júnior, 
Gilberto Freyre e Alceu Amoroso Lima.

Candido e Schwarz, por seu turno, corresponderiam a novos e dife-
rentes momentos, no âmbito das Letras. Segundo Luis Augusto Fischer 
(2017), Candido pertenceria a uma primeira geração de críticos a produ-
zir, sistematicamente, uma história da literatura em ambiente universi-
tário. Já Schwarz, aluno de Candido, estaria mais próximo a um segundo 
instante, cuja produção é iniciada em meio à Ditadura. Ainda que toma-
dos em certa historiografia da ciência da literatura do/no Brasil, acredito 
que artigos como “Crítica e sociologia” (CANDIDO, 2006, p. 21) são fun-
damentais para ressaltar que

Com efeito, todos sabemos que a literatura, como fenômeno de 
civilização, depende, para se constituir e caracterizar, do en-
trelaçamento de vários fatores sociais. Mas, daí a determinar 
se eles interferem diretamente nas características essenciais de 
determinada obra, vai um abismo, nem sempre transposto com 
felicidade.

Portanto, não se deveriam tomar as relações entre literatura, so-
ciedade e história como pura e evidente transitividade2.

Estamos, então, diante de críticos que proporcionaram que uma 
outra perspectiva para os estudos literários fosse possível no Brasil. 
Trago esta brevíssima descrição não para instaurar uma história em sen-
tido causal e teleológico, mas como tentativa de fazer emergir elemen-
tos das condições de produção do texto de Schwarz, “As ideias fora do 
lugar”, publicado mais de uma vez em períodos e línguas diferentes nos 
anos 1970. Este ensaio, então, possui funcionamento discursivo possibi-
litado não por “resgatar” uma memória, como se esta existisse inteira e 
pronta a ser interpretada; mas por produzir recortes no que é possível de 
2 Dialogo e desenvolvo um pouco destas reflexões em gestos de leituras presentes em: BIZIAK, 

Jacob dos Santos. Entre o mimético e o amimético: a crítica literatura enquanto posiciona-
mento discursivo e escritura. In: BIZIAK, Jacob dos Santos; STOCKMANNS, Jussara Isabel; 
CONCEIÇÃO, Kátia Cilene S. S. (org.). Linguagens híbridas na prática docente. 1. ed. São Carlos: 
Pedro & João, 2017, v. 1, p. 115-132.
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ser tomado como pré-construído3 em determinada condição de enuncia-
ção. Sendo assim, como nos lembra Orlandi (1999), as condições de pro-
dução não se referem a um pano de fundo histórico que serve de cenário 
explicativo a dados. Diferentemente disso, elas colocam os sujeitos em 
relação com elementos históricos, sociais e ideológicos que não estão 
à disposição imediata de quem quer que seja. Inclusive por não haver 
simples reprodução de contextos, mas leituras possibilitadas por posi-
ções assumidas pelos sujeitos no político da língua (GUIMARÃES, 2005; 
2018), este meu gesto de leitura (culpado4 e interessado) pode atuar.

Dito isso, localizo este meu trabalho. Retorno ao texto de Schwarz, 
principalmente pelos fundamentos filosóficos da Análise de Discurso: 
algumas partes da obra de Louis Althusser. Faço isso não como prática 
de retificação ou apontamento de “erros”, mas como exercício de pro-
dução de sentidos a partir do encontro contingente entre autores, com 
o qual podemos pensar em desdobramentos para o trabalho da crítica 
literária e da compreensão discursiva da língua. Apresento tal possibi-
lidade de análise provocado por questões apontadas por Althusser na 
“leitura sintomal”5 de Marx que, desconhecidas ou não por Schwarz, po-
dem nos colocar outros problemas e discussões a serem considerados na 
divisão social da leitura de literatura. Afinal, leitura (ORLANDI, 2012) é 
participação no processo sócio-histórico de produção de sentidos, feita 
a partir de um lugar social e em certa direção histórica: somos cons-
tituímos como leitores institucionalmente, em um confronto de forças 
políticas e ideológicas. Assumo, então, este gesto de leitura a partir de 

3 Pêcheux define os pré-construídos como procedimentos em que a memória “vem restabele-
cer 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, 2007, p. 52). Logo, os pré-construídos é que permitem 
ao sujeito ocupar determinada posição para dizer em uma formação discursiva (produzindo 
efeitos de um suposto saber). Logo, o sujeito comparece como não causa de si, de forma que 
o interdiscursivo (ligado ao sujeito pelos pré-construídos) afeta o intradiscursivo. Por fim, o 
pré-construído atua de forma a fornecer “objeto ao pensamento”, como se aquele fosse ante-
rior, real, dado.

4 “Entretanto, como não existe leitura inocente, confessemos aquilo de que nos julgamos cul-
pados” (ALTHUSSER, 1979, p. 12).

5 “Trata-se de uma leitura dúplice (…) Numa primeira leitura, Marx lê o discurso de seu prede-
cessor (Smith, por exemplo) através de seu próprio discurso (…) é apenas um resumo das con-
cordâncias e das discordâncias, o balanço daquilo que Smith descobriu e daquilo em que ele 
falhou. (…) Quanto às faltas em si, essa leitura não nos dá a sua razão, dado que sua verificação 
as anula: a continuidade do discurso de Marx é que mostra no discurso de Smith invisíveis 
(para Smith) lacunas, sob a continuidade aparente do discurso. (ALTHUSSER, 1979, p. 18, grifo 
do autor).
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posições institucionalmente possibilitadas sobre literatura, língua, his-
tória e sociedade.

2. Buscando um (outro) lugar

Em “As ideias fora do lugar” (2014), Roberto Schwarz desenha um 
trajeto de compreensão sobre certo funcionamento social como estraté-
gia para se adentrar textos da literatura brasileira. No entanto, conforme 
já menciona, a intenção declarada, no texto, não é a de estabelecer cau-
salidades, mas possibilitar um trabalho de leitura que aproxime forma 
social da literária, no qual percebemos, desde já, um desejo de “ver” a 
língua em funcionamento em relação a especificidades da constituição 
sócio-histórica nacional, principalmente no contato entre escravismo e 
liberalismo no século XIX.

A partir disso, entendo que o mencionado ensaio parte para uma 
tentativa de exercício materialista de leitura da forma do texto. Algo, em 
certa medida, próximo ao declarado outrora e alhures por Pêcheux:

Tratar-se-ia de levar em consideração o fato de que as formas 
discursivas nas quais aparecem os objetos […] são sempre con-
junturalmente determinados enquanto objetos ideológicos; 
nem universais históricos, nem puros efeitos ideológicos de 
classe, esses objetos teriam a propriedade de ser ao mesmo 
tempo idênticos a eles mesmos e diferentes deles mesmos, isto 
é, de existir como uma unidade dividida, suscetível de se ins-
crever em um ou outro efeito conjuntural, politicamente sobre-
determinado. (2015a, p. 157).

Logo, a forma pela qual determinadas narrativas apontadas pelo 
crítico – como Machado de Assis e José de Alencar – comparecem à lei-
tura e pela enunciação são valoradas à medida em que surgem enquanto 
“unidade dividida” sobredeterminada por um efeito de estrutura social 
que, por sua vez, emerge ao crítico enquanto “causa daquilo que falha”6 

6 “É importante compreendermos o reconhecimento constitutivo do processo de identificação 
sendo presidido pelo (des)conhecimento, e mais, o processo de identificação como um processo 
simbólico, um trabalho metafórico/metonímico na cadeia significante, justamente porque “o 
fato de que o non-sens do inconsciente, em que a interpelação encontra onde se agarrar, nunca 
é inteiramente recoberto nem obstruído pela evidência do sujeito-centro-sentido que é seu 
produto” (…). Ou seja, a interpelação do sujeito à língua(gem), na história, está sempre exposta 
à incompletude e à contradição, sempre aberta à possibilidade de outras relações de identifica-
ção” (LAGAZZI, 2015, p. 99).
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(PÊCHEUX, 1997). Ou seja, não há estrutura social evidente em si e ex-
terna à enunciação, mesmo que à do crítico literário: ela funciona en-
quanto efeito possibilitado pelas relações imaginárias do sujeito com de-
terminada realidade, ou seja, a ideologia (ALTHUSSER, 1996). Inclusive, 
concepção esta que muito se distingue da defendida por Schwarz. Sendo 
assim, se há uma forma do/de dizer causada enquanto efeito de certo 
funcionamento social e histórico compreendido, o mesmo se dá pela 
enunciação do ensaio crítico. Trata-se da divisão do real, mediante ao 
qual o dizer se posiciona, tomando forma(s), para poder existir. O mes-
mo podemos dizer sobre a leitura: as formas não estão no texto para se-
rem “detectadas” enquanto essência, isso seria uma prática de trabalho 
humanista (ALTHUSSER, 2015) – à qual, talvez, Schwarz ceda em alguns 
instantes; mas, em larga medida, elas também são criadas pela posição 
que a leitura assume diante da materialidade textual:

De maneira geral, vemos que o conceito original de sobrede-
terminação em sua versão althusseriana e em sua aplicação do 
marxismo, tem como primeira implicação uma teoria materia-
lista da história e das formações sociais. Como destacamos, a 
teoria da sobredeterminação não é uma teoria da contradição 
simples, mas sim da contradição complexa, uma teoria das múl-
tiplas instâncias, emaranhadas e não homogêneas, no princípio 
da contradição ou das contradições. Assim concebe-se a dimen-
são não especulativa da dialética marxista que, ao definir toda 
contradição segundo o modelo da sobredeterminação, submete 
a própria contradição ao regime do heterogêneo, do múltiplo 
e da descontinuidade. (GILLOT, 2018, p. 48, itálico da autora).

Vejamos o funcionamento da enunciação no ensaio em um de seus 
instantes mais importantes para o desenvolvimento da reflexão propos-
ta por ele:

Impugnada a todo instante pela escravidão, a ideologia liberal, 
que era a das jovens nações emancipadas da América, descar-
rilhava. Seria fácil deduzir o sistema de seus contrassensos, 
todos verdadeiros, muitos dos quais agitaram a consciência 
teórica e moral de nosso século XIX. Já vimos uma coleção de-
les. No entanto, estas dificuldades permaneciam curiosamen-
te inessenciais. O teste da realidade não parecia importante. É 
como se coerência e generalidade não pesassem muito, ou 
como se a esfera da cultura ocupasse uma posição alterada, 



285

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

cujos critérios fossem outros – mas outros em relação a quê? 
Por sua mera presença, a escravidão indicava a impropriedade 
das ideias liberais; o que entretanto é menos que orientar-lhes 
o movimento. Sendo embora a relação produtiva fundamental, 
a escravidão não era o nexo efetivo da vida ideológica. A cha-
ve desta era diversa. Para descrevê-la é preciso retomar o país 
como todo. Esquematizando, pode-se dizer que a colonização 
produziu, com base no monopólio da terra, três classes de po-
pulação: o latifundiário, o escravo e o homem livre, na verdade 
dependente. Entre os primeiros dois a relação é clara, é a multi-
dão dos terceiros que nos interessa. (SCHWARZ, 2014, p. 50-51, 
destaques meus).

Nesta primeira sequência discursiva, “escravidão” e “ideologia li-
beral”/”ideias liberais”/”vida ideológica” (estas colocados como família 
parafrástica, estabelecendo, no conjunto do texto, posição de sinoní-
mia entre os enunciados) são relacionadas como “nexo efetivo” do “país 
como um todo”. Tal relação é significada pelo conjunto de enunciados 
destacados em negrito no trecho: conforme deslizam, dão espessura his-
tórica ao mencionado “relacionamento”. Logo, há um deslocamento de 
parte dos sentidos possíveis na relação posta entre “escravidão” e “libe-
ralismo” como se, metonimicamente, passassem a significar unicamente 
por uma parcela daqueles: passam, juntos, a funcionar como “inapro-
priados”, “incoerentes”, “alterados”, capazes de fazer algo “descarri-
lhar”. Portanto, a contradição apontada pela enunciação não comparece 
porque está claramente iluminada pela perspectiva crítica, mas porque 
a enunciação estabelece posição de dizer na qual sentidos dispersos sur-
gem como se estivessem conectados na/à “realidade” das “jovens nações 
emancipadas da América”. Em seguida, comparecem os termos desta-
cados em sublinhado: não só se levanta a necessidade e a possibilidade 
de uma descrição ser realizada, como também o fato de isso poder agir 
enquanto “orientação”, “efetividade” e “clareza”. Sintagmaticamente, as 
escolhas lexicais, que significam em relação umas às outras, desenham 
um enunciador (GUIMARÃES, 2005; 2018) em terceira pessoa, cujo lugar 
de dizer constrói uma posição que, ainda que produza certo efeito de 
verdade pela impessoalidade, não funciona de qualquer lugar social (lo-
cutor-x); mas, sim, posicionado mediante determinada significação de 
crítica e de interpretação marxista desdobrada ao logo de todo o ensaio. 
Por isso, a enunciação comparece sobredeterminada por concepções es-
pecíficas de história e de funcionamento social.
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Conforme tal gesto de leitura que apresento, a mencionada “rea-
lidade brasileira” do ensaio comparece, ao fim, como “três classes de 
população: o latifundiário, o escravo e o homem livre, na verdade de-
pendente”. No entanto, isso é demonstrado a partir de um recorte no 
memorável sobre o suposto processo de transição da monarquia à re-
pública, em que “escravidão” e “liberalismo” funcionam, relacionados, 
somente pela imagem do “fora”. Este, presente no título, ao longo do 
ensaio, desliza sob outras formas (como as indicadas em negrito), pas-
sando a significar por meio de família parafrástica que produz efeito de 
“desvio”, “incoerência”, “contradição”. Vejamos, ainda, a continuação:

Nem proprietários nem proletários, seu acesso à vida e a seus 
bens depende materialmente do favor, indireto ou direto, de 
um grande. O agregado é a sua caricatura. O favor é, portanto, o 
mecanismo através do qual se reproduz uma das grandes clas-
ses da sociedade, envolvendo também outra, a dos que têm. 
Note-se ainda que entre estas duas classes é que irá acontecer 
a vida ideológica, regida, em consequência, por este mesmo 
mecanismo. Assim, com mil formas e nomes, o favor atraves-
sou e afetou no conjunto a existência nacional, ressalvada 
sempre a relação produtiva de base, esta assegurada pela força. 
Esteve presente por toda parte, combinando-se às mais varia-
das atividades, mais e menos afins dele, como administração, 
politica, indústria, comércio, vida urbana, Corte etc. Mesmo 
profissões liberais, como a medicina, ou qualificações operá-
rias, como a tipografia, que, na acepção europeia, não deviam 
nada a ninguém, entre nós eram governadas por ele. E assim 
como o profissional dependia do favor para o exercício de sua 
profissão, o pequeno proprietário depende dele para a seguran-
ça de sua propriedade, e o funcionário para o seu posto. O favor 
é a nossa mediação quase universal – e sendo mais simpático do 
que o nexo escravista, a outra relação que a colônia nos legara, 
é compreensível que os escritores tenham baseado nele a sua 
interpretação do Brasil, involuntariamente disfarçando a vio-
lência, que sempre reinou na esfera da produção. (SCHWARZ, 
2014, p. 51, itálico do autor, demais destaques meus).

Nesta segunda sequência discursiva, os trechos destacados em ne-
grito, pela formulação dadas as elas sintagmaticamente, fazem funcionar 
o efeito de “a vida ideológica” enquanto “mecanismo” de “reprodução” 
e “regência” “da sociedade” sobre/da/na qual se enuncia. Novamente, os 
deslocamentos atuam no sentido de condensar e reafirmar um sentido 
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sobre “ideologia” como se ele comparecesse como fechado e eviden-
te. Esse comparecimento, efeito ideológico elementar, se dá enquanto 
acontecimento material da/na língua, o qual reorganiza temporalidades 
e significações sobre realidade. Logo, se há, no ensaio, “ideologia” como 
“reprodução” e como mediação “fora do lugar” entre determinados sen-
tidos para “escravidão” e “liberalismo”, estamos diante de algo que ocor-
re na língua mediante posições possíveis, em certa relação imaginária 
com o real, da enunciação. Esta, como vimos, por sua vez, atua como 
se fosse “impessoal”, já que partiria de um suposto “estável” lugar de 
onde a crítica acadêmica ocorreria. Assim, a divisão do real não compa-
rece explicitamente como sobredeterminada, mas na forma de unidade 
proporcionada pelo trabalho de transformação (dando “forma” mate-
rial) da autoria, função do texto e não equivalente ao “autor” empírico 
(ORLANDI, 2012).

Além disso, tomando os trechos sublinhados, encontramos esco-
lhas vocabulares que se sucedem, condensando (efeito metafórico) sen-
tidos a partir da formulação “a relação produtiva de base, esta assegura-
da pela força”. Antecipados por este enunciado, são elencados os demais 
que passam a significar em relação a este primeiro: “mais variadas ativi-
dades”, “governadas”, “dependia”, “favor”, “o exercício de sua profissão”, 
“a segurança de sua propriedade”, “mais simpático do que o nexo escra-
vista”, “a outra relação que a colônia nos legara”, “violência”, “reinou na 
esfera da produção”. Logo, estes enunciados, na enunciação, funcionam 
a partir de um acúmulo semântico em relação à “força”, a qual finaliza e 
chega à “violência”, de forma que todos estes trechos produzem efeitos 
de sentidos que atuam com certo grau de sinonímia entre si. Dessa for-
ma, a realidade brasileira passa a funcionar como “verdadeira”, à medida 
em que retoma pré-construídos que, a partir da posição do enunciador 
na divisão do real, funcionam como objetos de saber identificáveis e cer-
tos. No entanto, como já levantado anteriormente, “a interpelação do 
sujeito à língua(gem), na história, está sempre exposta à incompletude e 
à contradição, sempre aberta à possibilidade de outras relações de iden-
tificação” (LAGAZZI, 2015, p. 99). Não se trata de dizer (e nem pode ser) 
que o ensaio de Roberto Schwarz possui incorreções (2014). Meu traba-
lho, aqui, tenta, inspirado pela perspectiva de leitura sintomal realizada 
por Althusser (1979) a partir de Marx, (re)ler o escrito do crítico literário, 
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construindo um gesto de leitura que possa ter alguma repercussão para 
a prática social de compreensão literária.

Em “De O capital à filosofia de Marx” (ALTHUSSER, 1979), o filóso-
fo franco-argelino puxa os fios de sua reflexão atentando para a questão 
de que há uma filosofia na obra deixada escrita por Marx que emerge 
à medida em que uma “segunda leitura” é realizada, tendo em vista as 
condições de escrita daquela. Levando em conta a proposta de “corte 
epistemológico”, então, entende-se que Marx, ao longo das condições 
de produção de sua obra, ainda não dispunha dos conceitos elaborados 
e mais “adequados” para nomear (o que é sempre um acontecimento 
político), necessitando apropriar-se de termos que, por sua circulação, 
podem parecer dirigir-se a determinados efeitos de já-dito (pré-cons-
truídos) diferentes daqueles que estão em latência em textos marxistas. 
É o que se dá, por exemplo, com “ideologia”.

Nesse sentido, nem Marx nem Freud inventaram nada: o obje-
to, cuja teoria cada um deles produziu, existiu antes de seu des-
cobrimento. O que foi então que acrescentaram? A definição 
de seu objeto, de limites e de sua extensão, a caracterização de 
suas condições, de suas formas de existência e de seus efeitos, 
as formulações das exigências que se devem cumprir para com-
preendê-lo e atuar sobre ele: ou seja, sua teoria, ou as primeiras 
formas de sua teoria. (ALTHUSSER, 1985, p. 76).

Logo, deslocamentos vão se dando nas leituras, conforme elas não 
se atentam a esta especificidade de produção da enunciação posta em 
funcionamento na obra de Marx. Inclusive, conforme Althusser (2015), 
ainda nos alerta, corremos o risco de cairmos no humanismo burguês, 
que consagra lugar ao sujeito como causa de si e proprietário de seus di-
zeres e consciência una e indivisa. Sintetizo isso porque, pelo pouco que 
retomamos de “As ideias fora do lugar”, a enunciação parece ir cedendo 
justamente a alguns destes pontos sobre os quais Althusser nos alerta, 
caindo em certo teoricismo e empirismo (e mesmo em uma dose de te-
leologia), ignorando o papel da contingência no materialismo. Defendo, 
então, aqui, uma sondagem discursiva daquilo que não está explicita-
do na formulação, mas regula a produção de sentido sobre a prática 
tomada como científica. Escamoteado pelo/no lugar de dizer (enuncia-
dor) em terceira pessoa com/sob efeito de impessoalidade, a história e 
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a sociedade são (re)tomadas por uma perspectiva de ciência de sujeito, 
quando, na verdade, isso não é possível, a não ser como efeito ideológico 
elementar. Dessa maneira, a história, sim, funciona como processo sem 
sujeito nem fim, motor da luta de classes, no qual os sujeitos agem sob 
determinação de relações sociais (resultado da luta de classes), da qual o 
dizer – ainda que impessoal/universalizante – não escapa, já que “fala” 
de um lugar social não criado por um “indivíduo” (ALTHUSSER, 1978, p. 
70-71).

Assim, tomemos uma terceira sequência discursiva. Esta continua 
a desenvolver a reflexão a respeito do “favor” como mediador principal 
entre as relações sociais descritas no citado período conturbado de pas-
sagem de monarquia à república no Brasil:

O escravismo desmente as ideias liberais; mais insidiosamen-
te o favor, tão incompatível com elas quanto o primeiro, as ab-
sorve e desloca, originando um padrão particular. (…) O favor, 
ponto por ponto, pratica a dependência da pessoa, a exceção à 
regra, a cultura interessada, remuneração e serviços pessoais. 
(…) Aí a novidade: adotadas as ideias e razões europeias, elas 
podiam servir e muitas vezes serviram de justificação, nominal-
mente objetiva , para o momento de arbítrio que é da natureza 
do favor. (SCHWARZ, 2014, p. 51-52, itálicos do autor, demais 
destaques meus).

Ao elencar “escravismo”, “ideias liberais” e “favor”, a enunciação 
as coloca em relação significada por meio de oposição (retomada pelo 
efeito de pré-construído) construída pelo recurso a, de um lado, “des-
mente” e “tão incompatível”, e de outro, “desloca” e “padrão particular”. 
Assim, a ação de desmentir e a qualidade de ser incompatível são ela-
boradas pelo dizer como equivalentes à ação de deslocar e à qualidade 
de ser (padrão) particular. Logo, na rede argumentativa criada pela for-
mulação enunciativa, parte-se de um lugar social de dizer (locutor-x) 
que atualiza o imaginário de que haja uma essência em uma localização 
correta, a qual, por sua vez, seria desestabilizada e posta “fora do lu-
gar”. Nesse sentido, há um teoricismo assumido pela enunciação – que, 
lembro, atua sob formas linguísticas de suposto dizer “impessoal” – que 
não distingue a relação entre objeto de conhecimento (produzido pela 
relação ideológica do sujeito com ele) e objeto real. No entanto, este, na 
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enunciação é tomado como equivalente àquele: de forma que, só assim, 
ele pode comparecer como desviado, estranho, “desmentido” e “incom-
patível”. Assim, o “deslocamento” não é enunciado como “particulariza-
ção” possibilitado pela sobredeterminação das relações. Por isso, a prá-
tica política (com a divisão do real) não pode ser desvinculada da prática 
teórica enquanto ciência (ALTHUSSER, 2015). O que entendo, portanto, 
é que a enunciação se esquiva da nova problemática cientifica inaugura-
da pelo corte epistemológico marxista, aderindo, em mais de um instan-
te, discursivamente, a um idealismo hegeliano.

Continuemos com uma quarta sequência discursiva:

A compensação simbólica podia ser um pouco desafinada, mas 
não era mal-agradecida. Ou por outra, seria desafinada em re-
lação ao Liberalismo, que era secundário, e justa em relação ao 
favor, que era principal. E nada melhor, para dar lustre às pes-
soas e à sociedade que formam, do que as ideias mais ilustres 
do tempo, no caso as europeias. Neste contexto, portanto, as 
ideologias não descrevem sequer falsamente a realidade, 
e não gravitam segundo uma lei que lhes seja própria por 
isso as chamamos de segundo grau. Sua regra é outra, diversa 
da que denominam; é da ordem do relevo social, em detrimento 
de sua intenção cognitiva e de sistema. Deriva sossegadamente 
do óbvio, sabido de todos da inevitável superioridade da Europa 
e liga-se ao momento expressivo, de autoestima e fantasia, que 
existe no favor. (SCHWARZ, 2014, p. 53, destaques meus).

No trecho sublinhado, a enunciação coloca “Liberalismo” (maiús-
culo) e “favor” (minúsculo) em relação pelo recurso às orações subor-
dinadas adjetivas explicativas, que caracterizam aquele como “secun-
dário” em relação a este, “principal”. Com isso, cria-se um efeito de 
hierarquia entre relações de produção, afetada pelos pré-construídos 
postos em funcionamento por meio da sintaxe. Mais à frente, em negri-
to, “as ideologias” funciona como anafórico para “Liberalismo” e “favor”, 
passando a operar enquanto paráfrases em equivalência de sentido cria-
da. A formulação, às ações desempenhadas pelas “ideologias”, atribui 
os modificadores “falsamente”, “segundo grau” e o fato de que elas não 
gravitariam segundo uma “lei própria”. Vemos confirmado o funciona-
mento da enunciação a partir de um lugar social de dizer que identifica 
a ação da ideologia a uma valoração de “falsidade” como “inferioridade” 
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e ausência de “identidade”. Permanece, dessa forma, discursivamente, 
ideologia enquanto inversão ou falseamento da realidade; o que, por seu 
turno, só poderia ser concluído a partir de uma “verdade”, uma “essên-
cia”. Aqui, então, o equívoco dos processos históricos (descontínuos) in-
tervém no simbólico, abrindo-o à contradição própria à constituição dos 
objetos de saber: idênticos e diferentes a si mesmos.

Há uma divisão do sujeito inscrita no simbólico (LAGAZZI, 2015, 
p. 99), produzindo resistência na significação, a qual desliza mediante 
as posições de leitura assumidas no trabalho de compreensão do ensaio. 
Com isso, no texto de Schwarz (2014), a prática social do favor é enun-
ciada como falseamento e secundarização mediante o que é colocado 
como “ideias europeias”: novamente, reforço que isso é possibilitado 
pela relação assumida pela posição de sujeito enunciador frente ao su-
posto objeto de conhecimento (tomado como real). O mencionado des-
locamento de sentidos entre Liberalismo (liberalismo?) e favor (Favor?) 
não é tomado como um processo decorrente das lutas de classes, não 
enquanto expressão de uma suposta classe dominante (uma elite), mas 
como o próprio meio e lugar de sua realização (PÊCHEUX, 2015b, p. 04). 
Portanto, a enunciação do ensaio não somente menciona uma deter-
minada contradição (defendida pela argumentatividade do texto), mas 
é efeito das “condições contraditórias” que “são constituídas num mo-
mento histórico dado e por uma formação social dada, pelo conjunto 
complexo dos AIE que essa formação social comporta” (ibidem). Logo, na 
divisão do real, o ensaio é possibilitado em seu dizer, também, a partir 
da posição que assume no Aparelho Ideológico7 que o legitima, a univer-
sidade/a academia brasileira em uma condição de produção específica8. 
Dessa forma, o desconforto ou impropriedade de certas ideias no Brasil 
(trazidas para o trabalho literário também) estariam na base não só da 
suposta realidade descrita e defendida, mas do funcionamento enuncia-
tivo e discursivo do ensaio.

Luis Augusto Fischer (2017) aponta uma série de elementos a se-
rem levados em conta para uma recepção do texto de Roberto Schwarz 

7 “é indispensável ter em conta não somente a distinção entre poder de Estado e aparelho de 
Estado, mas também outra realidade que se manifesta junto ao aparelho repressivo do Estado, 
mas que não se confunde com ele. Chamaremos esta realidade pelo seu conceito: os aparelhos 
ideológicos de Estado” (ALTHUSSER, 1996, p. 114, itálico do autor).

8 Para a compreensão mais ampla destas condições de produção do texto de Schwarz, às quais 
nos referimos, indico a tese de docente titular elaborada por Luis Augusto Fischer (2017).
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hoje. Entre elas, destaco alguns: diferenças marcantes entre a escravi-
dão urbana e a rural; a limitação do Brasil ao que se passava na corte e/
ou na capital (Rio de Janeiro); a generalização da plantation para toda a 
realidade brasileira (e mesmo para a corte/a capital); a grande gama de 
trabalhadores livres e que possuiriam expressivo papel social. Com isso, 
são levantados elementos importantes de serem considerados a respeito 
da compreensão que se quer estabelecer com o problema apresentado 
no ensaio. Além disso, o que estou tentando propor aqui é um gesto de 
leitura que abarque a heterogeneidade não como externa aos dizerem do 
texto crítico, mas como constituintes e determinantes para o funciona-
mento da enunciação.

No que tange à compreensão de ideologia tratada no ensaio, traze-
mos uma outra, a de Althusser:

não são as suas condições reais de existência, seu mundo real 
que “os homens” “se representam” na ideologia, o que nela é 
representado é, antes de mais nada, a sua relação com as con-
dições reais de existência. É essa relação que está no centro de 
toda representação ideológica, e portanto, imaginaria do mun-
do real […] é a natureza imaginaria desta relação que sustenta 
toda a deformação imaginaria observável em toda ideologia 
(ALTHUSSER, 1996, p. 127).

Chega-se a tal formulação a respeito do funcionamento da ideo-
logia graças a uma trajetória que vai sendo elaborada em diversos mo-
mentos de Louis Althusser. Cabe mencionar, ao menos, dois pontos. 
Primeiramente, que ideologia enquanto relação dos sujeitos – sempre 
posicionados para dizer – com suas condições reais de existência é uma 
elaboração decorrente, em grande parte, da leitura sintomal – pela au-
sência, pelo vazio da textualização – da filosofia de Marx. Em segundo 
lugar, que tal proposta de compreensão está inserida em um contexto 
muito mais amplo: o famoso texto que se debruça sobre os Aparelhos 
Ideológicos é parte integrante de Sobre a reprodução (2008). Esta, por 
sua vez e apesar do título, não argumenta em favor de uma lógica re-
produtivista da organização social. Diferentemente disso, sua proposta 
teórica sobre a reprodução estrutural – em diálogo com a compreensão 
sobre ideologia à qual aludimos – tem como elemento importante uma 
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teoria da transformação desta mesma estrutura. Logo, não há pura re-
produção ou essência a ser preservada enquanto unidade estável da vida 
social.

Da mesma forma, a ideologia não se iguala a uma mistificação do 
real; mas como necessidade para que ele surja como “evidente” ao su-
jeito. Em outras palavras, não há o que não seja ideológico; logo, não 
há objeto que não seja, concomitantemente, paradoxal e sob efeito de 
unidade em si. Pêcheux, inclusive, apoiado fortemente nestes princípios 
filosóficos, declara que é fundamental nunca se olvidar de que “colo-
car-se, ao mesmo tempo, sob o ponto de vista de quem se opõe a essa 
reprodução, sob o ponto de vista da resistência a essa reprodução e da 
tendência revolucionaria à transformação das relações de produção” 
(2015, p. 03), mais ainda:

é impossível atribuir a cada classe sua ideologia, como se cada 
uma vivesse “antes da luta de classes” no seu próprio campo, 
com suas próprias condições de existência, suas instituições, 
seus “hábitos” e “mentalidade” específicos, o que viria a conce-
ber a luta de classes como o encontro de dois mundos distin-
tos preexistentes – esse encontro, sendo seguido pela vitória 
da classe “mais forte” que imporia, então, sua ideologia à ou-
tra. Isso seria, finalmente, multiplicar por dois a concepção da 
Ideologia como Zeitgeist (2015b, p. 03).

Da mesma forma, a mencionada “realidade” tomada como objeto 
pela enunciação do ensaio de Schwarz não comparece simples e direta-
mente como algo externo, mas (re/trans)formado por ela em condições 
de produção muito específicas. Nesse sentido, apontar algo como “fora 
do lugar” não é indicativo de “falsidade”, “segundo grau”, “incompatibi-
lidade” ou “mentira”. O descentramento é a condição de surgimento dos 
sujeitos e do funcionamento da língua: esta opera sob efeitos de realida-
de (pré-construídos do interdiscurso), mas afetada intradiscursivamen-
te pelas formas possibilitadas à assunção das formulações, agenciadas 
pelos lugares possibilitados na divisão do real. Consequentemente, não 
se trata de mensurar os dizeres atribuídos a Roberto Schwarz no ensaio 
como verdadeiros ou falsos, mas de os compreender como tomados pela 
mesma estrutura de excentricidade que analisa, critica e adjetiva (afi-
nal, não há sujeito que não seja possível se não pelo assujeitamento à 
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ideologia9). A enunciação, portanto, não somente é agenciada por fun-
cionamentos sociais e históricos apontados no ensaio; mas, paradoxal-
mente, resiste também a eles, à medida em que corrobora a necessida-
de de um olhar para a literatura brasileira em suas especificidades: não 
como idealismo ou teoricismo, mas pela prática de análise política de se 
considerar as condições de produção não como literalidade, mas como 
relações sobredeterminadas.

Por último, vejamos uma quinta sequência discursiva:

Ao longo de sua reprodução social, incansavelmente Brasil 
põe e repõe ideias europeias, sempre em sentido impróprio. 
É nesta qualidade que elas serão matéria e problema para a 
literatura. (…) Em vez do “panorama” e da ideia correlata de 
impregnação pelo ambiente, sempre sugestiva e verdadeira, 
mas sempre vaga e externa, tentei uma solução diferente: es-
pecificar um mecanismo social, na forma em que ele se torna 
elemento interno e ativo da cultura; uma dificuldade ines-
capável tal como o Brasil a punha e repunha aos seus homens 
cultos, no processo mesmo de sua reprodução social. Noutras 
palavras, uma espécie de chão histórico, analisado, da expe-
riência intelectual. Pela ordem, procurei ver na gravitação 
das ideias um movimento que nos singularizava. Partimos da 
observação comum, quase uma sensação, de que no Brasil as 
ideias estavam fora de centro, em relação ao seu uso europeu. 
E apresentamos uma explicação histórica para esse desloca-
mento, que envolvia as relações de produção e parasitismo 
no país, a nossa dependência econômica e seu par, a hege-
monia intelectual da Europa, revolucionada pelo Capital. 
(SCHWARZ, 2014, p. 62-63, destaques meus).

Levando em conta a direção analítica e argumentativa que te-
nho tomado, organizo os destaques feitos por mim no trecho supra-
citado a partir de duas grandes famílias parafrásticas que criam, no 

9 “(…) se desvencilhar da problemática subjetivista centrada no individuo (…) e compreender 
que o tipo de concreto com que lidamos e em relação ao qual é preciso pensar, é precisamente 
o que o materialismo histórico designa pela expressão relações sociais, que resulta de relações 
de classe características de uma formação social dada (através do modo de produção que a do-
mina, a hierarquia das práticas de que este modo de produção necessita, os aparelhos através 
dos quais se realizam estas práticas, as posições que lhe correspondem, e as representações 
ideológico-teóricas e ideológico-políticas que delas dependem)” (PÊCHEUX, 2011, p. 127, des-
taques do autor).
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acontecimento10 da enunciação, efeito de unidade e coerência sobre o 
objeto a respeito do qual se diz:

Efeitos de “funcionamento da 

reprodução social no Brasil”

“reprodução social”,

“incansavelmente”,

“põe e repõe”,

“impregnação”,

“um mecanismo social”,

“elemento interno e ativo da cultura”,

“punha e repunha”,

“reprodução social”,

“chão histórico”,

“experiência intelectual”,

“uma explicação histórica”,

“as relações de produção e parasitismo no país”, 

“a nossa dependência econômica”,

“a hegemonia intelectual da Europa, 

revolucionada pelo Capital”.

Efeitos de qualificação das “ideias 

europeias” no Brasil

“Brasil”,

ideias europeias”,

“sentido impróprio”,

“problema”,

“dificuldade inescapável”,

“um movimento”,

“singularizava”,

“as ideias estavam fora de centro”,

“deslocamento”.

É notável que, ao descrever e defender determinada “realidade” 
a respeito da “reprodução social no Brasil”, o Locutor (quem assume 
o dizer enquanto “eu”) cria uma temporalidade do presente da enun-
ciação, de forma que o lugar de dizer (enunciador) surge como se fosse 

10 “A temporalidade do acontecimento não coincide com o ego que diz eu, que chamo aqui de 
locutor. A configuração do Locutor no acontecimento é a de que ele é a origem do dizer e 
assim da temporalidade. Diria que Benveniste limitou-se a tratar desta representação. Deste 
modo, a temporalidade do acontecimento da enunciação traz sempre esta disparidade tem-
poral entre o tempo do acontecimento e a representação da temporalidade pelo Locutor”. 
(GUIMARÃES, 2005, p. 14).
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contemporâneo à verdade relatada sobre o objeto tomado. No entanto, 
isso é construído de maneira sobredeterminada em relação à articula-
ção de transferência (ao colocar termos em posição de sinonímia, como 
“reprodução social, “experiência intelectual”, “a nossa dependência 
econômica” e “a hegemonia intelectual da Europa, revolucionada pelo 
Capital”) e de repetição, ênfase, dando espessura semântica à formu-
lação, criando efeito de verdade (“põe e repõe”, “impregnação”, “punha 
e repunha”). Dessa forma, a mencionada “reprodução social” é aproxi-
mada da ideia de “repetição”, “cópia”, “saturação”. Paralelamente a isso, 
o mencionado, descrito e defendido processo de reprodução social das 
ideias europeias no Brasil vai sendo qualificado pelo lugar social de di-
zer da enunciação (locutor-x), deslocando, metonimicamente (ao dar a 
ver uma parte do processo como representante do todo), para o efeito, 
novamente, de “descentramento” enquanto “impropriedade” e “singu-
laridade”. Com isso, na argumentatividade11 desenvolvida, a enunciação, 
novamente, surge como contemporânea (até pelas marcas assumidas 
de presente do indicativo para indicar conclusões ou percepções) e ex-
terna (pelas marcas predominantes de terceira pessoa do singular pelo 
enunciador) ao que diz. No entanto, ao funcionar dessa/por essa forma, 
temos um processo de produção de sentidos marcado pela disputa de 
significação. Logo, a identificação construída no interior da enunciação 
e da língua (para que haja dizer) é marcada pela posição que assume em 
relação ao interdiscurso. Isso ocorre paradoxalmente na interpelação 
que convoca o dizer a assumir determinado local social para dizer, no 
qual, por seu turno, as possibilidades de formulação são limitadas e de-
terminadas por um movimento dos sentidos histórico e institucional de 
legitimação. E, conforme nos alerta Pêcheux (2015, p. 17), “esse proces-
so, propriamente dito, não conhece fim, já que ele é forçado a recomeçar 
indefinidamente do ponto exato onde parece se concluir”. A enunciação 
da crítica literária interessada na materialidade das formas em relação 
ao social e ao histórico não escapa ao controle e à possibilidade ideoló-
gica, não sendo “pura” nem óbvia, ainda que os lugares esperados para 
leitura ajam a partir de determinada expectativa de texto. Há, então, um 

11 Para Guimarães (2018), a argumentatividade é modo de integração dos enunciados ao texto, 
de modo que os modos de significação se dão por articulação. Estes, por sua vez, são relações 
que significam uma diretividade do dizer (o qual se apresenta pelo funcionamento da língua 
na enunciação), a orientação da argumentatividade (sustentação argumentativa).
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impossível do dizer crítico, já que este é atravessado pela contradição 
que atravessa o sujeito que enuncia identificado a um inatingível “eu 
crítico” já dado, imaginariamente, e inscrito no simbólico das formações 
discursivas.

3. Lugar?

Dessa forma, podemos pensar em uma leitura sintomal em 
Schwarz? Acredito que sim. Digo isso amparado pelo caminho analítico 
que desenvolvi e pelos dispositivos teóricos mobilizados para compreen-
são e leitura. Logo, isso implica em assumir uma posição na divisão do 
real em que a prática social de crítica literária ocorre. Nessa direção, esta 
não acontece a partir de matéria-prima e de funcionamentos diferentes 
em relação às materialidades sobre as quais constrói gestos de leitura. Se 
há tal premissa da diferença, ela se dá em relação às formações discursi-
vas nas/pelas quais as enunciações emergem. No entanto, a descentrali-
dade, a polissemia, a metáfora e a metonímia são processos que marcam 
a língua, tanto na materialidade literária quanto na crítica. Soma-se a 
isso, os movimentos na historicidade que vão dando espessura aos 
enunciados, de forma que eles existem enquanto unidade e divisão em 
si. Ou seja, há sempre a possibilidade de ele significar diferentemente, 
agitando as filiações históricas de identificação.

A proposta de uma leitura da relação entre sociedade, história e 
literatura pela materialidade da forma literária não pode prescindir da 
consideração da materialidade do próprio dizer da enunciação da críti-
ca literária, cuja identificação a certo imaginário do “sujeito acadêmico/
universitário” é um necessário adiamento, incompletude, justamente 
para que o dizer ocorra. Por isso, há a necessidade de se atentar aos va-
zios que lá estão pelo funcionamento da enunciação, já que o dizer, en-
quanto todo em uma língua sem falhas, é inatingível. Semelhantemente 
ao proposto na epígrafe que abre este artigo, compreendo que o ensaio 
de Schwarz mantém sua vitalidade, quando nos atentamos, principal-
mente, ao que ele é capaz de significar a partir do que não diz. Não diz na 
direção de que as falhas da língua e os equívocos da história sustentam 
isso; não diz não direção de que, nas condições de produção do texto, o 
uso de certas formulações não permite que a filosofia e a epistemologia 
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latentes sejam recebidas de maneira inconteste, mas deslocando senti-
dos não só sobre os objetos de conhecimento, mas sobre as formas ma-
teriais de se enunciar sobre ele.

Por fim, tento propor “uma segunda leitura, e totalmente diversa, 
sem paralelo com essa primeira”, para o ensaio de Schwarz em diálogo 
com a segunda leitura indicada por Althusser em relação aos enunciados 
da obra de Marx. Levando em conta, portanto, as combinações opera-
das pelo funcionamento da enunciação (e da autoria, ainda que ela não 
tenha sido meu foco aqui), há um regime de fazer visível determinada 
“verdade” e percepção do “real” que, deslocando-se as condições de lei-
tura, produzem diferença: há uma necessidade, então, “entre o campo 
do visível e o campo do invisível (…) como um efeito necessário da es-
trutura do campo visível” (ALTHUSSER, 1979, p. 18). De forma que, ao 
fim, um resto permanece, um incômodo necessário: o lugar das ideias 
é justamente estar sempre fora, em outro lugar. A crítica literária que 
leva em conta o funcionamento da língua em uma perspectiva discursiva 
não pode se olvidar disso. Talvez, assim, possamos também pensar uma 
perspectiva para a crítica e a historiografia literária, bem como o traba-
lho de formação de leitores: ousar pensar fora do lugar. 
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“É AULA DE INGLÊS OU DE 
PORTUGUÊS?”: SABERES E HISTÓRIAS 

LINGUÍSTICAS NO/PARA O ENSINO

Wellington Marques da Silveira1

Olimpia Maluf Souza2

Dada sua natureza híbrida e multiforme, o universo das práticas 
de ensino de línguas concentra produções de uma sociedade que são 
instáveis em virtude das mudanças acarretadas pelo surgimento e/ou 
aprimoramento de técnicas/tecnologias, que, por sua vez, acabam por 
reconfigurar tais práticas, propondo outros modos para sua produção e 
circulação, e até mesmo possibilitando o surgimento de novas, afeitas à 
pré-existência de outros.

Nessa perspectiva, o ensino da língua(gem) assume, muda, modos 
semelhantes/diversos, ocupando diferentes espaços de formulação, cir-
cunstâncias de comunicação, afetando os sujeitos, diferentemente, em 
situações de interação distintas, a depender de como as demandas so-
ciais lhes exigem formas próprias de participação.

Com base na consideração de que as relações sociais não tex-
tualmente mediadas e, em razão disso, os sujeitos sofrem as injunções 

1 Docente EBTT do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFMT/Campus Campo 
Novo do Parecis e doutorando em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Linguística 
da Universidade do Estado de Mato Grosso – PPGL/UNEMAT/Cáceres. E-mail: wellington.sil-
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desses lugares de produção linguística, buscamos problematizar, nesse 
artigo, como o aluno da língua estrangeira se confronta e é afetado pela 
memória de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, mobilizando 
imaginários de leitura, de escrita e de interpretação conformados, his-
toricamente, ao ensino da língua materna, e constituindo-se, assim, em 
um lugar de atravessamento de memórias da língua.

No corpus constituído para análise, observamos que os alunos, du-
rante as aulas de língua inglesa, se engajam em situações de produção 
de discursos que têm por finalidade refletir sobre a aprendizagem da 
própria língua(gem), fazendo comparecer as memórias que os afetam 
sobre as práticas de ensino legitimadas historicamente, por meio de co-
mentários que avaliam a competência da utilização, em sala de aula, da 
língua inglesa, no batimento entre o que dever ser aprendido e como 
esse aprendizado deve/pode acontecer.

Assim, observamos, em formulações de alunos, durante aulas de 
língua inglesa, como se estrutura a relação sujeito/língua e a represen-
tação do poder/dizer/saber sobre o ensino das línguas materna e estran-
geira, examinando, por esse gesto de escuta, como o dizer seleciona, pelo 
que as relações de poder autorizam, as informações passíveis e possíveis 
de circulação e de conhecimento sobre a língua e sobre como se deve/
pode estudá-la/aprendê-la.

1. A memória de circulação da língua estrangeira no Brasil: um 
retorno às práticas de colonização

Ocupar a posição de professor de línguas, no Brasil, configura 
condições de produção que colocam o sujeito em contato com redes de 
memórias sobre o ensino da linguagem, historicamente marcadas por 
relações de força. Tais relações, por sua vez, determinam, ideologica-
mente, quem deve/pode aprender determinada língua e de que maneira 
esse ensino-aprendizagem deve/pode ocorrer.

Retomando o primeiro contexto de contato do sujeito-nacional 
com a língua do outro, veremos que o ensino da língua estrangeira se 
consolidou, desde a colonização portuguesa no Brasil, por práticas de 
imposição, não só de modos de viver, mas também de sentidos, que 
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silenciaram a língua geral em detrimento da língua portuguesa, insti-
tuída como a oficial, em virtude de esta ter dado corpo aos documentos 
administrativos e aos textos religiosos.

É importante observarmos, então, que a memória de circulação 
da língua estrangeira no Brasil foi estruturada por um viés impositivo, 
punitivo, e cujo funcionamento foi importante/necessário para ma-
nutenção do poder exercido pela imposição de sentidos de civilidade, 
por Portugal, sobre os povos originários. O aprendizado dessa língua se 
funda, portanto, por um gesto de resistência, que instalou e estabili-
zou, para o sujeito nacional, uma relação de sujeição à custa do discurso 
civilizatório.

Essa forma de ensinar-impor a língua oficial para os colonos ser-
viu, conforme Pêcheux (1990, p. 37), a uma questão de Estado, em nome 
de uma “[…] política de invasão, de absorção e de anulação que supõe 
antes de tudo que estas últimas sejam reconhecidas […]”. Surge, com 
esse entendimento, a política imperialista de desenvolvimento das co-
lônias e de disseminação da língua dominante, com o objetivo de con-
trolar a resistência dos habitantes nativos, legitimando-lhes um lugar 
de cidadania.

Dessa maneira, observamos que o exercício de interpelação lin-
guístico-ideológica desempenhou o trabalho de naturalizar e de “doci-
lizar” os sujeitos-brasileiros pela imposição, sutil, da língua do Estado. 
Assim, vemos que, diante de seu caráter de oficialidade, a língua portu-
guesa foi configurando, para os sujeitos-brasileiros, o que era necessá-
rio para a manutenção da eficácia das formas de controle pelo Estado 
português.

Payer (1999), a respeito da interdição das línguas gerais pela lín-
gua oficial, observa que a relação colonizador/colonizado, instituída 
historicamente, produziu efeitos na constituição do sujeito de lingua-
gem, uma vez que, a relação deste com a língua apagada/interditada será 
sempre mediada pela memória de uma língua silenciada, e esta, por sua 
vez, se dará em movimentos contínuos de irrupção e interdição, tanto 
pela escrita quanto pela oralidade. Assim, ao mesmo tempo em que essa 
língua constitui o sujeito pelo que a memória estabiliza, ela tende a ser 
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apagada, na medida em que é o português que interpela o sujeito juridi-
camente, como a língua legitimada a seu estatuto de cidadão brasileiro.

Nessa direção, observamos que a memória discursiva sobre a lín-
gua brasileira se estabelece juntamente sobre um arquivo de apagamen-
tos e interdições, necessários para garantir

[…] a possibilidade de domesticação e absorção das diferen-
ças de povos e culturas indígenas que se encontravam fora dos 
parâmetros do que se entendia como civilização na época […] 
ao se impor a língua portuguesa para os índios, está se impondo 
também uma língua com uma memória outra: a do português 
cristão submisso ao rei. Ensinar português aos índios objeti-
vando a catequese é silenciar a língua e a memória de outros 
povos (MARIANI, 2003, p. 76).

Dessa forma, para Portugal, era necessária a unificação das lín-
guas e a diluição da sua heterogeneidade, isto é, o ensino-aprendizado 
de uma única língua, tanto da língua indígena, pelos jesuítas, quanto 
da portuguesa, pelos povos originários, ia de encontro ao propósito da 
Coroa, que era o de civilizar os indígenas e inscrevê-los “[…] como um 
sujeito colonizado cristão e vassalo de El-Rei a partir do aprendizado e 
utilização de uma só língua” (idem).

Vejamos que, dessa maneira, durante a colonização, a questão da 
interdição das línguas foi naturalizada pelo direcionamento das inter-
pretações que reconduziram as práticas de modo que atendessem os in-
teresses do mundo europeu. Tais práticas se concentravam, sobretudo, 
no trabalho religioso realizado pelos jesuítas, pois, a partir dele, o con-
trole e as formas de sujeição encontravam maior sustentação:

No espaço desse jogo de extermínio-perpetuação de um mundo 
material e simbólico, os jesuítas têm um papel decisivo: o dis-
curso religioso – católico-jesuítico – é o lugar privilegiado para 
a constituição do sujeito do dizer no e do Novo Mundo que deve 
se fazer reconhecer no e pelo Velho Mundo. Esta forma-sujeito 
realiza a dissimulação dos elementos do interdiscurso euro-
peu-cristão – de uma memória do dizer de um mundo outro – e 
fornece-impõe a “realidade” ao sujeito (idem).
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Os sentidos instalados pela relação Portugal-Brasil e, portanto, 
da aprendizagem da língua oficial, derivaram de uma relação de con-
dução-obrigação, parafraseando a autora (ibidem), em que o primeiro 
disponibiliza – ao mesmo tempo em que obriga –, por mecanismos de 
conversão, que o segundo se reconheça por certos sentidos que não lhes 
não constitutivos.

Nessa perspectiva, temos a existência da construção imaginária de 
que, para se tornarem cidadãos, os sujeitos precisavam se distanciar de 
seus particularismos históricos que os entravavam, que incluíam costu-
mes e hábitos culturais locais, suas concepções ancestrais e sua língua 
materna, o que, incialmente, construiu o espaço de consolidação do por-
tuguês europeu como língua nacional, durante a colonização, e, poste-
riormente, do inglês como língua das relações econômicas, do mercado 
e da indústria, sobretudo pelo desenvolvimento/consolidação do impe-
rialismo americano3.

1.1 Métodos e abordagens de ensino: espaços da relação sujeito/
língua

Ao longo dos anos, os métodos e as abordagens que costuraram a 
história do ensino de ensino de línguas no Brasil foram colocando em 
circulação concepções de sujeito e de sistema linguístico diferentes, im-
portando sentidos que, por vezes, não diziam/dizem respeito às condi-
ções de produção-circulação do conhecimento da/sobre a língua(gem) 
pelo sujeito-nacional.

Tradicionalmente, compreende-se por “método” um conjunto de 
regras e princípios de como se deve fazer alguma coisa. Os métodos são 
influenciados por objetivos de ensino, os quais são formulados pela so-
ciedade em determinada época da história.

Segundo Bolognini (2007), até as primeiras décadas do século 
XX, o objetivo central do ensino do inglês era adquirir conhecimentos 

3 O sujeito nacional se constituiu, assim, na tensão da circulação de duas línguas, em momen-
tos históricos distintos: a língua portuguesa, primeiramente, pela necessidade/obrigação de 
aprendizagem da língua oficial, a língua das Letras, das artes, da religião e da produção cien-
tífica e da língua inglesa, pelo atendimento às exigências do “mundo globalizado”, em que 
produtos, serviços e mídias configuram e estruturam a hegemonia norte-americana em seus 
aspectos culturais, sobretudo linguísticos.
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gramaticais sobre a língua. Acreditava-se, portanto, que quem dominava 
a gramática também dominava a língua. Além disso, julgava-se que, se 
um aluno era capaz de traduzir corretamente de uma língua para ou-
tra, com isso ele realmente mostrava que conhecia a língua. Daí o nome 
método de gramática e tradução, pois os alunos estudavam decorando 
regras gramaticais e listas de vocabulário, adquirindo, assim, conheci-
mentos teóricos sobre o sistema linguístico – língua materna e registro 
escrito.

Posteriormente, nas décadas seguintes, o culto a ciência deu início 
a um novo método no ensino de inglês: o método audiolingual. Esse mé-
todo, desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu pela ne-
cessidade de instruir os soldados, de forma rápida e eficiente em línguas 
“exóticas”, como o japonês e o chinês. Por isso, foram desenvolvidos 
programas de ensino nos quais os soldados tinham de ouvir e reproduzir 
inúmeras vezes palavras e frases no idioma estrangeiro. 

O fundamento teórico do método audiolingual se baseava no 
behaviorismo, cujo foco de aprendizagem está centrado no processo de 
repetição e de imitação de estruturas ou palavras prontas. Nessa abor-
dagem, o aluno precisa associar um estímulo auditivo e imagens suges-
tivas e a tentar reproduzir o que ouvia sem se preocupar com a estrutura 
gramatical ou significado exato das palavras. Dessa forma, o objetivo era 
automatizar o comportamento linguístico por meio do hábito, pelo pat-
tern drills4, e não por meio da compreensão cognitiva.

No ensino pelo método audiolingual, costumava basear-se em 
itens gramaticais, começando com estruturas consideradas mais simples 
e aumentando o nível de complexidade de forma gradativa. Esse princí-
pio da progressão gramatical, por sua vez, era profundamente influen-
ciado pelo movimento estruturalista, corrente linguística que, nos Estado 
Unidos, chegou ao seu auge na época em que o método audiolingual 
estava sendo adquirido. É por essa razão, portanto, que esse método é, 
por vezes, chamado de método estruturalista.

A partir da década de 1970, começaram a surgir as críticas em 
torno do método audiolingual, principalmente pelo enfoque excessivo 

4 Trata-se de um exercício que busca automatizar estruturas linguísticas, ou seja, estabelecer 
blocos fixos de palavras e expressões que se mantêm regulares em qualquer contexto de uso. 
Assim, a tarefa do aluno é a de repetir/aplicar a mesma estrutura básica, modificando apenas 
elementos lexicais que não alterem sua raiz.
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dado por este às estruturas gramaticais, culminando, assim, em uma sé-
rie de exigências a respeito de uma reformulação profunda do ensino de 
inglês. As abordagens funcionais da linguagem desenvolveram, assim, 
o método comunicativo, que chegou ao Brasil em 1978, e cuja proposta 
era a de fazer com que o aluno interagisse, pela língua estrangeira, em 
situações reais de comunicação, ou seja, enfatizando a comunicação oral 
em contextos da vida cotidiana.

Vejamos, que, embora no método comunicativo o aluno deixe de 
agir passivamente sobre a língua, pois o foco não recai mais sobre a me-
morização/repetição de estruturas gramaticais, como acontece no/com 
o método estrutural, o sujeito, quando inserido em um método de ensi-
no específico, tem sua prática direcionada, conduzida a uma via de sen-
tidos cujos limites encontram-se bem delimitados pelas especificidades 
epistemológicas que definem os limites de cada olhar teórico.

Por essas perspectivas, os processos de subjetivação ocorrem sem 
que se leve em consideração a relação entre sujeito e condições de pro-
dução como sendo mediadas pela histórica e pela abertura constitutiva 
do simbólico, isto é, da linguagem, sempre passível de deslocamento, de 
ruptura.

Ao refletir sobre a relação do professor de línguas com suas prá-
ticas de ensino, Leffa (2012) propõe um recuo, histórico e espacialmen-
te, acerca de como os métodos de ensino foram, ao longo da história, 
construindo lugares de assujeitamento para o professor a estes, pois, 
como vimos, no passado, buscava-se identificar o método mais eficaz, 
de resultado mais eficiente. Assim, o professor do passado era aquele 
cujo objetivo centrava-se na aplicação/desenvolvimento de um método 
que atendesse, satisfatoriamente, seus objetivos, sem, no entanto, levar 
em consideração as especificidades dos tempos, espaços e condições do 
fazer educativo.

Atualmente, com as práticas de ruptura e de subversão aos méto-
dos, enquanto modelos a serem reproduzidos, o professor tem exercido 
um papel de agente social na educação, pois tem buscado fazer a me-
diação entre as reais condições de aprendizado/ensino e as potenciali-
dades já alcançadas/trazidas pelos alunos para as salas de aula, isto é, a 
função docente tem operado deslocamentos em relação à concepção da 
eficácia/não eficácia do ensino, priorizando, assim, os sentidos possíveis 
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que se constroem da relação entre professor, aluno, escola e práticas de 
linguagem.

A constante reconfiguração sofrida pela prática docente, já cons-
tatada entre o passado e a atualidade, sinaliza, em virtude da crescente 
inserção das tecnologias digitais no ensino, que, futuramente, o uso das 
tecnologias e das plataformas digitais/virtuais se dará de forma ainda 
mais vertical no processo de ensino, reservando, para o professor de lín-
guas, um lugar de invisibilidade, conforme já adiantou Leffa (2012).

Historicamente observamos que a mudança dos métodos e das 
perspectivas de ensino foi de fundamental importância para a conse-
quente reestruturação do tripé professor/ensino de línguas/aprendiza-
gem, pois, a cada avanço, deslocamento, nos distanciamos de fazeres 
docentes homogeneizantes, descontextualizados e estruturalistas, que 
consideravam a língua(gem) em uma relação direta, transparente e uní-
voca entre pensamento/realidade, sem inscrição na história e sujeita às 
condições de sua produção.

Mais recentemente, temos observado como a tecnologia funcio-
nou/funciona como uma força motriz desse processo de reestruturação, 
em virtude de estar sempre propondo novos sentidos para relação profes-
sor/aluno, por meio da reconfiguração dos ambientes de aprendizagem, 
produção e circulação de textos e práticas de linguagem, assim, obser-
va-se a tentativa de acompanhar, ao mesmo tempo, as atuais correntes 
teóricas que buscam subverter os métodos historicamente homogenei-
zantes de ensino e os modos contemporâneos de ensino/aprendizagem, 
por meio da adesão às novas ferramentas digitais e à reestruturação do 
fazer docente.

Sob essa perspectiva, compreendemos que é de extrema relevância 
fazer esse retorno aos modos como o lugar do professor de línguas foi 
sendo construído no bojo das discursividades instaladas por cada méto-
do de ensino, pois, dessa forma, conseguimos sinalizar os sentidos que 
estruturam historicamente a posição discursiva ocupada pelo sujeito-
-nacional em contextos de aprendizagem de língua estrangeira, uma vez 
que esse recuo nos auxilia compreendê-lo enquanto efeito de um olhar 
do outro, que reverbera sentidos e que marca uma determinada forma-
-sujeito diante da relação nacional/estrangeiro, mesmo/diferente.
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A escola, por sua vez, enquanto instituição, funciona como uma 
das partes na divisão do trabalho de produção de efeitos de sentido: a 
alguns caberia o papel de definir quais são os efeitos de sentido que cir-
culam como aceitáveis/legitimados sobre o ensino de uma determinada 
língua, em uma sociedade, e a outros, caberia segui-los. Dessa maneira, 
os professores estabilizam os efeitos de sentido que os constituem e co-
locam em movimento exatamente os mesmos discursos que os consti-
tuiu, ou seja, os mesmos que compuseram sua história de leitura e seu 
saber discursivo sobre a língua.

Retomamos o que diz Orlandi (2003) a respeito do trabalho da 
ideologia no/para o ensino da língua(gem). A autora afirma que os su-
jeitos-alunos são interpelados de tal forma a acreditarem que há apenas 
uma possibilidade de sentido e, portanto, de aprendizagem, tendo, so-
mente, acesso a sentidos organizados a funcionar em determinada aula 
enquanto outros deixam de funcionar, são silenciados.

Bolognini (2007) afirma que o sujeito tem uma formação discur-
siva. Seu poder dizer e dever dizer são comprometidos histórica e ideo-
logicamente, e determinam o funcionamento do discurso dos sujeitos, 
tanto daqueles que ocupam a posição-sujeito professor quanto daqueles 
que ocupam a posição-sujeito alunos, em sala de aula.

Se o professor de gramática da LE partir do pressuposto de que a 
língua é gramática, ele provavelmente terá essa concepção tanto sobre 
a LE quanto acerca de sua língua materna. Esse professor trabalhará o 
conteúdo de sua disciplina com base nessa perspectiva.

As técnicas e os procedimentos desse professor serão coerentes 
com sua concepção de língua e provavelmente ele trabalhe em sala de 
aula com várias repetições de estruturas gramaticais, cristalizando, as-
sim, sobre o sujeito-aluno, a mesma perspectiva de ensino, que natura-
liza e estabiliza os sentidos sobre como ensinar língua estrangeira.

2. “É aula de inglês ou português?”: memória do/para o ensino de 
língua(gem)

O interesse em problematizar o lugar discursivo ocupado pelo 
sujeito-aluno de língua estrangeira surgiu a propósito de uma aula de 
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língua inglesa5, ministrada com o conteúdo palavras cognatas, em que 
priorizamos a produção da leitura e de seus efeitos pela relação da lín-
gua com a história, a fim de nos deslocar, assim, da concepção estrutura-
lista de ensino da linguagem e de mostrar que o gesto de interpretação 
independe do domínio de todo o léxico, das estruturas gramaticais da 
língua e tampouco da habilidade de fala-la fluentemente.

Ou seja, a perspectiva de ensino da língua(gem) que adotamos nos 
colocou em contato com a escuta de sentidos, materializados nos dize-
res dos alunos, que sinalizaram um lugar de resistência que insistia no 
retorno ao naturalizado do ensino-aprendizagem da língua estrangeira, 
cuja história se estabilizou pela inscrição em uma prática centralizada 
pela oposição certo/errado, acerto/erro.

Nesse movimento, pudemos colocar em visibilidade, como sina-
lizarão nossas análises, como os alunos, em contato com contextos de 
ensino-aprendizagem, também se constituem, conforme Barton e Lee 
(2015), como produtores de saberes metalinguísticos, visto se engajarem 
na produção de dizeres, de formulações, referentes ao processo de his-
toricização do ensino da língua(gem), de suas filiações epistemológicas 
e de suas concepções.

A título de exemplificação do questionamento que vimos deli-
neando nesse estudo, trazemos um material que esboça uma compreen-
são analítica de uma atividade que foi trabalhada com alunos do 1º ano 
do Ensino Médio. A atividade foi desenvolvida com base em um cartaz 
cujo título “Be the difference” pode ser traduzido por “Seja ou faça a 
diferença”, trazendo, abaixo da frase “Help stop” (ajude a impedir), um 
octógono, na cor vermelha, com palavras que denotam atitudes/senti-
mentos que devem ser impedidos e combatidos, pois caracterizam ati-
tudes de desrespeito e de agressividade, segundo o que orienta o cartaz.

A proposta foi a de desenvolver uma aula de leitura e interpreta-
ção, por uma perspectiva sócio-histórica, para mostrar como as palavras 

5 Essa pesquisa surge nas condições de produção de dizeres de alunos que emergem de situa-
ções de aprendizado da língua estrangeira (inglês), em que se favorece o trabalho de leitura, 
compreendido como prática de compreensão do funcionamento dos sentidos e do modo como 
eles se estruturam e nos afetam. No incômodo gerado nos alunos na aula de língua inglesa 
feita por essa perspectiva, observou-se gestos de resistência que marcaram, em suas formula-
ções, vestígios da memória do ensino-aprendizagem da língua materna, nesse caso, a língua 
portuguesa.



311

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

cognatas – palavras em inglês que se assemelham ou são idênticas às 
palavras em português – e as marcas textuais engendram processos de 
produção de sentidos, pela relação linguagem/história.

Figura 1 – Campanha de incentivo à denúncia e ao combate a diversos tipos de 

violência6

Fonte: PennState Educational Equity

Após a leitura do cartaz, retirado do próprio livro didático dos 
alunos, as questões abaixo seguiram de modo a possibilitar os alunos a 
fazerem uma relação entre as palavras destacadas no texto e as proble-
máticas sociais mais recorrentes no país.

O objetivo, no entanto, não se limitou em realizar as correspon-
dências das palavras em inglês com as em português, mas sobretudo o 
de observar de que maneira os alunos se inscreviam em processos de 
identificação diversos ao relacionar tais problemas historicamente, 
6 A campanha foi produzida pela PennState Educational Equity e encontra-se disponível em: 

equity.psu.edu/reportbias. Acesso em: 10 set. 2019.

http://equity.psu.edu/reportbias
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possibilitando a observação da tomada de posições, nos/pelos discursos 
produzidos.

a) Quais dos problemas sociais apresentados no cartaz mais 
aparecem no Brasil?

b) De acordo com a sua compreensão, quem produziu este car-
taz (o governo, pessoas vítimas de intolerância e preconceito, 
estudantes, jornalistas etc.)? Justifique sua resposta.

c) Explique por que algumas palavras como Racism, Bullying 
e Discrimination etc. estão colocadas dentro de uma placa de 
trânsito na cor vermelha. O que esta cor representa no cartaz? 

Durante a escuta das leituras produzidas, questionamentos foram 
surgindo, por parte dos alunos, a respeito da forma pela qual o trabalho 
com a língua inglesa se dava, isto é, pelo viés da leitura e da interpretação.

Aplicamos, posteriormente, o questionário abaixo para dois alu-
nos de modo a materializar suas formulações à atividade solicitada:

1 – Em qual disciplina esse tipo essa atividade é trabalhado? 
Justifique.

2 – As atividades de interpretação de textos costumam ser tra-
balhadas na disciplina de língua inglesa ou de língua portugue-
sa? Justifique.

3 – Descreva, de forma breve, uma aula de inglês e uma aula de 
português.

Os alunos, denominados aqui de aluno A e aluno B, responderam 
o questionário e, sem se identificar, retornaram-no com as seguintes se-
quências discursivas:

Aluno A

1 – Geralmente em sociologia, onde discutimos o comporta-
mento da sociedade em geral.

2 – Costumam! Na língua portuguêsa é trabalhado muito in-
terpretação textual.

3 – Ingles: copiar e traduzir textos nas línguas de português 
inglês, caça-palavras para procuramos palavras em inglês etc. 
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Português: Interpretação textual, diálogos, debates, produ-
ção textual, interpretação de músicas etc. (Grifos nossos).

Aluno B

1 – Em sociologia, porque falamos de sociedade como todo.

2 – Em língua portuguesa, porque costumamos a estudar mais 
textos.

3 – A aula de inglês aproxima os indivíduos a uma cultura di-
ferente, e o português nos ensina na ortografia correta e 
ainda nos permite que estabeleçamos melhor comunicação. 
(Grifos nossos).

Pelo que nos apresentaram as respostas, observamos um funcio-
namento discursivo que indica a presença de uma memória de prática 
docente dividida entre ensinar a, quando se refere à língua estrangeira, e 
ensinar na, para o ensino da língua portuguesa, ou seja, a língua materna.

Vejamos, pois, que a atividade proposta desestabiliza o efeito de 
evidência que revestiu, historicamente, o ensino de língua estrangeira, 
pois não se limitou na cópia e na tradução de textos, ou seja, na su-
posição de que na língua, estrangeira, não se interpreta, não se insere 
em processos de identificação, não se relaciona com a história, por não 
manter a mesma relação sujeito/oralidade como ocorre com o trabalho 
na língua materna.

A prática do ensinar a língua, tal como formulamos, tem na base 
de sua constituição o que Auroux (1992) definiu como processo de gra-
matização das línguas, pois coloca em visibilidade uma prática docente 
caracterizada pelo gesto de descrever estruturalmente e instrumentar 
uma língua, em suas duas principais tecnologias, que são, ainda hoje, 
os eixos-referência de nosso saber metalinguístico: a gramática e o 
dicionário.

Em contrapartida, o ensinar na, referente ao trabalho com a língua 
portuguesa, pelo que o dizer faz funcionar, aproxima o aluno da comu-
nicação, possibilitando os debates, os diálogos e a produção dos textos, 
como se a história de ensino da língua(gem) estabilizasse para o sujei-
to-aluno que o trabalho de leitura/interpretação se desse por estarmos 
afetados pela oralidade, logo, se não falo, fluentemente, uma língua não 
sou capaz de interpretar, ler, produzir sentidos, embora saibamos, pelo 
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viés discursivo, que a leitura é um movimento constitutivo do sujeito de 
linguagem.

Diante dessas incursões, observamos que o sujeito-aluno é capaz 
de colocar em funcionamento discursos que recobrem memórias de en-
sino de línguas, acessando espaços regionalizados da produção dos sa-
beres metalinguísticos constituídos, historicamente, sobre o que se legi-
timou tanto para a prática do ensino de língua inglesa quanto para o de 
língua portuguesa.

Vimos, assim, que, a partir do lugar em que a oralidade os afeta 
(os alunos) é concebível uma prática de ensino em que é possível que 
ocorra a realização da leitura, do diálogo, da construção de textos, como 
ocorre nas aulas de Língua Portuguesa. Por outro lado, quando se refe-
re ao ensino da língua inglesa, os sentidos de leitura não comparecem, 
pois não possuem qualquer relação com a oralidade, estabilizando o lu-
gar evidente de que o ensino da língua estrangeira deve passar necessa-
riamente pelo exercício da “revelação”, da “descoberta” e, portanto, da 
“tradução”.

3. Considerações finais

Esse estudo nos mostrou que, ao levarmos em consideração a na-
tureza incompleta, móvel e heterogênea da linguagem, podemos, então, 
compreender os processos de produção de sentidos também como lugar 
em que se faz circular saberes sobre a própria língua, isto é, saberes me-
talinguísticos. Estes, por sua vez, compreendidos/trabalhados por ver-
tentes pós-estruturalistas da Linguística, colocam em questionamen-
to, dentre outras questões inauguradas com o advento da Linguística 
moderna, seus binarismos/dicotomias tradicionais e hierarquizações 
para produção desses saberes, pois, como vimos, em práticas de ensino-
-aprendizagem dadas, os próprios alunos se engajam em discursos que 
fazem comparecer os sentidos historicamente instituídos sobre como 
uma língua deve/pode ser ensinada.

Em outras palavras, o gesto de leitura aqui produzido buscou mos-
trar um outro espaço de produção de saberes sobre a língua(gem), rom-
pendo com os limites e com as oposições historicamente legitimadas, 
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desfazendo as divisões existentes entre, por exemplo, quem se autori-
za à produção desses saberes, haja vista que, ao significar, pelas mais 
distintas formas, colocamos esses termos dualizados/opostos em uma 
relação de intercambialidade e de imbricação, não havendo possibili-
dade de operar uma separação cujos limites não se toquem e/ou não se 
entrelacem.

Por essa perspectiva, abre-se, então, à consideração dos repertó-
rios dos sujeitos, ou seja, de seus modos de significação particulares que 
escapam à sistematização das línguas e dos sistemas cognitivos, opor-
tunizando a construção de processos de subjetivação e de identificação 
diferentes do que as divisões tradicionais determinam.

Esse modo particular de observação dos fenômenos cotidianos 
da linguagem, nesse caso, o da produção/circulação do conhecimento 
sobre o ensino da língua, pelos alunos, sinaliza, como pudemos ver, a 
urgência de reconhecermos que abordagens tradicionalistas não conse-
guem restringir a produção do saber metalinguístico ao discurso cientí-
fico sistematizado. Ao contrário, o saber sobre a língua circula por redes 
de memória que estruturam cada gesto, cada movimento de leitura, de 
interpretação, afetando os sujeitos e suas compreensões sobre os (des)
limites que operam divisões entre o ensino desta ou daquela língua.
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NECESSÁRIAS AOS AFAGOS QUE SÃO 
IMPRESCINDÍVEIS: DO TERAPÊUTICO 

AO DISCURSIVO

Fádia Cristina Monteiro de Oliveira Silva1

1. Introdução

O cenário da pandemia intensificou o uso das ferramentas digitais, 
sendo possível perceber o quanto estas possibilitam a comunicação ul-
trapassando o limite das fronteiras e dos distanciamentos.

Diante disso, pensou-se em oferecer propostas didático-pedagógi-
cas que viabilizassem a continuidade de aulas, agora chamadas de aulas 
remotas, como forma de manter o vínculo escola-aluno, numa tentati-
va de diminuir os distanciamentos e as angústias que surgiram e/ou se 
acentuaram.

Das muitas propostas que foram lançadas em diversos momentos 
de reuniões e demandas institucionais acerca de como o ensino se daria, 
viu-se a necessidade de buscar formas para manter a memória do evento 
de cunho coletivo – a aula no espaço escolar –, de maneira que as práti-
cas empregadas se agarravam à situações e ações similares ao ambiente 
de sala de aula, como uma forma de manter a continuidade ao ensino 
institucionalizado.

1 Professora de Língua Portuguesa da Rede Pública de Ensino. Mestranda em Ciências da 
Linguagem – Unisul – Pedra Branca-SC. Área de Pesquisa: Análise do Discurso. E-mail: fadia-
-cris@hotmail.com.
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Dentre as diversas metodologias de ensino utilizadas, bem como 
das várias ferramentas digitais que surgiram, aqui será citado o uso de 
Podcasts como forma de manter o contato semanal, primariamente no 
espaço escolar para os que faziam parte deste ambiente, como: alunos, 
professores e funcionários, mas que posteriormente se ampliou para ou-
tras pessoas, a partir do momento que se estendeu para aplicativos e 
redes sociais.

2. Pandemia e mudanças

O ensino no ano de 2020 foi afetado de diversas formas, e gerou 
grandes problemas para a comunidade escolar, estudantes e famílias. 
Diante de muitas dificuldades, diversas foram as tentativas dos profis-
sionais da educação para dirimir as problemáticas e viabilizar manei-
ras para que o ensino pudesse ser realizado mesmo que remotamen-
te. Todavia, o que ocorreu com o passar dos meses foi a continuidade 
da pandemia o que acarretou problemas que afetaram diretamente os 
sujeitos.

Sem saber como lidar ou solucionar os problemas que surgiam, 
estes foram se afastando das propostas escolares, ocorrendo assim um 
esvaziamento das “salas digitais” que não se sustentaram por muito 
tempo.

Assim, buscou-se investigar a ocorrência desse esvaziamento das 
“salas digitais”, a partir da observação dos relatos de alunos e de seus 
responsáveis acerca de problemas diversos de ordem emocional, como: 
desinteresse em realizar as tarefas escolares, desânimo, tristeza e preo-
cupações dos estudantes com o futuro. Tudo isso os impediu de realizar 
as atividades propostas no período da pandemia.

Já nos anos 2000, Edgar Morin (2013) afirmava a necessidade da 
escola mudar. E, quando se fala a respeito, se pensa em mudanças não 
só estruturais, mas pedagógicas e metodológicas também para promo-
ver a criticidade, o aprendizado com autonomia daqueles que estão no 
processo de formação, apropriação e desenvolvimento intelectual, para 
que o ensino possa fazer sentido e o que for repassado em âmbito esco-
lar seja significativo e levado para a vida dos estudantes. E, aplicando 
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as palavras de Morin (2013) a este momento desafiador, afirma-se que 
as tecnologias associadas às redes sociais foram amplamente emprega-
das junto à outras maneiras de possibilitar a comunicação e a interação 
como forma de acolher e dar voz aos silenciados.

Falando sobre silenciamento, Orlandi (2007) afirma que

O silêncio é assim a “respiração” (o fôlego) da significação; um 
lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que 
o sentido faça sentido. O silêncio abre espaço para o que não é 
“um”, para o que permite o movimento do sujeito. (p. 13).

No período da pandemia o que se viu foi que o distanciamento 
silenciou muitos, e, no espaço escolar, estes silenciamentos foram ma-
neiras de dizer o que sentiam, ou de não dizer, de expressar-se diante das 
problemáticas ocorridas. Com isso, viu-se a possibilidade de mudanças 
e um fio de esperança diante das constantes incertezas. Assim, profis-
sionais passaram a atuar de maneira que com suas práticas permitissem 
ecos de resistência, independentemente de suas origens ou de locais de 
atuação.

Orlandi (2007) afirma que,

A linguagem estabiliza o movimento dos sentidos. No silêncio, 
ao contrário, sentido e sujeito se movem largamente.

Em suma: quando o homem individualizou (instituiu) o silên-
cio como algo significativamente discernível, ele estabeleceu o 
espaço da linguagem. (p. 27).

Quando não falamos, não estamos apenas mudos, estamos em 
silêncio: há o “pensamento”, a introspecção, a contemplação 
etc. (p. 35).

O silêncio da comunidade escolar, e especificamente dos estudan-
tes, imposto pela situação gerada durante a pandemia levou a momen-
tos de introspecção como tentativa de fuga da realidade, de recuo ao 
caos social que se via continuamente em toda a mídia e redes sociais.

Mesmo a escola sendo instrumento de controle do estado 
(FOUCAULT, 2009), ao longo dos anos ela vem sendo afetada pelas 
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tecnologias, de maneira que muitas normas instituídas no modelo edu-
cacional padronizado foi recebendo furos. O emprego de diversas ferra-
mentas digitais gerou mudanças no ensino, nos comportamentos e nos 
espaços escolares, não sendo mais possível retroceder a essa realidade, 
mas perceber a importância de atuar de forma que o letramento digital 
(ROJO, 2012) não fosse visto como uma demanda apenas para os estu-
dantes, mas uma urgência aos profissionais da educação.

A urgência ocasionada pela pandemia evidenciou que tanto alu-
nos quanto professores, mesmo os que conhecem e manuseiam as fer-
ramentas digitais, apresentam dificuldades quanto ao uso de algumas 
destas quando empregadas para a realização de tarefas remotas a fim de 
dar continuidade às atividades educacionais. Sendo, portanto, necessá-
rio não apenas conhecer tais instrumentos, mas dominá-las para a reali-
zação de tarefas demandadas nas chamadas “salas virtuais”.

Diante dessa situação, viu-se a necessidade de uma proposta que 
empregasse uma ferramenta digital acessível aos estudantes, buscando-
-se para isso a elaboração de uma proposta pedagógica em que o alcance 
fosse amplo e acessível. Com isso, pensou-se em uma ferramenta de fácil 
manuseio, sendo proposto o Podcast a ser veiculado pelo WhatsApp, o 
qual funcionou como uma rádio, tendo como público-alvo os estudantes 
que, dada a situação de vulnerabilidade emocional e social, geradas pelo 
distanciamento social, precisavam ouvir e ser ouvidos através de pala-
vras de conforto e esperança, com elementos que trouxessem memórias 
de paz e alegria vivenciadas em outros momentos.

Acredita-se, assim como Derhoff (2020), que algumas situações 
podem ser extremamente negativas de modo a afetar o emocional e, 
consequentemente, o desempenho dos estudantes quanto às suas pro-
duções/participações nas tarefas escolares, uma vez que apesar de ser 
um processo pessoal, é afetado pelo meio. Os estudos do autor revelam 
que as teorias das inteligências múltiplas e da inteligência emocional 
não estão centradas em mensurar a inteligência, mas sim, auxiliar na 
análise das situações que se apresentam e otimizar as situações viven-
ciadas pelos estudantes diante das dificuldades que surjam.
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3. Memórias: do rádio ao Podcast

Antes mesmo do advento da pandemia, pesquisas já mostravam 
que o uso de mídias digitais era propício a crescer vertiginosamente nas 
atividades sociais e nas práticas cotidianas das pessoas. Entretanto, com 
o fechamento de escolas por tempo indeterminado, situação ocasiona-
da pela pandemia, o qual se renovou de decreto a decreto nos estados 
brasileiros, viu-se a urgência em criar formas de manter o vínculo dos 
estudantes aos espaços escolares, surgindo as chamadas “aulas remo-
tas”. Consequentemente, com o crescente uso de ferramentas digitais, 
quem pouco conhecia ou manuseava tais recursos, viu surgir necessida-
des mais que aceleradas para atender alunos, pais e demandas escolares.

Diante disso, observou-se o emprego de aplicativos que não foram 
desenvolvidos com o objetivo de atender demandas escolares ou peda-
gógica, mas que passaram a ser empregados pela escola, como por exem-
plo o Google Meet e o ZOOM, aplicativos antes usados para reuniões e 
que na pandemia passaram a ser empregados para as aulas “remotas”.

Somando-se à essa prática, viu-se outros novos formatos para a 
realização das aulas tais como: aulas gravadas e veiculadas via aparelho 
celular, vídeo chamadas, vídeo conferências; a criação de formatos de 
atividades digitalizadas como: testes e formulários pelo Google Forms; 
do uso de aparatos digitais como jogos, a fim de manter o vínculo do 
aluno ao espaço escolar. Tudo isso numa acelerada atuação dos profes-
sores que muitas vezes não sabiam como utilizar as ferramentas, quando 
as utilizavam não tinham certeza que conseguiriam ter êxito nas devo-
lutivas, ou ainda, sem saber se aquele aparato tecnológico atenderia às 
demandas dos estudantes.

Neste cenário, buscou-se o emprego de uma ferramenta digital 
que oportunizasse o contato, mesmo que distante/remoto entre estu-
dantes e professores: o Podcast. Sua escolha se deu em função da faci-
lidade no manuseio e a inclusão, senão de todos, mas da maioria dos 
estudantes ao uso dessa ferramenta digital, uma vez que o Podcast é um 
recurso que pode ser “baixado” em qualquer aparelho celular e utilizado 
quando e onde o estudante desejar. Destacando-se aqui que atualmente 
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no Brasil, a grande maioria da população possui e utiliza aparelhos ce-
lulares (smartphones).

Acerca do aumento de uso dessa mídia, Dantas-Queiroz (2018) 
realizou pesquisa comparativa acerca de Podcast, constatando que o 
emprego deste aumentou consideravelmente com o passar do tempo, e 
que o aumento no número de ouvintes, provavelmente, se deu a partir 
da popularização da internet e também devido ao número crescente de 
aparelhos celulares na sociedade brasileira.

4. Mobilizações e deslizamentos pela ad

As produções e divulgação dos Podcasts como prática pedagógica 
possibilitaram momentos de deslizamentos percebendo-se o efeito te-
rapêutico desta ferramenta, uma vez que na elaboração dos ‘episódios’ 
o discurso proposto e a organização destes possibilitavam que os “ou-
vintes ideais” mobilizassem memórias discursivas, a partir da seleção 
dos gêneros propostos a eles como: músicas, textos, enunciados atraves-
sados por discursos e interdiscursos mobilizados por cada um dos que 
ouviam e se sentiam “afetados” de alguma forma.

Orlandi (2015, p. 29) afirma que “O interdiscurso disponibiliza di-
zeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação dis-
cursiva dada”. De forma que os sentidos já ditos por alguém, em algum 
lugar, têm um efeito e contribuem para que as pessoas possam interpre-
tar, significar e ressignificar, compreendendo-se com isso que os senti-
dos nunca são estanques, não serão os mesmos para as pessoas porque 
cada uma mobiliza ferramentas distintas, pessoais.

A autora afirma ainda que

o dizer não é propriedade particular. As palavras não são só 
nossas. Elas significam pela história e pela língua. O que é dito 
em outro lugar também significa nas “nossas” palavras. O su-
jeito diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ou con-
trole sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem nele. 
(ORLANDI, 2015, p. 30).
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As escolhas feitas como propostas apresentadas nos episódios 
enunciados tinham a intenção de provocar os ouvintes. Cada Podcast 
trazia uma gama de memórias, de modo que os ouvintes deveriam mo-
bilizar interpretações e “leituras” a fim de construírem formações ima-
ginárias, devendo ser utilizados diversos recursos para isso, como: a an-
tecipação, a significação e ressignificação dos enunciados, bem como os 
sentidos/significados dados a partir da memória discursiva de cada um, 
do lugar onde se colocavam, dos pontos de ancoragem e dos aconteci-
mentos vivenciados por eles.

Para Tfouni (2011, p. 192),

É a ideologia que se encarrega de fornecer ao sujeito os obje-
tos substitutivos que em vão tentam preencher o vazio do real. 
É preciso buscar o sentido naquilo que falha: na lalíngua, no 
equívoco, nos lugares onde o sujeito tropeça e falha, lugares 
esses que atestam a presença de um real que não pode ser dito 
nem recoberto em sua totalidade.

Aquilo que da língua faz furo no real, é que se reconhecerá a pró-
pria mola de funcionamento do inconsciente, e, em última instância a 
dinâmica de produção dos sentidos.

Orlandi (2015, p. 43) afirma que: “Não há sentido sem interpreta-
ção e, além disso, diante de qualquer objeto simbólico o homem é levado 
a interpretar, como se ele estivesse sempre lá”. Dar sentido é, portanto, 
um trabalho que mobiliza diversos elementos que constituem o sujeito, 
para a Análise de Discurso é estabelecer relações com o já-dito, com o 
a ser-dito, em que tarefas simultâneas e concomitantes são acionadas 
como: “estabelecer relações, ordenar, classificar, comparar, transfor-
mar em algo sempre já-lá: domesticar a instabilidade através da língua” 
(TFOUNI, 2011, p. 193).

5. Analisando pelo olhar da análise de discurso

Tendo como base os conceitos apresentados na Análise de discurso 
acerca de sujeitos, de discursos e interdiscursos, de memórias discursi-
vas e de deslizamentos, neste trabalho será feita uma breve análise ten-
do como corpus em específico, um dos episódios veiculados do Podcast 
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no espaço escolar de ensino remoto, o do dia 06/06/2020, como proposta 
pedagógica a alunos de escola de tempo integral.

O episódio escolhido trazia memórias discursivas as quais fazem 
parte de um momento específico da sociedade brasileira, até mesmo da 
humanidade – a pandemia de Covid-19. Esse episódio vinha carregado 
de historicidade e marcas de elementos sociais e históricos específicos 
dos interdiscursos.

Além disso, traz a memória de um evento social que marca muitos 
estados brasileiros, o período de festas juninas, o qual é caracterizado 
por muitas festas em grandes arraiais, com grandes aglomerações reu-
nidas, dançando, comendo as guloseimas típicas do período, bem como 
assistindo às apresentações de vários e muitos grupos de dança.

Assim, a chamada inicial do episódio de podcast já traz uma deli-
mitação de tempo, com uma marcação cronológica do momento viven-
ciado, fazendo com que o “ouvinte-ideal” se situe deste evento e busque 
em sua memória discursiva elementos que produzam alguma associação 
entre o já-vivido, e todas as possibilidades discursivas deste período, re-
lacionando-o a um outro momento dado como presente, o da pandemia 
de Covid-19.

Somando-se a esse elemento, a música escolhida foi de um gru-
po tradicional de forró, Chiclete com Banana, que normalmente possui 
músicas veiculadas nesse tipo de evento tendo em vista que as canções 
são típicas do estilo musical veiculado neste período junino. A escolha 
da música tem ainda a intenção de levar o ouvinte a um processo de re-
tomar outros momentos já-vividos, carregados de boas lembranças, de 
reunião com amigos e familiares, em que a memória tem a possibilidade 
de absorver o acontecimento, produzindo uma ressignificação de senti-
mentos e sentidos ao que está sendo vivido.

Esta proposta tem, portanto, a intenção de levar o ouvinte a um 
estado de satisfação e de prazer, ao relembrar de momentos alegres e 
agradáveis, e com isso permitir-se afastar das sensações desagradá-
veis vivenciadas durante a pandemia. Neste processo, esperava-se que 
cada “ouvinte ideal” mobilizasse ferramentas discursivas distintas e 
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pudessem criar/ocasionar furos nas interpretações dos acontecimentos, 
gerando possibilidades de significações e ressignificações.

Em um dos trechos enunciados no Podcast, tem-se:

E nossa dica de hoje é nesse contexto de São João, que tal pre-
parar o mingau, a pamonha, a pipoca e toda comilança desse 
período e curtir com sua família em casa? Porque se proteger 
ainda é a melhor coisa meu povo!

Percebe-se nesse enunciado uma contextualização do período 
junino ao empregar significantes que compõem um contexto sócio-his-
tórico. Nesse contexto, é trazido à baila a lista de nomes de comidas 
típicas do período os quais fazem parte de um contexto enunciativo es-
pecífico, que muito provavelmente faz parte das memórias discursivas 
de muitos e que possivelmente provocarão sentidos distintos para cada 
um dos “ouvintes”.

No enunciado final são apresentados dois enunciados que se con-
trapõem: 1 – é apresentado o problema vivenciado pela sociedade e, 2 
– da necessidade de manter o distanciamento social, trazendo como su-
gestão para solucionar ou mesmo minimizá-lo: evitar as aglomerações, 
festejando em casa apenas com seus familiares, sendo retomada assim a 
problemática que afeta a todos e de maneira elíptica uma resposta para 
evitar este problema.

Observa-se nesse episódio que se fala do momento presente – o 
período de festas juninas –, mas sem esquecer do problema social que 
afeta todas as sociedades – a pandemia –, reforçando a necessidade de 
continuar o afastamento como uma forma de se proteger e proteger as 
pessoas o derredor.

Assim, ao trazer à lembrança momentos agradáveis a retomada de 
experiências, vivências e elementos agradáveis, que muitas vezes gera-
ram prazer, cria-se uma sensação de esperança, um elo com a possibi-
lidade de vivenciar tais experiências mesmo que com algumas adapta-
ções. Tal enunciado permite reviver estes momentos de prazer e alegria 
e aí, então, é notado o efeito furo do que se vê/vive.
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É neste momento que se confirma que o emprego de uma ferra-
menta digital é sim uma possibilidade de proposta terapêutica ao levar 
os ouvintes a gestos de ressignificação, gerando sentimentos agradáveis, 
em que o cotidiano pareça menos pesado, menos doloroso, criando no-
vas possibilidades em seu cotidiano, mudando seu estado emocional de 
modo a continuar a caminhada diária em meio a pandemia.

Ao gerar a possibilidade de vivenciar momentos agradáveis mes-
mo que com readequações ante o cenário pandêmico, vê-se como um 
ponto de deriva entre estes dois contextos: momento presente – com 
sofrimento; momento futuro – com sentimentos e sensações agradá-
veis podem trazer uma nova significação ao momento vivido, aos esta-
dos emocionais dos sujeitos que são atravessados por toda essa gama de 
discursividades.

Ao convocar o passado, retoma-se o vivido, sendo este contrapon-
to a possibilidade de prazer e, portanto, de fuga do sofrimento, de modo 
que as informações tão divulgadas nas mídias e redes sociais que são 
necessárias como forma de comunicar e informar, dão espaço aos afagos 
que são imprescindíveis através das palavras que trazem paz, leveza e 
esperança por meio das propostas musicais, poéticas e literárias, per-
cebendo então que o terapêutico e o discursivo podem caminhar lado a 
lado.

6. Considerações finais

Tendo em vista que todas as pessoas têm uma reação diferente 
diante de determinada situação, a emoção sugere um grau maior de 
complexidade entre as capacidades emocionais e mentais. Acredita-se 
que a educação emocional corrobora para a melhoria no convívio e en-
frentamento dos problemas e desafios do dia a dia, de forma que o su-
jeito aqui envolvido nesta proposta surge como aquele que mobilizará 
significantes e significados, dando sentidos às suas memórias discursi-
vas, readequando e reconfigurando impressões, sensações e experiên-
cias que lhe afeta. Dessa maneira, continuar atuando enquanto sujeito 
que interage e é levado a interpretar, ressignificar, inscrevendo-se social 
e discursivamente.
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Esta proposta, portanto, permitiu perceber que trabalhar com o 
uso de ferramentas digitais possibilita um ensino que trata de questões 
emocionais de forma prazerosa e diversificada, sendo extremamente re-
levante por colaborar na saúde emocional dos ouvintes. Além da fácil 
veiculação e acessibilidade desta ferramenta, ela possibilita ainda a di-
versidade de linguagens empregadas como: músicas, poesia, textos re-
flexivos com o objetivo de alcançar os sujeitos e assim diminuir o desa-
lento, as tristezas permitindo aos ouvintes vivenciar momentos de paz, 
encorajamento e resistência frente ao que se anunciava diariamente em 
cadeia nacional.

Para Golemann (1995), os estudos acerca do comportamento dos 
sujeitos sociais visando superar problemas emocionais reforçou a im-
portância do ensino não apenas para informar ou repetir o que já está 
delimitado em manuais pedagógicos, mas reforça a importância de 
aprimorar o sentir, de proporcionar o encorajamento, o afago através 
de palavras, das trocas mais humanas, de considerar os sentimentos, os 
momentos agradáveis, o colocar-se no lugar do outro, considerando que 
os sujeitos são constituídos de muitos elementos e o emocional também 
faz parte.

Assim, a proposta do podcast como meio de alcançar os distan-
ciados e silenciados, buscou ultrapassar os padrões já normatizados e 
possibilitar, além dos multiletramentos (2012), a ampliação da sensibili-
dade e o reconhecimento das dificuldades nos impelindo a buscar solu-
ções, auxiliando a quem precisa, não só no período do distanciamento e 
isolamento social. Nesse sentido, entende-se que os sujeitos não são va-
zios, mas perpassados pelo contexto socio-histórico, ideológico e estes 
os afetam, e afetam seus discursos, seus comportamentos (ORLANDI, 
2015).

Diante desse entendimento, retoma-se aqui pequeno texto, o qual 
encerra o episódio do Podcast em análise:

Sem festa junina,

Sem quermesse.

Mas a fé ainda arde no coração.

Tal qual uma fogueira de São João.
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Há esperança, e há minha prece.

E não se engane.

Toda prece floresce

(autor desconhecido)

É necessário, portanto, considerar que os sujeitos são entrelaçados 
de discursos, memórias discursivas, interdiscursos, esvaziamentos, mas 
também que estes constroem seus discursos, suas impressões, de forma 
que suas angústias e preocupações podem levar a deslocamentos de sen-
tidos que os afetarão e consequentemente afetarão ao seu redor. Suas 
impressões não são vazias, mas carregadas de formações discursivas que 
os constituem.

Compreendo que esta análise não se encerra aqui, pois entende-se 
que os sujeitos vivem em uma busca contínua em significar e ressigni-
ficar, assumindo posições discursivas que afetam seus discursos, seus 
olhares, seus posicionamentos e reações de maneira tal que existe uma 
contínua busca em enfrentar a realidade e gerar possibilidades de inter-
pretações e releituras. Como bem diz Orlandi (2015, p. 45), “o sentido é 
assim uma relação determinada do sujeito – afetado pela língua – com 
a história. É o gesto de interpretação que realiza essa relação do sujeito 
com a língua, com a história, com os sentidos”.
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1. Slam: prática de leitura e prática discursiva

Propomos olhar, a partir da perspectiva da Análise de Discurso, 
para a leitura de materialidades orais no espaço da escola, funcionando 
como uma produção discursiva capaz de instituir nos sujeitos um pro-
cesso de empoderamento e de resistência contra discriminações. Com 
Pêcheux (1997) compreendemos a leitura a partir de dois modos: como 
sustentação do literal e como ato político, no instante em que, ao pro-
duzir a leitura, o sujeito confronta as interpretações consagradas pelas 
instituições de poder.
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Com a tarefa de promover a leitura, a escola muitas vezes segue a 
literalidade das interpretações pré-construídas, deixando de problema-
tizar os pontos de vista e debater as possibilidades de interpretações. 
Desse modo, a promoção na escola de práticas de leitura pautadas no 
“modo como um objeto simbólico produz sentidos” (ORLANDI, 2001, p. 
64), fecha a possibilidade do sentido único da interpretação e abre para 
as possibilidades de interpretações, espaços para a autoria.

De acordo com Mittmann (2014), a autoria perpassa gestos de 
reapropriação e ressignificação de Formações Discursivas (FDs) distin-
tas. Nessa colisão de Formações Discursivas, um novo arquivo se forma, 
produzindo “um gesto de autoria, que envolve recorte, movimento, rea-
propriação e ressignificação” (MITTMANN, 2014, p. 38). No exercício de 
leitura analisado neste artigo, muitas são as Formações Discursivas em 
colisão, desde as que inscrevem um discurso pedagógico, perpassando 
pelas que constituem a prática da materialidade oral em questão abar-
cando poesia, performance vocal e corporal bem como os discursos por/
com ela mobilizados, até as Formações Discursivas determinadas pelas 
posições históricas e ideológicas dos discursos em análise.

A leitura ressignifica, movimenta, recorta e reapropria os efeitos 
de sentido dessas Formações Discursivas, produzindo, pelo ato políti-
co de interpretar, um gesto de autoria na inscrição de sentidos novos/
outros. Como materialidade oral, a prática que propomos observar con-
sistiu na presença do coletivo Slam das Minas/RS na escola, momento 
em que foi oportunizado aos estudantes o conhecimento, por meio de 
explicações e de vídeos disponíveis no YouTube, sobre o que é e do que 
se trata o Slam. Após esse primeiro contato, os estudantes assistiram a 
algumas performances no espaço escolar da biblioteca, sentados no chão, 
ou em cadeiras, em círculo, como acontece no espaço da rua. O segundo 
passo propôs instigar a escrita de Slams, poemas rimados ou não que de 
certa forma mobilizam algo significativo para quem os escreve. Sendo a 
escola em questão uma grande oportunizadora de vivências desse tipo, 
os estudantes não hesitaram em produzir e declamar suas poesias Slams. 
Assim, tomamos uma dessas materialidades4 para a mobilização das se-
quências discursivas (SD) analisadas neste texto.

4 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KTUGgb1H9rs. 

https://www.youtube.com/watch?v=KTUGgb1H9rs
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A atividade de leitura da materialidade oral do Slam coloca em 
jogo uma discursivização do cotidiano, muitas vezes negligenciada nos 
debates e manuais escolares, permitindo ao sujeito significar em uma 
posição raramente autorizada de se inscrever no âmbito escolar. Para 
Cazarin (2006), a produção de leituras pelo sujeito-leitor comparece de-
terminada pela inscrição em um imaginário de “lugar social”, nas pa-
lavras da autora “é esse lugar que o lança em um processo histórico de 
interpretação e de disputa na produção de sentidos, ou seja, os sentidos 
se produzem como gestos de interpretação” (CAZARIN, 2006, p. 310). 
Desse modo, movimentando interpretações e disputas para a produção 
de efeitos de sentido no gesto autoral, a prática de leitura com o Slam 
produz um imaginário de sujeito que lê a partir de suas contingências 
sócio-históricas. Nesse imaginário de lugar social se impõem, para a 
produção de gestos autorais, os atravessamentos dos sentidos de escola 
e de estudante.

Dessa forma, o Slam, na escola, permite a constituição da autoria 
por uma posição-sujeito aluno, no confronto entre uma posição produ-
zida pela escola para o sujeito e a produzida com o Slam pelo sujeito, 
histórico e social interpelado ideologicamente, que lê e diz d(o) mundo. 
Entendemos, nesse movimento para a produção de uma autoria, os sujei-
tos inscritos em um processo de compreensão das posições sociais e po-
líticas, questionando as relações de poder e opressões estruturais. Essa 
compreensão, e a identificação com uma posição-sujeito, é um caminho 
para o processo de empoderamento dos sujeitos; Berth (2019) explica 
que há dois tipos de poder em jogo nesse processo de empoderamento.

Com base em Arendt e Foucault, Berth (2019) situa o poder; apoia-
da na primeira, ele seria deliberado em uma ação coletiva, considerando 
o social e o subjetivo no empoderamento de grupos minoritários; respal-
dada no segundo, teríamos um poder descentrado da instituição, onde 
se “verifica uma espécie de microfísica do poder, articulado ao Estado, 
mas que atravessa toda a estrutura social” (BERTH, 2019, p. 19), nessa 
proposição o poder está em todos os níveis sociais, o que nos levaria a 
considerar poderes, no plural. A partir das concepções de biopolítica e 
de biopoder do teórico francês, Berth (2019) pensa as relações de poder 
nas instituições e o sujeito, ela explica: “segundo o filósofo, a disciplina 
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fabrica indivíduos, é uma técnica específica de poder que os domina” 
(BERTH, 2019, p. 20).

É com essa leitura que a autora produz seu gesto autoral para a 
noção de empoderamento, compreendendo os poderes e os indivíduos 
em relação a esses poderes.

Quando assumimos que estamos dando poder, em verdade es-
tamos falando na condução articulada de indivíduos e grupos 
por diversos estágios de autoafirmação, autovalorização, au-
torreconhecimento e autoconhecimento de si mesmo e de suas 
mais variadas habilidades humanas, de sua história, e princi-
palmente de um entendimento quanto a posição social e polí-
tica e, por sua vez, um estado psicológico perceptivo do que se 
passa a seu redor. (BERTH, 2019, p. 21).

Não podemos deixar de considerar, enquanto analistas do discur-
so, nosso ponto de vista acerca do tratamento, ou não, das teses marxis-
tas na teoria desenvolvida por Foucault e o quanto isso afeta na com-
preensão da noção de empoderamento. Sabemos com Gregolin (2006), 
que Foucault se afasta das teorias Althusserianas – um dos elos da trípli-
ce aliança que constituem a AD, – especialmente por não considerar as 
noções de aparelhos ideológicos do Estado, interpelação ideológica e 
luta de classes.

Com isso, ao se propor um poder sem centro, existindo por si mes-
mo, instala-se uma problemática, a saber, política e teórica. Segundo a 
mesma autora, pelo aspecto político, esse entendimento compromete-
ria a almejada subversão do poder, uma vez que a elevação da classe 
dominada a esse poder fragmentado pouco alteraria a rede de poderes. 
Pelo lado teórico, a autora salienta o apagamento das implicações que 
as noções de Aparelhos Ideológicos do Estado e luta de classes afetariam 
na compreensão da noção de poder com base em Foucault, ou seja, não 
podendo serem situados em pontos da estrutura social, os micropoderes 
não teriam lados, assim não haveria nem classe dominante nem classe 
dominada.

Como podemos, então, compreender a noção de empoderamen-
to a partir de um olhar pêcheuxtiano? Considerando a noção de sujei-
to e entendendo sua determinação pela ideologia e pelo inconsciente. 
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De início, sabemos com Althusser, que “a ideologia interpela os indi-
víduos como sujeitos” (ALTHUSSER, 1996, p. 131) e que somos sempre 
já sujeitos, portanto, somos desde sempre já interpelados pela ideolo-
gia. Pêcheux (2014) acrescenta que essa interpelação se realiza a partir 
do esquecimento das determinações e da identificação com a Formação 
Discursiva que constitui o sujeito, ou seja, a Formação Discursiva que 
lhe é dominante. É nesse processo que a identificação produz o imaginá-
rio de sujeito que se julga autônomo em suas escolhas, sem reconhecer o 
assujeitamento ao discurso do Outro; o sujeito se inscreve em posições 
sob o efeito de um agir consciente e assim se concebe livre para escolher 
os sentidos e propor uma autoria.

A análise do discurso escapa do entendimento desse sujeito uno, 
senhor de si mesmo e de suas vontades, por esses termos compreende 
um imaginário de sujeito; ao apoiar-se na psicanálise e na noção de in-
consciente, concebe um sujeito desejante dividido. Tratamos desse su-
jeito sempre em busca e cindido para pensarmos as tomadas de posição 
do sujeito a partir da inscrição em Formações Discursivas, momento em 
que nos deparamos com o desdobramento do sujeito e as modalidades 
de reduplicação da identificação; “o “desdobramento do sujeito – como 
“tomada de consciência” de seus objetos – é uma reduplicação da iden-
tificação, precisamente na medida em que ele designa o engodo dessa 
impossível construção da exterioridade no próprio interior do sujeito” 
(PÊCHEUX, 2014, p. 160).

As modalidades de tomada de posição do sujeito, a saber, a iden-
tificação plena do sujeito ao discurso, o bom-sujeito; a contraidentifi-
cação do sujeito ao discurso, o mau-sujeito; e a desidentificação do su-
jeito ao discurso, instante em que o sujeito desloca a identificação com 
a Formação Discursiva e com a Forma-sujeito. Com base nessas mo-
dalidades de reduplicação da identificação do sujeito, Indursky (2007) 
nos explica que é na contraidentificação que o sujeito e a Formação 
Discursiva homogêneos são relativizados; pesquisando acerca da noção 
de ideologia e suas implicações no entendimento da noção de Formação 
Discursiva, a autora observa o efeito da contradição, em suas palavras: 
“a diferença e a divisão como características da ideologia, ou seja, ela é 
heterogênea e vive sob o signo da contradição” (INDURSKY, 2007, p. 7).
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A partir do exposto, podemos afirmar que o empoderamento situa 
o sujeito na ideologia, na luta de classes, na disputa dos sentidos; como 
sujeito dividido, entra em contradição para instituir uma tomada de po-
sição. Nada lhe é fornecido, ele não se deixa conduzir e não se autocon-
duz por um caminho, mas sim, por meio de um processo mobilizando 
a ideologia e o inconsciente, ele se identifica ou não com o discurso do 
Outro para produzir um gesto de autoria.

SD1: Pela tua boca, soa o preconceito; E pelos meus olhos, pro-
curo o teu conceito.

SD2: Vendo as feminazi, que nem tu dizes, ganhando respeito.

Na SD1 a autoria do sujeito-aluno se produz a partir da contrai-
dentificação do dito pelo Outro, instante de constituição do sujeito em 
uma posição de enfrentamento, ela compreende o preconceito e observa 
seu funcionamento no/pelo outro; em SD2 a partilha das discursivida-
des inscreve o sujeito no processo de empoderamento para dizer o que 
diz, ou seja, reconhece o incomodo do movimento feminista no Outro, 
pelo termo pejorativo “feminazi”, um uso que propõe fazer calar as mu-
lheres que ousam dizer. Nesse caso, a relação com o fascismo tenciona 
deslegitimar a luta por equidade e silenciar a mulher ao tomá-la como 
opressora, isto é, desarticula o movimento e desestrutura a mulher. Ou 
seja, no discurso do Outro, o termo se relaciona com o efeito de sentido 
de deslegitimação/preconceito, enquanto na posição de sujeito-aluno o 
efeito é subvertido para que a identificação seja de empoderamento. O 
que no discurso do Outro soa como “feminazi, mulheres que atacam os 
homens”, na SD2 soa como “sou feminazi, aos teus olhos, porque defen-
do meus direitos, mereço respeito”, ressignificando o sentido da palavra 
“feminazi”.

O Slam no espaço escolar institui uma falha no ritual, causa con-
flito, agita as filiações de sentido, nesse processo o sujeito ressignifica 
discursos e se constitui em posições-sujeito para produzir seu discurso. 
A falha no ritual se apresenta “no encontro do sujeito do discurso, com a 
linguagem e com a história” (INDURSKY, 2007, p. 9). O Slam no ambien-
te escolar permite o compartilhamento de FDs distintas das que comu-
mente circulam na instituição, desloca a estrutura quando o produtor de 
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leituras possíveis, o professor, propõe espaço para a autoria e as inter-
pretações dos alunos, rompendo com o ritual, constituindo para o sujei-
to um processo para o empoderamento.

2. Na resistência, sujeitos de direito

A partir do que desenvolvemos com a prática de leitura, em que 
aos estudantes é possibilitado um espaço de empoderamento e gestos de 
autoria daquilo que sempre foi dito, do que é silenciado, do que pode ser 
dito e do que pode ser negado, esses são capazes de constituir também 
espaços de resistência pelo/com o Slam. Dessa forma, se faz importante 
trazer a noção de resistência para que reflitamos não só sobre o traba-
lho realizado, como também observarmos, nas produções discentes, os 
gestos de autoria do sujeito-aluno. “Assim, entendemos que resistência 
supõe alguma forma de dialetização; supõe conflito, tensão, desacordo; 
supõe a constituição do sujeito em seu movimento de alienação/repeti-
ção/separação do/no Outro.” (SOARES et al., 2015, p. 10).

Nesse movimento, na materialidade oral que mobilizamos, a po-
sição-sujeito com a qual nos deparamos instaura pontos de resistência, 
no instante em que mobiliza, no espaço da escola, a tomada de palavra, 
instituindo um “não ‘escutar’ as ordens; não repetir as litanias, ou repe-
ti-las de modo errôneo, falar quando se exige silêncio […]” (PÊCHEUX, 
1990, p. 17). Ainda, sabendo do litígio social convocado nos versos do 
Slam, temos na poesia a assunção da palavra daqueles que não são ou-
vidos e não possuem espaços para dizer; é luta para dizer e ser ouvido, 
a luta com a língua na língua. Observemos as sequências discursivas a 
seguir:

SD3: Não é uma, nem duas. São várias.

SD4: Cansadas estamos de tanto chorar.

Um dos primeiros pontos que chama a atenção na SD3 é a convo-
cação de uma rede de apoio, o sujeito (do discurso) não está mais sozi-
nho. Isso parte, principalmente, da noção de empoderamento e do fato 
da própria dinâmica que o Slam produz em seus participantes (poetas e 
ouvintes). “O empoderamento tem a contestação e o novo no seu âmago, 
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revelando, quando presente, uma realidade sequer antes imaginada” 
(BERTH, 2019, p. 153), ou seja, que estava presente e que não se revelava. 
Nessa perspectiva, os sujeitos e os sentidos são (des)construídos no pro-
cesso de leitura com o trabalho do político que joga com as identidades, 
com a história e com o social no que tange à luta por equidade de gênero 
e fim das violências e violações contra as mulheres. É um encontro, uma 
junção, não só de militância, mas de pensamentos em comum, sororida-
de, dororidade, objetivos de “várias”.

Sendo assim, há um jogo entre Formações Discurisvas antagôni-
cas, do feminismo e do patriarcado, o enfrentamento a um pré-construí-
do de que o homem, constituído em uma posição-sujeito da FD patriar-
cal e machista, tem coragem, tem controle, tem poder, mas que “agora” é 
confrontado por mulheres constituídas em uma posição-sujeito de uma 
FD feminista. Ainda, essa posição-sujeito homem suscita um pré-cons-
truído de que mulheres não têm uma tomada de posição social em equi-
dade com a dos homens, negando-o.

Na SD4, propomos um deslocamento do predicado do sujeito para 
construir uma família parafrástica. Logo, o que teríamos em uma ordem 
direta da oração seria: Estamos cansadas de tanto chorar, o sujeito desi-
nencial pode ser recuperado em outro trecho desse Slam que diz “Nós 
mulheres cansamos de apanhar”. Assim, sabendo dos termos que consti-
tuem o sujeito da oração, a proposta da cadeia parafrástica se materia-
liza tanto pelo fato do verbo cansar e sua nominalização, quanto pelos 
efeitos de sentido provocados por esses termos, instaurando um certo 
efeito de sentido. Portanto, a partir da SD4 temos a seguinte equação:

Estamos cansadas de X

em que X se materializa com uma cadeia parafrástica:

X = apanhar, ter medo, chorar, morrer, sair na rua sem saber se vai voltar

Assim, X mobiliza os sentidos de permanência e revolta, estar 
“cansada” não discursiviza uma desistência, ao contrário, evoca efeitos 
de sentido de luta, de denunciar X e não se calar mais para X. Logo, X é o 
que precisa ser denunciado, pois é o que acontece com as vidas das mu-
lheres e continua sendo negligenciado pela sociedade, principalmente 
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pelos dizeres da FD patriarcal. Dizer estar cansada é dizer “não querer 
mais” que isso aconteça. Assim, a resistência se dá também pela denún-
cia e pelo funcionamento discursivo da negação. 

Indursky (2013) nos traz que no exame do funcionamento discur-
sivo da negação, podemos investigar a presença do pré-construído en-
quanto vestígio. Como vimos, o pré-construído trazido nas sequências 
discursivas anteriores, quando trata das posições e das lutas sociais das 
mulheres, é aquele das contínuas violências e violentações que as mu-
lheres sofrem, materializado nas paráfrases de X.

Desse modo, “a negação é um dos processos de internalização de 
enunciados oriundos de outros discursos podendo indicar a existência 
de operações diversas no interior do discurso em análise” (INDURSKY, 
2013, p. 261), que pode evidenciar a presença do discurso-Outro. O que 
observamos, na SD4, não é uma predicação negativa, pelo menos, não 
com a presença da partícula “não”. Porém, entendemos que no fio do 
discurso, a predicação negativa na SD3 se faz presente e colabora para 
o efeito de sentido de “cansadas e cansamos” analisado anteriormen-
te. Em seguida, mobilizamos mais uma sequência para analisar esses 
processos dos quais viemos falando, o pré-construído, a negação e o 
discurso-Outro:

SD5: E pra variar, a gente não vai se calar.

A SD5 e a SD3 remontam ao discurso de que a luta por direi-
tos é conjunta, assim como a afirmação de que tais desigualdades 
e violências não irão mais acontecer contra as mulheres. Mobilizar 
esses dizeres, além da luta, significa também o gesto de autoria do 
sujeito-aluno constituído a partir da prática de leitura com o Slam 
na escola.

Conseguinte, “quando o sujeito do discurso pode e deve dizer 
o que diz a partir do seu lugar social, ele o faz por uma predicação 
afirmativa, identificando seu dizer com o saber da FD que o afe-
ta.” (INDURSKY, 2013, p. 264). Percebemos, dessa maneira, a iden-
tificação com a FD feminista, de luta pelos lugares de direto das 
mulheres menos invisibilizados e sem violações. Com isso, assim 
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como percebemos que X constitui pré-construídos acerca das re-
lações sociais de gênero, podemos agora deslocar essa matriz para 
a SD5, em que teríamos: A gente não vai X, que com os termos “pra 
variar” evoca a mudança de postura social, o que antes não varia-
va, agora vai mudar, materializando:

A gente não vai chorar.

A gente não vai morrer.

A gente não vai ter medo.

A gente não vai apanhar.

Outrossim, reconhecendo X como pré-construído que advém 
do discurso-Outro, e que tais enunciados podem ser atestados 
pela memória discursiva, não são necessárias transformações para 
interpretar que o discurso-Outro afirmaria que as mulheres vão/
merecem apanhar, ter medo etc. Nesse ponto, a resistência

é a marca de subjetividade inscrita na língua. É a possibilidade 
de, ao dizer outras palavras no lugar daquelas prováveis ou pre-
visíveis, deslocar sentidos já esperados. É ressignificar sentidos 
e rituais enunciativos, deslocando processos interpretativos já 
inscritos historicamente e institucionalizados. (SOARES et al., 
2015, p. 10).

No gesto trazido, podemos visar um sujeito em desacordo com os 
sentidos vigentes, que nos conflitos e tensões estabelece fronteiras en-
tre as formações discursivas, “uma fronteira entre o que deve ser dito e o 
que deve ser refutado” (INDURSKY, 2013, p. 269). Um sujeito que não se 
fecha em si mesmo, não se encerra, mas sim implica abertura, questiona, 
traz dúvidas. Ainda, rejeita os silenciamentos, nega o que o discurso-
-Outro soa, quer ressoar outros sentidos, subverter o pré-construído.

Por fim, ao jogar com a sintaxe, na inversão do verbo “calar” em 
relação aos sujeitos, o efeito de sentido desliza de aqueles que sempre 
soam e querem calar para eles precisam se aquietar. Nesse deslocamen-
to, os efeitos de sentido se postam na fronteira ao recuperar o lugar 
determinado historicamente e socialmente das mulheres, um lugar de 
silêncio que avança a fronteira com o desejo de quebrar esse silêncio, 
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rejeitando o que é posto pelo outro. Portanto, se constitui enquanto su-
jeito de direito, e mais do que isso, reconhecendo seus direitos, não sen-
do mais incapaz de escolhas e conquistas.

3. Na construção de autoria e rompimento de dizeres

Além de o Slam compartilhar discursos de FDs distintas e suscitar 
a posição-sujeito aluno, ele perpassa também a prática de leitura, o in-
tradiscurso, o interdiscurso e a memória discursiva. Dessa forma, propo-
mos analisar nessa parte, nas sequências discursivas produzidas, o pro-
cesso de leitura, imbricado à memória discursiva, em relação ao eu, ao 
outro e ao(s) mundo(s) que se dão no processo de leitura e autoria com 
a prática do Slam em um discurso de enfrentamento. Assim, destacamos 
que o trabalho com a leitura propicia um processo de empoderamento, 
reconhecimento e resistência desses sujeitos estudantes.

No processo de leitura, leva-se em conta a relação do que é dito 
com o não dito, bem como os sentidos estabilizados, que provocam rup-
turas e deslocamentos presentes no fio do discurso, a fim de romper com 
as evidências. É uma leitura que vai além da superfície do texto. “A lei-
tura trabalha, realiza esse espaço, esse jogo de sentido (memória) sobre 
o sentido (texto, formulações), conformando essas relações” (ORLANDI, 
2012, p. 65). No Slam, pode-se analisar essa relação operando entre o 
interdiscurso, o intradiscurso e a rede de sentidos que ambos evocam.

No interdiscurso é onde estão todos os sentidos possíveis e por 
dizer. É o “todo complexo com dominante” o qual Pêcheux (2014) refe-
re-se. Trata-se, portanto, da dissimulação da transparência dos sentidos 
em que “algo fala sempre antes, em outro lugar e independentemente.” 
(PÊCHEUX, 2014, p. 149). Para elucidar a questão do interdiscurso, sele-
cionamos mais uma SD:

SD6: Porque nós mulheres cansamos de apanhar.

Na SD6, observamos que o machismo, a violência e a submissão, 
ditos antes e em outro lugar, determinam o discurso do sujeito. Esse dis-
curso serve de base para que o sujeito-aluno rompa e se desidentifique 
com a FD patriarcal e machista. Nesse processo é que o intradiscurso 
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funciona em relação a si mesmo e na relação “ao que disse antes e ao 
que eu direi depois; portanto, o conjunto dos fenômenos de “correferên-
cia” que garantem aquilo que pode chamar o “fio do discurso”, enquan-
to discurso de um sujeito” (PÊCHEUX, 2014, p. 153). O sujeito-aluno só 
pode se desidentificar desse discurso machista, suscitando o discurso 
feminista, porque agora ele se identifica com a formação discursiva que 
passa a constituí-lo.

Dessa forma, o conceito de interdiscurso relaciona-se diretamente 
com o intradiscurso, de modo que um ocupa a posição vertical e o outro, 
a horizontal. No eixo vertical, o interdiscurso trabalha com os dizeres 
que já foram ditos e esquecidos sobre determinado assunto. E, no eixo 
horizontal, o intradiscurso apresenta o que pode ser enunciado em de-
terminadas condições de produção. É nesse lugar que o discurso do Slam 
suscita a atualização, os rompimentos e deslocamentos do dizer. Nesse 
sentido, só há a possibilidade de formulação e desdobramento porque 
algo já foi dito, ou seja, está na memória.

Em relação à memória discursiva, essa se define, não como uma 
memória individual/psicológica, mas como um acontecimento que bus-
ca restituir os implícitos, pré-construídos e discursos já ditos para se 
produzir sentidos (PÊCHEUX, 2014). Assim, está calcada em saberes ou-
tros, constituídos socio-historicamente, que, ao enunciarmos, atualiza 
as múltiplas possibilidades de dizer, atravessando o discurso. Ou seja, a 
memória seria como

estruturação de materialidade discursiva complexa, estendida 
em uma dialética da repetição e da regularização: a memória 
discursiva seria aquilo que, face a um texto surge como acon-
tecimento a ler, vem a restabelecer os ‘implícitos’ de que sua 
leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio 
legível. (PÊCHEUX, 2015, p. 46).

Consoante a isso, a posição que o sujeito ocupa no Slam, na SD6, 
além de aluno, também é a de mulher, mas a mulher que não corro-
bora a memória discursiva da mulher que é mãe, dona de casa, esposa, 
submissa. Pelo contrário, essa posição-sujeito rompe com a repetição 
e reivindica os direitos da mulher de ser, de se expressar, de ter voz, de 
ter respeito e de não ser mais oprimida pelo machismo. É, então, nesse 
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espaço móvel da memória que o sujeito constrói novos dizeres, deslo-
cando os já estabilizados.

Ao romper com a repetição e com o discurso estabilizado em de-
terminada FD, o sujeito-aluno se insere também no processo de autoria, 
em que, colocando-se como autor de seu dizer, em determinadas condi-
ções de produção, produz novos efeitos de sentido. Dessa forma, os ges-
tos de leitura de empoderamento e resistência estão interligados com o 
intradiscurso, interdiscurso e memória discursiva que, por sua vez, por 
meio da autoria, rompem com as evidências de sentido e com os discur-
sos estabilizados em uma FD.

4. Algumas considerações

Pelos pontos de resistência, vozes e sentidos ressoam os dizeres 
dos dois espaços em confronto. Mais do que um não escutar as ordens 
imperativas de silenciar, o sujeito não repete o silêncio e fala se valendo 
dos mecanismos de afrontamento de modo análogo. Compreendemos, 
então, a formulação de um discurso de resistência sustentado no intra-
discurso, pelas palavras de desacato divisando a fronteira do dizer para 
ocuparem o espaço do respeito e, no interdiscurso, pela retomada de ter-
mos que fazem ressoar a reprodução do preconceito e violência sempre 
imputados às mulheres.

Geralmente, o discurso e as temáticas das poesias do Slam são mar-
cados pelos anseios e vivências de um determinado grupo, pela identi-
dade e empoderamento de sujeitos. Portanto, entendemos que o Slam 
na escola desempenhou o papel de suscitar a ascender palavras de luta 
e empoderamento, além de instaurar, pela autoria, tomadas de posições, 
resistência e identificação por/para o sujeito-aluno.

No trabalho com a Análise do Discurso (AD), pontuamos também 
o que Fernandes nos aponta: “a pertinência do ensino da AD e com a 
AD para um ensino que culmine com o desenvolvimento de uma peda-
gogia crítica e transformadora.” (2018, p. 20). Ensino este possível de 
ser observado por meio da dinâmica e das análises apresentadas, em 
que a Análise do Discurso, na culminância com um discurso pedagógico 
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polêmico, constrói uma sala de aula crítica e de reflexões sobre os efeitos 
de sentido.

Dos gestos de análises trazidos, então, observamos a possibilida-
de do desenvolvimento de um ensino com a AD, promovendo reflexões 
sobre diferentes temáticas e a instauração da autoria através da leitura, 
como contribui Fernandes:

Ensinar com a AD, portanto, é tomar uma postura crítica frente 
ao discurso pedagógico dominante, é inquietar-se pela mudan-
ça, é ser interpelado e interpelar pela ação, é ocupar o lugar de 
autor, de sujeito do dizer, é refletir e agir na sociedade como 
agente de uma prática discursiva, é inquietar e encorajar o ou-
tro, desacomodando-o e desacomodando-se ao mesmo tempo. 
(FERNANDES, 2018, p. 37).

Com isso, pensamos nos funcionamentos discursivos do Slam na 
escola. Funcionamentos que visam a (des)construção de sentidos por e 
para alunos e professores, em que o discurso pedagógico autoritário é 
confrontado com um discurso pedagógico polêmico cujos sujeitos, senti-
dos e autoria se constituem, se ressignificam, se empoderam e resistem.
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EDUCAÇÃO NÃO PRESENCIAL NO 
ENSINO MÉDIO DE SANTA CATARINA: 

POR QUE GOOGLE SALA DE AULA?
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1. Introdução

A pandemia de Covid-19, que chegou ao Brasil em março de 2020, 
instaurou novos modos de relações sociais e alterou a configuração das 
práticas, como a prática pedagógica. Diante dessa nova conjuntura, o 
Estado de Santa Catarina emitiu a Portaria n. 924/2020, que estabelece as 
diretrizes para o funcionamento de atividades escolares não presenciais 
e cumprimento do calendário letivo. Tal medida trouxe consigo a adoção 
oficial do pacote de ferramentas Google pela Secretaria de Educação do 
Estado (SED-SC) e impôs a professores, gestores e alunos da educação 
pública estadual um cenário de educação remota para o qual não foram 
preparados.

1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do 
Sul de Santa Catarina. Bolsista CAPES/Fapesc. Membro dos grupos de pesquisa Produção 
e Divulgação do Conhecimento Científico e GREPEM – Relações de Poder, Esquecimento e 
Memória (Unisul). E-mail: debbiemnoble@gmail.com.

2 Doutora em Ciências da Linguagem (UNISUL). Professora da rede estadual de educação de 
Santa Catarina e da rede municipal de Florianópolis. Áreas de interesse: teorias textuais e 
discursivas; materialidade digital; tecnologia e educação. E-mail: profprisimoes@gmail.com.

mailto:debbiemnoble@gmail.com
mailto:profprisimoes@gmail.com
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Este processo de implantação de ensino remoto se deu de forma 
unilateral e sem as discussões que entendemos serem necessárias diante 
da complexidade da questão. Trazemos então alguns pontos importan-
tes em relação às condições de produção do processo, como a distinção 
entre ensino remoto e educação a distância; e a geração e o forneci-
mento de dados de professores/alunos para empresas privadas, como o 
Google e seus parceiros.

Diante dessas condições de produção, este trabalho visa analisar 
– ancorado na Análise do Discurso franco-brasileira – a contradição que 
se estabelece no discurso oficial da SED-SC, textualizado na Portaria nº 
924/2020, em sua relação com a prática pedagógica, discursivizada em 
relatos de professores da rede estadual de SC. Para isso, recortamos se-
quências discursivas de um arquivo de relatos de professores da rede, 
resultado de uma pesquisa realizada pela Comissão de Educação da 
ALESC, por meio de um questionário virtual disponibilizado aos profes-
sores da rede, que obteve mais de 1000 respostas, cujos resultados estão 
disponíveis para consulta on-line3.

2. Condições de Produção: a “Escola Nuvem” em meio ao caos 
pandêmico

O ano de 2020 marcou o mundo pela pandemia de Covid-19, amea-
çando e colocando à prova a saúde física e mental dos sujeitos, modi-
ficando as formas de relação social e o cotidiano de todos, a partir da 
necessidade que se impôs de isolamento social. Um acontecimento é 
tomado como histórico não pelo fato em si, mas por que reclama in-
terpretação e é simbolizado pelos sujeitos. Nesse sentido, a pandemia 
não só pode ser considerada um acontecimento histórico, mas também 
discursivo, conforme propõe Orlandi:

Podemos considerar a Pandemia como um “acontecimento dis-
cursivo” que domina as discursividades. Sobre tudo que dizemos 
paira a metaforização dessa ameaça global. Contagiando não só 
as posições-sujeito, mas também as palavras, os sentidos. Este 

3 As perguntas da pesquisa, bem como seus resultados e os relatos completos estão disponíveis 
em: https://lucianecarminatti.com.br/mais-de-mil-professores-respondem-enquete-sobre-
-aulas-nao-presenciais/. Acesso em: 22 abr. 2021.

https://lucianecarminatti.com.br/mais-de-mil-professores-respondem-enquete-sobre-aulas-nao-presenciais/
https://lucianecarminatti.com.br/mais-de-mil-professores-respondem-enquete-sobre-aulas-nao-presenciais/
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pode ser um ponto de partida: a metaforização da pandemia, 
atravessando fronteiras na linguagem, indistinguindo senti-
dos, irrompendo em palavras que surgem de qualquer parte. 
(ORLANDI, 2021, p. 03).

É nessa conjuntura que o Estado de Santa Catarina emite a Portaria 
nº 924/2020, estabelecendo as diretrizes para o funcionamento de ati-
vidades escolares não presenciais e cumprimento do calendário letivo. 
A Portaria confirma e estabelece no discurso oficial o cenário que vinha 
se desenhando desde março, com a Resolução CEE/SC nº 009/2020, de 
19 de março de 2020, que definiu o regime especial para as atividades 
escolares não presenciais, e o Parecer CEE/SC n°179/2020, de 14 de abril 
de 2020, que orientava quanto à carga horária a ser cumprida.

A instauração do ensino remoto se deu de forma acelerada, uni-
lateral e não democrática: não houve debate com a comunidade escolar 
– como se tem notícias do realizado em outras Secretarias de Educação 
– decidindo-se pela adoção da ferramenta Google Sala de Aula em toda 
a rede estadual e acelerando o recomeço das atividades em abril de 2020. 
Nesse sentido, o artigo 2º da Portaria define as datas estipuladas para 
retomada do calendário letivo:

IV – 02/04: Início da formação on-line direcionada aos Gestores, 
Técnicos e Professores para a implementação de atividades es-
colares não presenciais.

V – 06/04: Reinício do ano letivo por meio das atividades esco-
lares não presenciais. (SANTA CATARINA, 2020, p. 02).

Pelos trechos destacados, podemos ver que apenas 4 dias separam 
as formações oferecidas a gestores, técnicos e professores do reinício 
das atividades escolares não presenciais. Apesar de, nos documentos 
oficiais, a Secretaria de Educação afirmar datas específicas para o iní-
cio das atividades remotas, não existiam condições para o cumprimento 
disso. Destacamos duas condições essenciais para a efetivação do ensino 
remoto que não tiveram o tempo adequadamente planejado: o acesso 
ao Google Sala de Aula, que não teve o tempo de execução necessário 
para o processo técnico de criação dos endereços de e-mail – Gmail – 
dos professores e alunos de toda a rede, pois foi necessária a criação de 
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contas de e-mail institucionais, com o domínio @sed; e a configuração 
das “salas de aula” do Google para cada escola, série e turma, sendo ne-
cessário criar seções, chamadas Tópicos no ambiente do Classroom, para 
cada uma das disciplinas, para, somente após esta arquitetura compu-
tacional estar preparada, haver a possibilidade dos professores posta-
rem atividades para os alunos e destes terem acesso às atividades. Vale 
salientar que este foi um trabalho executado pelos técnicos dos NTEs 
(Núcleos de Tecnologia Educacional) da SED cujo atendimento é feito 
por regionalidades, e não por escola; também é importante lembrar que, 
no ano de 2015, foi extinto o cargo de técnico de informática das escolas 
estaduais, de modo que, no contexto do ensino remoto, as unidades não 
contaram com ajuda de profissional especializado para dar suporte ao 
uso e operação das novas ferramentas pedagógicas exigidas pelo ensino 
não presencial.

Além disso, recortamos o art. 5, que marca a centralidade dos pro-
fessores para o funcionamento destas atividades:

Art. 5º Dada a diversidade do público de estudantes e dos con-
textos socioeconômicos, a sistemática do trabalho pedagógi-
co no regime especial de atividades escolares não presenciais 
observará o seguinte: I – serão disponibilizadas plataformas 
virtuais de aprendizagem, com atividades mediadas pelos 
professores, para os estudantes que possuem acesso à inter-
net; II – serão disponibilizados materiais impressos, contendo 
atividades e orientações elaboradas pelos professores, para os 
estudantes que não possuem acesso à internet. § 1º Cabe aos 
professores, com auxílio da equipe gestora da Unidade Escolar, 
identificar os alunos que possuem e os que não possuem acesso 
à internet, para os fins dos incisos I e II. (SANTA CATARINA, 
2020, p. 03).

Neste recorte, fica marcado o triplo papel que a Portaria impõe 
aos professores: tanto o de mediador de atividades on-line, quanto o de 
mediador de atividades off-line (ou seja, duas formas distintas de plane-
jamento, seleção de materiais e correção de atividades), além de ser o 
responsável por identificar os alunos que possuem ou não acesso à inter-
net. O que não está dito neste recorte da Portaria é como o professor 
realiza a atribuição de identificar quais alunos possuem acesso ou não 
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à internet (que não parece condizente com o lugar de professor) e por 
qual via faz isto. O que também não está dito na Portaria supracitada é 
de que modo, após identificar os alunos que possuíam ou não acesso à 
internet, se orientaria e informaria às famílias sobre o funcionamento 
das atividades letivas.

Interessante notar isso também na formulação “diversidade do pú-
blico de estudantes e dos contextos socioeconômicos”, na qual a SED marca 
o pleno conhecimento das condições materiais dos alunos. Quanto ao 
professor, este é um tema que fica silenciado, produzindo, mais uma vez, 
a transparência dos sentidos: todo o professor tem acesso à internet, o 
conhecimento e os equipamentos necessários para atender à nova de-
manda de sua profissão. Retornaremos a esses pontos na análise das SDs 
selecionadas a partir dos relatos dos professores sobre a prática pedagó-
gica neste formato remoto.

2.1 Ensino Remoto é EaD?

Dentre as determinações governamentais e os inúmeros não ditos 
deste processo, entendemos ser necessário um debate sobre a distin-
ção entre Educação a Distância (EaD) e ensino remoto, no contexto da 
pandemia de Covid-19, via ferramentas do Google. Sabemos que, ape-
sar de constar do art. 80 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), e do Decreto nº 9.057, de 2017, o modelo de ensino básico a 
distância integral no Brasil deve seguir certas regulamentações:

educação a distância [é] a modalidade educacional na qual 
a mediação didático pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias 
de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação com-
patíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por 
estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares 
e tempos diversos. (BRASIL, 2017).

Segundo Nogueira e Batista (2020, p. 05), o EaD como modalidade 
de ensino foi estruturado ao longo dos anos, por meio de legislações que 
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estabeleceram requisitos e pré-requisitos para sua oferta. Entre esses 
requisitos, pode-se destacar:

metodologia de ensino, infraestrutura e formação adequada 
aos profissionais envolvidos. Se há ausência desses requisitos, 
não podemos configurar a oferta como educação a distância 
pelo simples fato de alunos e professores estarem em espaços 
diferentes.

Do ponto de vista infraestrutural, as condições para desenvol-
ver um ensino a distância vão muito além da disponibilização de conta 
Gmail institucional ou uma plataforma como o Google Sala de Aula. Para 
a configuração de ensino a distância, deve haver disponibilidade de pla-
taformas educacionais específicas para isso. Uma dessas plataformas é o 
MOODLE, considerada um “ambiente virtual de aprendizagem (AVA)”, 
construído sob um código aberto, sendo um ambiente virtual gratuito, 
disponível para uso on-line – inclusive largamente utilizado para cursos 
de extensão a distância oferecidos à comunidade pelas Universidades 
Federais e Institutos Federais por todo o País. Durante a pandemia, in-
clusive, essa foi a plataforma eleita geralmente para o ensino remoto 
em nível federal, por ser considerada gratuita e segura. Além disso, na 
modalidade EaD, a sala de aula virtual (SAV) de um AVA seria

o ambiente próprio de organização das ações do ensino, cons-
tituindo-se como elemento de suporte indispensável à apren-
dizagem do aluno da EaD. […] nesse ambiente, são encontrados 
recursos e ferramentas que têm o objetivo de estabelecer a inte-
ratividade entre professores, alunos e tutores, constituindo-se 
como ambiente específico para o planejamento, o desenvolvi-
mento e o acompanhamento de todos os processos e procedi-
mentos de ensino e de aprendizagem. (GARCIA; GARCIA, 2020, 
p. 06).

Do ponto de vista pedagógico, Garcia e Garcia (2020, p. 09) res-
saltam que a promoção da aprendizagem no EaD se dá a partir da orga-
nização do trabalho pedagógico, levando-se em conta a possibilidade 
de utilização dos recursos tecnológicos, bem como a “estruturação de 
uma sequência pedagógica bem definida; o emprego de metodologias 
facilitadoras da aprendizagem – ênfase na aprendizagem colaborativa e 
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na aprendizagem ubíqua, e a implantação de uma sistemática de acom-
panhamento contínuo do ensino e da aprendizagem por parte do pro-
fessor”. No entanto, os relatos dos professores apontam para a falta de 
condições materiais de realização da proposta da Secretaria de Educação 
e do Governo do Estado de SC: nem plataforma on-line adequada (que 
possibilitasse condições semelhantes às de um ensino a distância); nem 
custeio de internet aos professores; celulares; computadores; ou forma-
ção adequada para o funcionamento do ensino remoto.

Por outro lado, apesar dos efeitos de sentido do significante re-
moto, assim como a distância, também apontar para o que está distante 
no espaço geográfico, é preciso considerar a conjuntura de configuração 
do ensino básico remoto, que só se deu por conta da imposição de isola-
mento social causada pelo acontecimento pandemia. Sendo assim, as 
atividades pedagógicas mediadas pelo uso da internet foram planejadas 
de forma emergencial para minimizar os impactos da impossibilidade do 
ensino presencial na aprendizagem, uma vez que o “currículo da maior 
parte das instituições educacionais não foi criado para ser aplicado re-
motamente” (BEHAR, 2020, s/p). Sendo assim, não se pode comparar pe-
dagógica ou estruturalmente EaD e ensino remoto emergencial, o que 
nos leva, de imediato, a afirmar que o ensino remoto realizado em Santa 
Catarina definitivamente não é EaD.

2.2 Capitalismo de vigilância: determinações econômicas na 
educação

No artigo Big other: surveillance capitalism and the prospects of an 
information civilization (2015), Shoshana Zuboff propõe questões sobre 
o funcionamento dos bancos de dados na internet, relacionando a acu-
mulação desses arquivos on-line ao que ela denomina Capitalismo de 
Vigilância (ZUBOFF, 2015, p. 77). Em trabalho anterior (SIMÕES, 2018), 
destacamos a importância dos estudos de Zuboff para pensar as novas 
formas de organização do capitalismo com a formação de arquivos digi-
tais que podem ser armazenados, vigiados e rastreados conforme inte-
resses mercadológicos de corporações. O controle dos dados não se dá 
em instituições restritas, ou locais específicos, ele está nos cercando o 
tempo todo, a cada uso que fazemos do aparelho celular, a cada login na 
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internet, a cada passo de nossa rotina monitorada seja por câmeras, seja 
por senhas.

Já dissemos anteriormente que “Bancos de dados têm importância 
subjetiva, social e política em uma sociedade informatizada, assim como 
são produtos altamente rentáveis.” (SIMÕES, 2018, p. 138), principal-
mente quando são gerados pelos próprios usuários da rede. Torna-se, 
assim, possível produzir a vigilância massiva dos sujeitos através dos 
bancos de dados. Nesse sentido, a adoção das ferramentas do Google 
para a educação pelo Estado de Santa Catarina é ponto essencial para 
este trabalho, na medida que esse modo de organização dos dados só 
é possível devido às interações sociais mediadas pelo digital, ou seja, 
autorizadas pelo sujeito de direito, em suas escolhas livres. Esta é uma 
ilusão que faz parte do funcionamento da interpelação ideológica: acre-
ditar-se livre para livremente se submeter. Da mesma forma, à sociedade 
tecnológica digital é associada uma liberdade que seria oferecida nas 
interações virtuais, no entanto, “a liberdade oferecida pelo digital é uma 
ilusão de liberdade, pois somos vigiados o tempo todo na sociedade de 
controle” (SIMÕES, 2018, p. 161).

No caso do Google Sala de Aula, ambiente virtual escolhido para 
estruturar o ensino remoto nas instituições públicas de ensino de SC, 
para ter acesso a essa interação mediada pelo Google todos os professo-
res e alunos precisam acessar suas contas e obter uma chancela institu-
cional. O sujeito é individuado pelas instituições, neste caso, pela SED-
SC, a qual cria uma demanda/comanda que é solucionada pelo Google. 
Um exemplo disso são os endereços eletrônicos institucionais, criados 
sob o domínio @sed, cujo login dos professores foi a numeração da ma-
trícula dos servidores (quase todo o número), bem como a matrícula dos 
alunos foi usada como login e suas datas de nascimento foram as senhas 
iniciais que, após o primeiro acesso à conta institucional, deveriam ser 
alteradas. Vimos, então, informações funcionais de servidores do Estado 
e informações pessoais dos alunos – menores de idade – serem con-
cedidas à empresa Google sem qualquer esclarecimento, por parte da 
Secretaria de Educação ou do Governo do Estado, a respeito da seguran-
ça e do sigilo sob os quais deveriam ser mantidos os dados fornecidos.
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Ainda de acordo com Zuboff, tal modo de funcionamento da socie-
dade informatizada prevê que o comportamento de cada um dos sujeitos 
possa ser monitorado, que sua privacidade não seja protegida, que seus 
dados possam ser incluídos em listas de anunciantes, ou seja, a lógica do 
capitalismo de vigilância só é possível de ser posta em prática através de 
uma arquitetura computacional global. Assim, segundo Cruz e Venturini 
(2020, p. 1061):

mesmo sem conhecer por inteiro os riscos envolvendo tais 
acordos, estamos cada vez mais transferindo nossas relações 
educacionais e de pesquisa, agora digitalizadas, para os data 
centers de grandes empresas do capitalismo digital. São alunos, 
alguns ainda menores de idade, professores, pesquisadores e 
funcionários das instituições públicas educacionais que são 
inseridos, muitas vezes de forma compulsória e com poucas 
discussões internas, nesse modelo privado de negócios sem 
compreender suas possíveis consequências.

Nesse sentido, entendemos que o acontecimento pandemia acen-
tua os discursos do progresso científico, uma vez que se impõe a neces-
sidade de consumo desses aparatos tecnológicos a fim de possibilitar 
o modo remoto, tanto da educação quanto do trabalho. No entanto, se 
apagam as condições de produção do ensino remoto, tanto no que diz 
respeito às condições materiais de existência de professores e alunos 
quanto nos desdobramentos de uma educação sustentada em produtos 
do Google, com o estabelecimento de parcerias pagas entre SED-SC e 
empresas de tecnologia privadas.

3. Gestos de análise

O que pensa a comunidade escolar sobre o ensino remoto? E so-
bre a determinação acerca da utilização do Google Sala de Aula como 
plataforma de interação educacional? Apesar de não terem sido consul-
tados, os sujeitos-professores ocupam lugar de destaque na Portaria nº 
924/2020 da SED-SC para o funcionamento remoto do ensino. Diante 
disso, visamos analisar a contradição que se estabelece no discurso ofi-
cial em sua relação com a prática pedagógica, textualizada, em nosso 
corpus, nos relatos de professores da rede estadual de SC.
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Esse dissenso nos permite dizer que há posições-sujeito em dis-
puta a respeito do papel da tecnologia digital em nossas vidas e, princi-
palmente, quanto ao papel da prática social nas decisões tomadas sobre 
esta questão. Reconhecemos, na Portaria da SED, a produção da trans-
parência dos sentidos sobre o trabalho do professor em um contexto de 
educação não presencial, evidência produzida pelo trabalho da ideolo-
gia. Isso está marcado nos relatos dos professores, dos quais recortamos 
algumas sequências discursivas (SDs).

Na SD1, o sujeito-professor fala do funcionamento inicial do en-
sino remoto:

SD1: Desde que começou essa pandemia, a primeira iniciativa 
foi cada professor né, inicialmente, teve a missão de criar um 
grupo da turma que é regente no WhatsApp, catar os números, 
ir atrás das pessoas e tal, pra passar as orientações. E a primei-
ra semana, a princípio, foi no WhatsApp. Mas a gente tem até 
hoje, porque é o principal meio de comunicação com os alunos.

No fio do discurso, temos uma descrição do funcionamento deste 
modelo de ensino pelo sujeito-professor, destacando que coube ao pro-
fessor o papel de “ir atrás das pessoas”. No entanto, colocando a SD1 
em contraste com o art. 5 da Portaria nº 924 – especialmente o trecho: 
Cabe aos professores, com auxílio da equipe gestora da Unidade Escolar, 
identificar os alunos que possuem e os que não possuem acesso à internet – 
vemos que ela aponta para outros não-ditos sobre a prática pedagógica: 
não basta fazer o seu trabalho de forma duplicada, ainda são imputadas, 
ao sujeito-professor, outras funções, cujos saberes necessários não são 
explicitados. O professor e as escolas têm sob sua responsabilidade o 
letramento digital das famílias para garantir o funcionamento da “escola 
na nuvem”4.

Vejamos agora outra sequência discursiva:

SD2: Estou vivendo um momento de incessante trabalho, das 
8 às 19h.

4 Termo não oficialmente utilizado pela Secretaria de Educação, mas que não podemos nos fur-
tar de marcar, uma vez que estamos atentos aos modos de formulação e circulação próprios da 
materialidade digital. O termo faz referência às clouds, ou seja, às nuvens de armazenamento 
de conteúdo na web, como o iCloud, Google Drive e outros tantos.
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1. Tentar usar um mecanismo que nunca tivemos acesso às 
Tecnologias.

2. Fazer atividades para a semana.

3. Enviar as atividades por WhatsApp para os grupos de salas, 
Enviar isso no Google sala de aula.

4 Receber corrigir por e-mail 570 atividades por semana.

5. Fazer a devolutiva aos alunos.

6. Direção mandando mensagem as 12:00. Inclusive sábados e 
domingos.

7. E no final vamos ouvir a culpa é do PRoF!!!! Estou exausta.

Nesta sequência, o sujeito-professor formula uma lista de tarefas 
que simbolizam seu dia de trabalho. Por meio da enumeração das coi-
sas a fazer do professor, da marcação de um número imenso de ativida-
des a serem corrigidas (570) – que tanto pode ser um número simbólico 
quanto pragmático, uma vez que os professores com carga-horária de 
40 horas muitas vezes possuem de 10 a 15 turmas com 30 alunos cada 
(somando 450 alunos) e que há professores que assumem até 60 horas 
de trabalho – o sujeito marca na linguagem e no ritmo resultado de sua 
enumeração, a sensação de exaustão dos professores, reforçada ainda 
pela sentença: estou exausta.

A sentença 1 denuncia a maior dificuldade enfrentada pelos 
professores: “Tentar usar um mecanismo que nunca tivemos acesso às 
Tecnologias”. Segundo Leandro Ferreira (2000), o equívoco é a marca, 
na língua, onde se dá a resistência, ou seja, são justamente as falhas, as 
ambiguidades que constituem o Real da língua, o que lhe é mais próprio. 
Nesse sentido, nosso olhar se volta, na sentença 1, para a desorganiza-
ção sintática que produz uma ambiguidade, lembrando, com Leandro 
Ferreira (2000) que os enunciados da língua podem sempre escapar à sua 
organização. Vejamos, pelas paráfrases, as ambiguidades que o enuncia-
do convoca:

“Tentar usar um mecanismo que nunca tivemos acesso às Tecnologias”: 

1 – Possibilidade de separar o enunciado em duas orações:

a) Tentar usar um mecanismo que nunca tivemos acesso.
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b) Nunca tivemos acesso às tecnologias.

2 – Possibilidade de reorganizar o enunciado sintaticamente:

Tentar usar um mecanismo do qual nunca tivemos acesso às tecno-
logias, ou seja, Tentar usar o Google Sala de Aula, ao qual nunca tivemos 
acesso, e do qual não conhecemos os funcionamentos/as possibilidades.

As paráfrases nos trazem possibilidades de efeitos de sentido: em 
1, a separação da sentença em duas orações aponta para o não acesso a 
tecnologias em geral e ao mecanismo específico (plataforma Google Sala 
de Aula). Isso marca duplamente o abandono do Estado e a contradição 
com o discurso oficial: se a Portaria nº 924 menciona, em seu art. 6, uma 
formação pedagógica on-line, para aprimorar o uso de metodologias, me-
diadas ou não por tecnologias, a SD2 denuncia a ineficácia das formações 
previstas para o período remoto e a ineficácia corrente da SED em propi-
ciar o acesso adequado às tecnologias desde antes da pandemia.

Neste caso, lembramos que tecnologias podem ser várias formas 
de facilitar a aprendizagem: xerox, datashow, material pedagógico, la-
boratórios etc., além das tecnologias digitais. Na segunda possibilidade 
parafrástica, chegamos ao Google Sala de Aula como equivalente a um 
mecanismo, e ao efeito de sentido de funcionamento também possível 
para tecnologia. Essa possibilidade nos coloca, mais uma vez, diante da 
contradição com o discurso oficial, marcando a sensação de despreparo 
dos professores sobre as novas formas de funcionamento da educação 
que antecipa a última sentença do sujeito-professor: “E no final vamos 
ouvir a culpa é do PRoF!”, ou seja, a atribuição da responsabilidade ao 
indivíduo, funcionamento próprio da formação social capitalista que 
atravessa o ensino remoto.

O item 3 “Enviar as atividades por WhatsApp para os grupos de sa-
las, enviar isso no Google sala de aula” aponta para a contradição sobre 
a qual nos debruçamos neste trabalho: se o Google Sala de Aula é a fer-
ramenta oficial adotada pela SED-SC, por que o professor envia as ativi-
dades por WhatsApp? Algumas paráfrases possíveis para este enunciado 
nos ajudam a compreender os não ditos:

1 – enviar as atividades por WhatsApp para os grupos de salas e 
também enviar isso no Google;
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2 – enviar as atividades por WhatsApp para os grupos de salas, 
para aqueles que não têm acesso ao Google;

3 – enviar as atividades por WhatsApp para os grupos de salas, 
para quem não costuma ver isso no Google, ou só acessa através de celular, 
pois não tem acesso à internet de outro modo.

A paráfrase 1 ajuda a reformular sintaticamente a sentença, uma 
vez que não havia conectivo ligando as orações, mas sim uma vírgula. 
As duas outras paráfrases trazem dizeres que não estão neste recorte, 
mas se sustentam em outro lugar de nosso corpus: na SD1, que trata 
da interação com os alunos via WhatsApp, por ser o principal meio de 
comunicação com eles e aquele que parece ser eficaz e abrangente, uma 
vez que parece dar conta também dos alunos que não possuem compu-
tador e acesso à internet de banda larga, o que não exclui que possam ter 
acesso somente ao WhatsApp, aplicativo que já é considerado básico pe-
las operadoras e muitas vezes não é cobrado. A necessidade do contato 
através desse aplicativo revela as condições materiais de existência dos 
estudantes e famílias no contexto do ensino remoto.

Uma outra possível paráfrase para esta sequência pode trazer à 
tona um pré-construído que marca a contradição para a qual estamos 
olhando:

4 – enviar as atividades por WhatsApp para os grupos de salas, mas 
também enviar isso no Google, porque é o exigido pela SED.

Conforme a teoria do discurso, os pré-construídos trazem à tona 
o que é dito em outro lugar, independentemente da vontade do sujeito, 
e que acaba marcado em seu dizer. No caso desta SD, a elipse, a falta do 
conectivo ligando as orações, coloca a interpretação em suspenso, não 
sendo possível pelo dito recuperar os pré-construídos e a memória que 
constitui o dizer. Sobre isso, pensamos com Haroche que:

A injunção a dizer, feita ao sujeito, não está desligada de seu 
silenciamento. Esta injunção que o torna responsável por seu 
propósito, que o inscreve inteiramente, sem distanciamen-
to possível, nesta prática de um dizer exaustivo para aí o (de)
ter, aí o (re)ter, procura assim rejeitar para a inexistência, ou 
para a ambiguidade de um não dito, o que – omissão, res-
trição, reticência, reserva – abre sobre um espaço precário, 
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irredutivelmente individual, ameaçante para as instituições. 
Espaço do incerto, da falta, do alusivo. Espaço do não sistemá-
tico, do aforismo, da interpretação, na qual o sujeito, levado 
pela vontade de dizer, chega a resistir a esta injunção de tudo 
dizer… (HAROCHE, 1992, p. 14).

Assim, as paráfrases nos ajudam a recuperar os não-ditos e asso-
ciá-los a outros processos discursivos. O não-dito, recuperado pela pa-
ráfrase 4, aponta para a Portaria nº 924, para o discurso oficial da SED, 
e expõe a contradição: escolher o Google Sala de Aula como plataforma 
oficial de publicação e acompanhamento das atividades letivas não im-
plica no impedimento de outros funcionamentos das práticas pedagó-
gicas. Assim, o sujeito-professor envia as atividades por WhatsApp, pois 
sabe que lá é o espaço de interlocução com os alunos, enquanto envia as 
atividades pelo Google, porque lá é o espaço oficial, no qual presta conta 
da sua prática.

Essa contradição levanta a possibilidade também de um movimen-
to de resistência do sujeito diante das determinações oficiais. Segundo 
Pêcheux, resistir é:

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 pala-
vras e das frases; tomar os enunciados ao pé da letra; deslocar 
as regras na sintaxe e desestruturar o léxico jogando com as 
palavras… (PÊCHEUX, 1990, p. 17).

Quando o sujeito-professor, apesar de escutar as ordens e até mes-
mo praticá-las (enviar as atividades pelo Google Sala de Aula), ainda as-
sim faz também de outro modo (enviar as atividades pelo WhatsApp), ele 
está ousando pensar por si próprio, mostrando que sua prática funciona 
do modo como ele faz funcionar. É na prática social que percebemos o 
quanto “é preciso ousar se revoltar”: 7 – mas no final ainda vão dizer que 
a culpa é do prof.!!

Conforme postula Pêcheux, não há ideologia sem falhas, não há 
processo de assujeitamento perfeito e é nesse espaço do furo, na prá-
tica social que “a resistência toma seu lugar”, resistência essa que não 
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pode ser pensada de forma heroica, “mas na divergência desarrazoada, 
de sujeitos que teimam em (r)existir.” (ORLANDI, 2012, p. 231-234). 
Percebemos que é a divergência, a revolta, a ação não guiada pela razão 
que marcam a posição de resistência. Seja pela raiva, seja pela dor, seja 
pelo controle do próprio tempo, a tomada de posição de resistência, ain-
da que inconsciente, é sempre uma insistência do sujeito em ser sujeito 
para além da mera sobrevivência, ou subsistência, para além do lugar a 
ele predestinado pela ideologia dominante. Tal ideologia está represen-
tada, neste caso, pela adoção da plataforma Google Sala de Aula, e não 
de outra plataforma qualquer, para a realização do ensino remoto nas 
escolas públicas estaduais em SC.

4. Considerações finais

Neste trabalho, analisamos sequências discursivas de referên-
cia, que recortam um arquivo de relatos de professores do Estado, co-
locando-as em relação ao discurso oficial, textualizado na Portaria nº 
924/2020. Pelas análises, pudemos observar a contradição que se es-
tabelece no processo de instauração do ensino remoto na pandemia. 
Reconhecemos, na Portaria, a produção da transparência dos sentidos 
sobre a prática pedagógica no ensino não presencial, evidência produzi-
da, segundo Orlandi (2012), pelo trabalho da ideologia, que representa 
a saturação dos sentidos e dos sujeitos, evidenciando certos sentidos e 
apagando outros possíveis.

Para além do que é formulado na Portaria nº 924, observamos uma 
centralidade do papel do professor também no que concerne às condi-
ções materiais do ensino remoto: seja no esforço financeiro para a com-
pra de equipamentos, arcando com os custos do aumento da velocidade 
da internet, ou se aperfeiçoando para se adequarem aos novos formatos 
e funcionamentos do ensino. Isso nos leva a confirmar uma vez mais, 
algo que se repete ao longo da história da educação: sem o professor, 
não haveria ensino (seja ele remoto, a distância, presencial).

Ademais, as estratégias de ensino remoto adotadas pelas secreta-
rias de educação, no País e em Santa Catarina, no contexto da pandemia, 
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não deveriam ser confundidas com EaD, mas sim entendidas como modos 
de dar continuidade ao vínculo pedagógico entre estudantes e escolas. 
Essa confusão sobre o que, de fato, está sendo oferecido aos estudantes 
também contribuiu para que muitos professores – como podemos visua-
lizar no conjunto de relatos dos quais recortamos as sequências discur-
sivas – se sentissem cobrados a se transformar, da noite para o dia, em 
professores de ensino a distância, modalidade de ensino para a qual, en-
quanto professores da educação básica, não detinham os conhecimentos 
e as condições necessárias.

Ainda, entendemos, com Pêcheux (2011, p. 33), que “a não-es-
sencialidade da ideologia técnica em estado livre frente a frente com a 
prática social é fundamental”. Não atendendo à demanda da prática so-
cial, a ideologia técnica poderia não só fabricar o real, mas colocá-lo em 
suspenso de modo que a ideologia da própria técnica tomaria o lugar do 
real. Este fato é constatável hoje, sob a confusão vigente entre o domínio 
do virtual e a ordem do real, principalmente no tocante às relações so-
ciais mediadas por redes sociais e aplicativos. Devemos duvidar, então, 
da naturalização da relação entre práticas técnica, política e sociedade 
capitalista, observando o modo de funcionamento dos discursos sobre a 
técnica/tecnologia produzidos nesse enlace, do qual o ponto nodal é a 
ideologia.

Nesse sentido, na escolha das ferramentas Google em SC, obser-
vamos que foram silenciadas as determinações econômicas, as condi-
ções materiais e as consequências sociais da adoção dessa tecnologia 
digital pela educação pública, sendo debatido o conceito de capitalismo 
de vigilância. Além disso, a instauração abrupta da Portaria nº 924 criou 
uma demanda para a prática pedagógica, mas não houve espaço para o 
questionamento da escolha desta plataforma específica. Por este moti-
vo, seguimos questionando: por que Google Classroom? Mas não temos 
respostas definitivas, apenas indícios de que, a partir da escolha desta 
plataforma, se impôs mais do que um modo de ensino não presencial: 
houve um redimensionamento da prática docente como um todo.
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A CONSTITUIÇÃO DE UM IMAGINÁRIO
DE LÍNGUA PARA O ESTADO 

BRASILEIRO EM MATERIAIS DIDÁTICOS 
DE LÍNGUA PORTUGUESA

Rafaela Kessler-Kist1

1. Situando a discussão

A discussão que desenvolvemos neste trabalho faz parte de um 
tema de pesquisa de nosso interesse, cuja questão central diz respei-
to aos sentidos produzidos sobre o ensino de Língua Portuguesa (LP). 
Neste texto, apresentamos uma pequena amostra do trabalho de tese 
em andamento, intitulado “Imaginário(s) de língua e ensino de Língua 
Portuguesa (LP) em livros didáticos de LP2”, produzidos e publicados en-
tre a década de 1930 e os anos 2000, a fim de expor as indagações ini-
ciais que resultaram no desejo de desenvolver esta pesquisa. Além disso, 
buscamos, a partir da constituição do corpus, apresentar as primeiras 

1 Mestre em Letras pela Universidade Federal do Paraná – UFPR e doutoranda pela mesma uni-
versidade; membro do grupo de pesquisas “Estudos do Texto e do Discurso: entrelaçamentos 
teóricos e analíticos – GPTD”. E-mail: rafaela.kessler@gmail.com.

2 Esta pesquisa está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Federal do Paraná com data para defesa em fevereiro de 2023, sob orientação da Professora 
Dra. Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia. O presente trabalho foi realizado com apoio da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de 
Financiamento 001.
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impressões acerca do nosso objeto de pesquisa, bem como, o caminho 
que pretendemos seguir adiante.

A questão da língua nos afeta desde o trabalho de dissertação, in-
titulado “O ensino de língua portuguesa nas falas de professores: o fun-
cionamento do imaginário” (KESSLER-KIST, 2019), no qual buscamos 
analisar o(s) imaginário(s) de língua e de ensino de língua que consti-
tui(em) o discurso do sujeito-professor de LP, considerando os proces-
sos de identificação do sujeito aos domínios de saberes que constituem 
as Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa do Estado do 
Paraná – DCE. Já para o trabalho de tese, direcionamos nosso olhar ana-
lítico a materiais didáticos de Língua Portuguesa partindo dos seguintes 
questionamentos: de que modo a constituição histórico-político-ideo-
lógica sobre o objeto língua, materializada nos manuais didáticos de en-
sino de LP, produz certos sentidos e coloca para circular e funcionar de-
terminado(s) imaginário(s) de língua e de ensino de Língua Portuguesa? 
Que imaginário(s) é(são) esse(s)? Como se relacionam com a língua do 
Estado?

Para a constituição do corpus da pesquisa de tese, rastreamos ma-
teriais didáticos de diferentes épocas, elaborados entre a década de 1930 
e os anos 2000, materiais estes direcionados ao que chamamos hoje de 
Ensino Fundamental II; as obras consultadas foram publicadas especial-
mente em São Paulo e adotadas por escolas do país todo. Para o levan-
tamento do nosso objeto de análise, propusemos uma “divisão”3 e, desse 
modo, procuramos materiais didáticos que estivessem dentro do escopo 
estabelecido, isto é, obras publicadas antes de 1961, entre 1961 e 1971, 
entre 1971 e 1996, e após 1996. Este recorte baseou-se nas publicações 
das Leis de Diretrizes e Bases – LDBs4. Após selecionadas as obras, bus-
camos analisar as apresentações dos livros (ex: Notas ao professor e ao 
aluno; Advertência sobre ortografia; etc.).

3 A divisão foi feita apenas com o objetivo de termos uma direção na procura pelos materiais, 
uma vez que em Análise de Discurso de orientação pêcheuxtiana, compreendemos a histó-
ria não em sua temporalidade cronológica, mas em seus processos discursivos afetados por 
condições de produção determinadas. Portanto, o que nos importa mais não é o período em 
que dada obra foi publicada, mas como se dá o processo de produção de sentidos dos dizeres 
desses materiais em condições determinadas.

4 A primeira LDB foi publicada em 1961 e a última atualização ocorreu em 2017. A LDB é uma 
legislação que tem o objetivo de regulamentar todo o sistema educacional de ensino, tanto 
público como privado, do Brasil.
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Nosso interesse por materiais didáticos manifesta-se por com-
preendermos tais ferramentas como instrumentos linguísticos que par-
ticipam no/do processo de construção do conhecimento sobre a língua, 
e que produzem sentidos em direção à constituição da língua nacional. 
Isto posto, neste trabalho, a partir de uma articulação entre a Análise 
de Discurso de orientação pêcheuxtiana (AD) e a História das Ideias 
Linguísticas (HIL), propomos analisar duas sequências recortadas de 
dois materiais didáticos de LP, um da década de 1930, chamado Methodo 
de Analyse – (Lexica e Logica) ou Syntaxe das Relações, elaborado por 
Carlos Góes e publicado em 1934, e outro da década de 1970, chamado 
Comunicação em Língua Portuguesa – Meu livro de Português – A Língua 
pelos Textos, escrito por Adriano da Gama Kury e publicado em 1973, a 
fim de compreendermos como dizeres materializados nesses materiais 
de décadas anteriores produzem sentidos no/para o ensino de língua 
hoje. Os saberes já cristalizados na memória entram em cena e colocam 
para funcionar sentidos outros sobre língua, sentidos que se constituí-
ram ao longo da história e contribuem para a constituição do imaginá-
rio de língua para/do Estado brasileiro. Diante disso, este trabalho nos 
possibilita entender os processos de produção de sentidos no que se re-
fere ao ensino de língua materializado nesses materiais produzidos no 
Brasil, os quais naturalizam certas evidências para o sujeito brasileiro 
e para a língua falada por este sujeito. Além disso, esta pesquisa nos 
possibilita compreender de que modo esse imaginário se relaciona com 
a língua do Estado.

A título de exemplo do que temos encontrado nos manuais didá-
ticos, trouxemos aqui dois excertos de diferentes manuais que materia-
lizam tais evidências. A primeira amostra, em uma nota ao professor de 
Língua Portuguesa, Adriano da Gama Kury, autor do livro Comunicação 
em Língua Portuguesa – Meu livro de Português – A Língua pelos Textos, 
publicado em 1973, destaca que “Cumpre lembrar, ainda, que agora se 
introduzem trechos expressivos de autores portugueses modernos e 
contemporâneos, chamando-os para a unidade da língua luso-brasilei-
ra, especialmente na sua modalidade literária.”. O outro excerto, reti-
ramos do livro Português: Linguagens, elaborado por William Roberto 
Cereja e Thereza Cochar Magalhães, que foi publicado em 1998. Na carta 
de apresentação direcionada aos estudantes, os autores apontam que 
esse livro foi escrito “Para você que transita livremente entre linguagem 
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e que usa, como um dos seus donos, a língua portuguesa para emitir 
opiniões, dúvidas, desejos, emoções, idéias e para receber mensagens.”. 
Entendemos que estas amostras produzem um imaginário que natura-
liza certas evidências, tais como a da unidade da Língua Portuguesa, e 
a relação dessa língua que diz ser nossa, do cidadão brasileiro, isto é, a 
Língua Portuguesa como a língua do Estado brasileiro, como veremos 
nas análises mais adiante. Observamos, portanto, a partir destes excer-
tos que, na disputa pelos sentidos, os manuais didáticos materializam 
um dado imaginário que sustenta uma certa unidade (imaginária) da 
Língua Portuguesa. Outrossim, esses manuais, ao tomarem dados sen-
tidos como únicos e evidentes, produzem um efeito de apagamento do 
processo de historicização da língua em um país colonizado por Portugal. 
Esta é uma questão bastante presente no corpus e que será discutida a 
seguir e, também, de forma mais aprofundada no trabalho de tese. Por 
ora, no que diz respeito à construção/produção de conhecimento sobre a 
língua no Brasil, é pertinente destacar que,

A gramatização de um país colonizado trabalha segundo um 
duplo eixo: o da universalização e o do deslocamento. Pela sua 
gramatização, o português do Brasil elabora, instala mesmo, 
seu direito à universalização, garantindo a unidade (imaginá-
ria) constitutiva de qualquer identidade. Paralelamente, tem 
seus usos variados. Uma vez conquistado seu direito à unidade, 
imediatamente recomeça a reconhecer suas variedades: relação 
com as línguas indígenas, africanas etc., que lhe dão identidade 
para dentro e para fora – para dentro, distingue-se o português 
standard dos tupinismos, africanismos, populismos; para fora, 
distingue-se, pelo mesmo traço, os brasileirismos, em relação 
ao português de Portugal. Ambivalência que mostra, como dis-
semos, o giro pelo qual transferimos para o Brasil a referência 
da universalidade da língua portuguesa. Esse reconhecimento 
é parte da própria constituição da unidade do português brasi-
leiro, portanto da nossa unidade nacional. (ORLANDI, 2013, p. 
31-32).

2. Articulação entre a AD e a HIL: um gesto interpretativo para 
pensar o ensino de Língua Portuguesa

Para falar em língua e ensino de língua na perspectiva em que nos 
inscrevemos, é imprescindível percorrer pela história do sujeito e da sua 
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língua considerando a produção do conhecimento do sujeito sobre sua 
língua (ORLANDI, 2013). Para isso, nossos objetivos de pesquisa nos le-
vam a transitar e propor uma articulação entre a Análise de Discurso 
de orientação pêcheuxtiana (AD), tal como vem sendo desenvolvida no 
Brasil, e a História das Ideias Linguísticas (HIL), sobretudo com os estu-
dos de Eni Orlandi, no Brasil, e Sylvain Aurox na França. A HIL, em seu 
campo do saber, compreende os instrumentos linguísticos – gramáti-
cas, dicionários, manuais etc. – como objetos discursivos (NUNES, 2008). 
Quanto à AD, esta concebe tais objetos na relação com suas condições de 
produção, isto é, como objetos inscritos na história, não transparentes e 
sujeitos a falhas; a história como constitutiva da produção de sentidos. 
À vista disso, esta articulação se faz necessária, pois, como apontado, 
entendemos os manuais didáticos de Língua Portuguesa como objetos 
discursivos, os quais constituem-se em condições de produção especí-
ficas e, a partir daí, produzem determinados efeitos de sentido para a 
língua, para o ensino dessa língua e para o sujeito falante dessa língua.

Por um longo período, segundo Auroux (2014, p. 35), desde o de-
senvolvimento das concepções linguísticas europeias até final do século 
XIX, tivemos uma gramatização massiva das línguas do mundo. Tal gra-
matização ficou conhecida como a segunda revolução técnico-linguística, 
sendo o advento da escrita considerado como a primeira revolução. “O 
processo de aparecimento da escrita é um processo de objetivação da 
linguagem, isto é, de representação metalinguística considerável e sem 
equivalente anterior” (AUROUX, 2014, p. 21), tendo papel fundamental 
na origem das tradições linguísticas e no que concebemos hoje sobre 
língua.

Ainda sobre Auroux (2014), valemo-nos de suas reflexões para 
pensarmos nos saberes linguísticos transmitidos historicamente por 
meio das tecnologias e instrumentos linguísticos. Auroux compreende 
tais instrumentos como resultado do processo de gramatização de uma 
língua, e “por gramatização deve-se entender o processo que conduz a 
descrever e a instrumentar uma língua na base de duas tecnologias, que 
são ainda hoje os pilares de nosso saber metalinguístico: a gramática 
e o dicionário” (2014, p. 65, grifos do autor). Concebemos os manuais 
didáticos efeito desse processo, ao passo que materializam um saber 
linguístico e produzem determinados imaginários de língua e de ensi-
no de Língua Portuguesa. Além disso, os manuais didáticos funcionam 
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produzindo efeitos no interior do processo de instrumentação da língua 
(PETRI, 2012, p. 29), contribuindo para a circulação de uma dada abor-
dagem metalinguística.

Como dito, a HIL toma como instrumentos linguísticos dicioná-
rios e gramáticas, os quais são estudados também como objetos discur-
sivos. Orlandi (2001, p. 8) destaca que ver a gramática e os dicionários, 
e nós acrescentamos aqui os manuais didáticos de Língua Portuguesa, 
como inscritos e constituídos a partir de/em uma dada conjuntura só-
cio-histórica “transforma esses instrumentos em objetos vivos, partes 
de um processo em que os sujeitos se constituem em suas relações e 
tomam parte na construção histórica das formações sociais com suas 
instituições, e sua ordem cotidiana”. Os manuais didáticos de Língua 
Portuguesa, tomados como objetos discursivos, produzem sentidos para 
a língua e afetam o modo como o sujeito falante se inscreve e se cons-
titui na língua, como veremos nos primeiros gestos de análise a seguir.

Tanto as gramáticas como os dicionários têm a função de norma-
tizar e orientar o funcionamento da língua, propondo padrões de escrita 
e de fala para os falantes dessa língua. Os materiais didáticos são ins-
trumentos pedagógicos que, ao se inscreverem nos saberes perpetuados 
pela gramática e pelo dicionário – os quais são vistos como os alicerces 
para a construção do conhecimento sobre a língua, uma vez que são con-
siderados como célebres modelos de usos da língua –, reproduzem, por 
vezes, um certo padrão de língua (uma unidade imaginária), desconsi-
derando o real da língua5 (PÊCHEUX; GADET, 2004 [1981]). Ao ignorar o 
real da língua, produz-se certos efeitos na/para constituição do imaginá-
rio de língua que atravessa o Estado brasileiro.

3. A Língua Portuguesa como a língua nacional do Estado 
brasileiro

Nos estudos discursivos a que nos filiamos, como já falamos, con-
sideramos nosso objeto de análise não em sua transparência, mas em 
relação às suas condições de produção, isto é, concebemos os manuais 
didáticos de Língua Portuguesa na sua relação com outros discursos que 

5 Consideramos, segundo Pêcheux e Gadet, o real da língua como “o lugar do impossível, o lugar 
de embate entre a ordem do linguístico e a contradição histórica.” (KESSLER-KIST, 2019, p. 
24).
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o atravessam e o constituem. As condições de produção dos manuais nos 
levam a transitar pela história de um saber sobre a língua que se passa 
no Brasil, nomeada como Língua Portuguesa e instituída como língua 
nacional. Segundo Orlandi (2013, p. 14), tal percurso é efeito “das con-
dições em que se relacionam língua e saber sobre ela num país cuja his-
tória começa a ser contada pela colonização, tornando-se independente 
no século XIX.”. Diante desta afirmação e dos objetivos de nossa pesqui-
sa, buscamos compreender também de que modo os manuais didáticos 
de LP se tornam independentes ou não da história evocada pela coloni-
zação no que diz respeito ao modo como se ensina e se concebe a lín-
gua hoje no Brasil, considerando o processo de gramatização da língua 
brasileira iniciado em meados do século XIX. A partir desse processo, os 
autores brasileiros tomam para si a autoria dos dizeres sobre língua e 
seu ensino no Estado brasileiro.

É importante mencionar aqui alguns pontos que permeiam o pro-
cesso da gramatização brasileira6, em relação às observações feitas por 
Orlandi e Guimarães (2001) no texto “Formação de um espaço de produ-
ção linguística: a gramática no Brasil”, no que diz respeito à construção 
de instrumentos linguísticos, que se estendeu desde a chegada dos por-
tugueses – século XVI, até os jesuítas e viajantes – séculos XVII e XIX. 
Ao observarem materiais a partir dos quais se constroem instrumentos 
linguísticos, Orlandi e Guimarães destacam que no trabalho sobre a lín-
gua primeiro houve um interesse na relação entre a palavra e a coisa. 
Para tais autores, a questão que emergia, a partir da análise da produção 
desses instrumentos, era se, de algum modo, estava-se diante da mesma 
coisa (a “coisa” do Brasil com relação à de Portugal), destacando-se que 
tal distinção entre o português brasileiro e o europeu marcava-se por 
meio do uso de dêiticos (aqui, no Brasil, nesta terra, lá etc.). Ou seja, 
nesse espaço-tempo descrito, o português era aquele que, inscrito numa 
dada memória, sob certas condições de produção, identificava as coisas, 

6 Sobre o processo de gramatização brasileira, “O que define, assim, os estudos desenvolvidos 
no Brasil sobre a produção de um saber metalinguístico e de políticas linguísticas para a lín-
gua brasileira é a consideração da relação necessária e constitutiva do processo de gramatiza-
ção da língua com os processos históricos de constituição do Estado e da identidade nacionais. 
Considera-se, nessa perspectiva, que o estudo e a descrição dos trajetos percorridos pela lín-
gua no seu processo de gramatização fornecem elementos para a compreensão dos processos 
de construção de um lugar para o cidadão brasileiro, lugar este necessariamente predicado 
pela relação que estabelece com a língua do Estado. (ZOPPI-FONTANA; DINIZ, 2008, p. 91).
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os seres, os acontecimentos e os nomeava. A esse processo, os autores 
nomearam como “uma situação enunciativa de ‘transporte’ da situação 
enunciativa portuguesa (situação I).” (ORLANDI; GUIMARÃES, 2001, p. 
33). Isto é, o português de Portugal transportado para o Brasil. Contudo, 
situado agora no Brasil, “este deslocamento força outros contornos para 
a enunciação.” (idem, p. 33). Perante tais condições, a distinção, que an-
tes se dava através do uso de dêiticos (aqui, no Brasil, nesta terra, lá etc.), 
agora se centralizará numa diferença da ordem da língua, numa relação 
nome/nome, não mais numa relação nome/coisa.

Nesta conjuntura enunciativa, o português “transportado” 
acaba por estabelecer no seu próprio espaço de enunciação 
uma outra relação palavra-coisa cuja ambivalência se traduz 
pela distinção: na Europa/no Brasil. Um espaço de interpreta-
ção que começa a se construir com deslizamentos de sentido, 
efeitos metafóricos diferentes entre o português do Brasil e o 
de Portugal. Produzem-se assim “transferências”. (ORLANDI; 
GUIMARÃES, 2001, p. 33).

Ao realizar esse processo de transferência, o espaço-tempo Brasil 
no século XXI, continua atravessado pelo imaginário de unidade, como 
veremos em nossas análises. A transferência fez ecoar a memória de uni-
dade entre Brasil e Portugal, e produzir um deslizamento historiciza-
do, inscrito no interior da própria língua brasileira. Por isso, compreen-
demos que não há apenas o transporte do imaginário de unidade entre 
Brasil e Portugal, mas sob condições de produção outras, há a transfe-
rência desse imaginário que, por ser historicizado, produz tais desliza-
mentos e sentidos outros para a língua e para o ensino dessa língua em 
solo brasileiro. Para esta nova situação, a de transferência, os autores a 
nomeiam como situação enunciativa II. Esta, “dá à língua praticada nes-
tas condições [relação nome/nome] um regime de funcionamento outro 
mas igualmente dominado pela relação unidade/diversidade: a unidade 
aqui não se refere ao português do Brasil ao de Portugal, mas às varie-
dades existentes no Brasil.” (ORLANDI; GUIMARÃES, 2001, p. 34). Os 
autores acrescentam ainda que, desse modo, a variação não possui mais 
como modelo Portugal, mas a diversidade característica desse outro es-
paço-tempo chamado Brasil. É um espaço-tempo outro que continua 
atravessado pelo imaginário de unidade, tal como coloca Orlandi (2009, 
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p. 160): mesmo o Brasil sendo constituído por uma pluralidade linguís-
tica, não deixamos de ter, dado a relação da língua com o Estado, uma 
unidade ideal. É uma relação entre unidade necessária e diversidade 
concreta em um mesmo território. Frente a isso, uma das questões que 
procuramos desenvolver no trabalho de tese é de que modo os manuais 
didáticos de LP materializam essa relação entre unidade necessária e 
diversidade concreta hoje em um país constituído por uma memória 
da colonização portuguesa e uma memória que engloba a pluralidade 
linguística.

4. Os primeiros movimentos de análise

Ao direcionar nosso olhar analítico ao nosso objeto, procuramos 
analisar, neste texto, como a relação entre Estado-nação, Estado-língua 
e Estado-ensino aparece em dois manuais didáticos de diferentes perío-
dos e produz efeitos na constituição e circulação da língua, instituída 
como língua nacional; e na constituição do cidadão brasileiro enquanto 
pertencente a um Estado-Nação. Orlandi (2013, p. 21) dirá que “na cons-
trução do imaginário social a história da constituição da língua nacional 
está estruturalmente ligada à constituição da forma histórica do sujeito 
sociopolítico, que se define assim na relação com a formação do país, da 
nação, do Estado.” Como exemplo do modo como certos materiais mate-
rializam, de certa maneira, essa relação, trouxemos a sequência abaixo, 
recortada do livro Methodo de Analyse – (Lexica e Logica) ou Syntaxe das 
Relações – Curso secundário – 1º, 2º e 3º, de Carlos Góes, publicado em 
1934.

SD1: Sobre ser a obra mais desenvolvida sobre materia que vér-
sa, – é o trabalho mais completo sobre Topologia Pronominal 
(ou Synclise) até hoje publicado em nossa língua. Obra a um 
tempo destinada a Professor e Alunno (bem como a quantos 
desejem escrever com correção) […], documentada sempre 
com exemplos autorizados, colhidos nos melhores classícos da 
língua.

O que nos provoca inquietação neste excerto são os enunciados 
nossa língua e exemplos autorizados, colhidos nos melhores clássicos da 
língua, os quais nos levam a perguntar: o nossa remete-se a quem, à 
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língua do Brasil ou à língua de Portugal? Mesmo com a gramatização 
brasileira que começou em meados do século XIX e todos os estudos 
desenvolvidos acerca da pluralidade linguística brasileira, encontramos 
nesse manual da década de 1930 a influência portuguesa na língua bra-
sileira, efeito de uma memória da colonização, uma vez que no decorrer 
do livro há vários exemplos de escritores portugueses como Camões, F. 
Elysio, tradutor e poeta português do Neoclassicismo, e Grivet, autor de 
gramática portuguesa. A mobilização de exemplos vindos dos clássicos 
da literatura portuguesa e de gramáticas portuguesas suscita algumas 
questões. Partindo-se do pressuposto de que são estes os exemplos au-
torizados porque vêm da tradição clássica da língua portuguesa, per-
guntamo-nos: como se constitui essa autorização, tendo em vista que se 
trata de um material produzido no Brasil? E mais, o que fica (re)coberto 
ou (des)coberto na elipse após língua, a qual encobre o fato de que não se 
fala exatamente da mesma língua, no caso da brasileira e da portugue-
sa? Portanto, não é qualquer língua e nem qualquer português, é o por-
tuguês consagrado e autorizado pelo Estado no espaço de enunciação 
brasileiro. Ademais: que português é esse, considerando a relação entre 
unidade ideal e diversidade concreta abordada anteriormente?

A segunda sequência analisada foi retirada da introdução do livro 
Comunicação em Língua Portuguesa – Meu livro de Português – A Língua 
pelos Textos – 7º Ano Fundamental (3º Ginasial), escrito por Adriano da 
Gama Kury (1973), na qual o autor faz uma Advertência sobre ortografia.

SD2: Levando em conta a unidade da Língua Portuguesa no 
mundo, é de toda a conveniência uniformizar-lhe a grafia. 
Certos acentos gráficos, existentes no sistema até agora em vi-
gor no Brasil, não se usam há muito em Portugal; além do mais, 
tal excesso dificulta o aprendizado da língua escrita.

Nesse material da década de 1970, quase 500 anos após os portu-
gueses chegarem às terras brasileiras, emerge, no fio do discurso, a ques-
tão da unidade da Língua Portuguesa, como se fosse a mesma em qual-
quer parte do mundo. A língua imposta pelo processo de colonização 
continua produzindo efeitos e materializando sentidos que constituem 
e contribuem para o imaginário de unidade da Língua Portuguesa e para 
a constituição de como o cidadão brasileiro deve portar-se diante dessa 
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língua. Essa é a língua imposta pelo processo de colonização e instituí-
da como a língua nacional do Estado brasileiro. Orlandi (2009, p. 177) 
destaca que apesar do processo de descolonização7, produz-se ainda um 
imaginário que legitima a preservação da pureza da língua. Isto é, “na 
ambiguidade da memória, em que ressoam ecos da colonização, inclusi-
ve professores deslizam para a representação de que a língua verdadeira, 
pura é a língua portuguesa de Portugal e o brasileiro é um português mal 
falado.”, tal como vimos materializado no excerto acima. A ideia de pu-
reza e do brasileiro ser um português mal falado materializa-se através 
dos trechos unidade, uniformizar-lhe a grafia, tal excesso dificulta, e não 
se usam há muito em Portugal: i. ao afirmar que o objetivo é uniformizar 
a grafia da Língua Portuguesa, o efeito de sentido produzido é de que o 
sistema ortográfico brasileiro não corresponde à língua escrita, pura, e 
verdadeiramente aceitável, que é a de Portugal; e ii. ao dizer que não se 
usam há muito em Portugal, há um apelo à temporalidade, pelo uso do 
complemento circunstancial de tempo, produzindo um efeito de sentido 
que marca um passado – no Brasil –, que não coincide com o presente 
– em Portugal. Portanto, são línguas diferentes, mas significam como se 
fossem iguais.

Compreendemos, a partir das sequências acima, que o espaço-
-tempo Brasil antes da colonização portuguesa era constituído por dife-
rentes línguas, no entanto, o espaço-tempo Brasil no século XX, mesmo 
após o processo de gramatização brasileira, continua sendo constituído 
por diferentes línguas, mas ainda tendo como referência legítima o por-
tuguês europeu. Esta, a Língua Portuguesa, produz um efeito de apaga-
mento do processo de historicização da língua em um país colonizado 
por Portugal. Desse modo, destacamos que não se apaga apenas a di-
ferença que há entre a língua brasileira e a língua europeia, a unidade 
(imaginária) produz um efeito de silenciamento sobre as línguas indí-
genas, africanas e de imigrantes presentes no Brasil e que constituem a 
nossa língua brasileira. Tal imaginário participa na/para a constituição 
da língua nacional brasileira e do sujeito brasileiro, produzindo efeitos 
na relação entre unidade ideal e diversidade concreta.

7 Um exemplo do processo de descolonização é a gramatização brasileira. A descolonização e a 
historicização da língua significada pela memória local, do Brasil. (ORLANDI, 2009).
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Orlandi (2013, p. 28) assegura que, percorrer a história da identi-
dade da língua nacional é “uma tomada de posição em relação à história 
do conhecimento acerca da língua e da constituição da língua nacional 
no Brasil.” A partir da análise dos manuais didáticos de diferentes épo-
cas, também pretendemos levantar quais foram os conteúdos centrais 
e os conteúdos que foram colocados à margem no ensino de língua nos 
diferentes períodos, o que nos possibilitará investigar de que modo a 
escolha8 de tais conteúdos e o estatuto de língua e de gramática que 
atravessa esses materiais contribuem para a história do conhecimento 
sobre a língua e para a constituição da língua nacional brasileira. Partir 
de uma perspectiva discursiva é considerar a constituição dos objetos 
simbólicos “como parte de uma história em que sujeitos e sentidos se 
constroem.” (idem, p. 28). Ao passo que a história do conhecimento so-
bre a língua portuguesa no Brasil vai se constituindo e sendo traçada, os 
manuais didáticos de LP, sob dadas condições de produção, instituem e 
cristalizam certos sentidos sobre língua no campo do ensino. Tais sen-
tidos produzem efeitos no modo como o ensino da língua é tomado no 
ambiente escolar e no modo como o sujeito brasileiro se inscreve na 
língua.

5. Palavras de (des)fecho

A concepção de língua materializada nos manuais participa e con-
tribui para a circulação do imaginário que atravessa a história da nossa 
língua, nosso país e nosso Estado, o qual se materializa na relação uni-
dade ideal e diversidade concreta. É o funcionamento da memória na 
constituição do imaginário social de ser brasileiro, que funciona a partir 
das imagens construídas pelo sujeito brasileiro por meio da sua rela-
ção com a língua. Desse modo, o funcionamento da memória aponta a 
“nossa ‘versão’ brasileira dessa relação” (ORLANDI, 2013, p. 26). Esse elo 
do brasileiro com sua língua, sob efeito do funcionamento da ideologia, 

8 Concebemos o termo escolha a partir do que diz Orlandi (2013, p. 78): “O sujeito moderno 
– capitalista – é ao mesmo tempo livre e submisso, determinado (pela exterioridade) e de-
terminador (do que diz): essa é a condição de sua responsabilidade (sujeito jurídico, sujeito a 
direitos e deveres) e de sua coerência (não contradição) que lhe garantem, em conjunto, sua 
impressão de unidade e controle de (por) sua vontade. Não só dos outros mas até de si mesmo. 
Bastando ter poder… ou consciência…”. Portanto, o sujeito autor do material didático faz sua 
escolha submisso à língua na história.
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toma a relação de unidade entre nossa língua e língua portuguesa como 
um efeito de evidência. Mas, e as outras línguas que não estão aí incluí-
das nesse nós? Os vestígios linguísticos que se manifestam nos mate-
riais didáticos e materializam determinado imaginário estão inscritos 
numa ordem social-histórico-ideológica que permite e coloca para cir-
cular dada evidência, a qual produz efeitos até os dias de hoje.

Lembrando, ainda, que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal 
e tornou-se independente no início do século XIX. A partir da metade 
desse mesmo século, deu-se início ao processo de gramatização brasilei-
ra, a partir do qual ocorreu a legitimação da nossa escrita, não podendo 
deixar de lado a memória da colonização portuguesa produzindo efeitos 
sobre essa legitimação. Portanto, a construção de instrumentos linguís-
ticos brasileiros faz parte da história da nossa sociedade como Estado in-
dependente, numa disputa constante com o português europeu. Nessas 
condições, tem-se a institucionalização de uma língua brasileira ligada 
ao próprio processo de instrumentação dessa língua, além da oportuni-
dade “para compreender como uma sociedade, constituindo um novo es-
paço político-social, se dá uma consciência histórica de sua língua, neste 
caso o português brasileiro.” (ORLANDI; GUIMARÃES, 2001, p. 32).

Vimos que, com a gramatização, a questão da língua é descri-
ta a partir da constituição do português do Brasil, numa tentativa de 
se distanciar cada vez mais do português europeu. Contudo, Orlandi e 
Guimarães (2001, p. 33, grifos nosso) dirão que “A gramatização brasi-
leira dividida entre o específico brasileiro e o modelo português chega 
ao final do século XX afirmando – no nível de política linguística ofi-
cial – que malgrado séculos de mudanças e de diferenciação há unidade 
linguística entre Brasil e Portugal.”. Pode-se dizer, diante disso, que há 
ainda um imbróglio não resolvido. O imaginário de língua que circula no 
nosso país é o de que falamos apenas uma língua: a Língua Portuguesa 
imposta pelo processo de colonização, como vimos materializado nas 
sequências analisadas. Tal imaginário resulta da relação que temos com 
a escrita em nossa sociedade (ORLANDI, 2013) e a influência do proces-
so de colonização portuguesa com tudo o que daí resultou, resquícios 
estes que buscamos mostrar neste trabalho e aprofundar na pesquisa de 
tese.
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À vista disso, compreendemos que após o processo de gramatiza-
ção no século XIX, a busca pela universalização da língua portuguesa 
entre Brasil e Portugal desloca-se para a homogeneização no interior da 
própria língua brasileira. Nosso interesse, a partir de então, será analisar 
de que modo a relação entre unidade/diversidade (ORLANDI, 2013) foi 
sendo construída nos manuais didáticos. Orlandi (2013) destaca que a 
unidade e a diversidade devem ser tratadas conjuntamente, pois o prin-
cípio ético diz respeito exatamente ao fato de não apagar essa relação, e 
sim expor a contradição unidade/diversidade.

Buscaremos, desse modo, considerar a historicidade e trabalhar a 
contradição unidade/diversidade constitutiva da língua que falamos e 
ensinamos. Atentaremos, para isso, ao que diz Pêcheux (2011, p. 97, gri-
fos do autor) sobre os objetos de paradoxo lógico: “Eles têm uma estra-
nha propriedade de ser ao mesmo tempo idênticos e antagônicos entre si. 
[…] Esses objetos apenas existem como relações de força historicamente 
móveis, como movimentos flexíveis que são surpreendentes por causa 
do paradoxo que eles possuem”, dessa forma, funcionam como unidades 
divididas. Tanto a constituição da língua nacional brasileira, quanto o 
estatuto de língua e de gramática materializado nos manuais didáticos, 
para nós, são atravessados pela questão da contradição. Seja na relação 
do português brasileiro e do português europeu (como vimos materiali-
zado nas duas sequências analisadas); seja na relação unidade/varieda-
de no interior da própria língua brasileira (o português padrão x outras 
variedades); seja na concepção de língua e de gramática que os materiais 
se inscrevem. Acrescentamos ainda que,

A constituição da língua nacional no Brasil é um efei-
to construído pela história contraditória da gramatiza-
ção brasileira. No sentido mesmo de que a gramatização 
de uma língua é parte da história da língua, não sendo, 
simplesmente, uma produção de instrumentos sobre ela. 
As tecnologias não são só o resultado de um saber, são 
também parte dos fatos para os quais, ou a partir dos 
quais, foram produzidas (ORLANDI; GUIMARÃES, 1996, 
p. 13).

Tais fatos, como vimos, são atravessados por questões histórico-
-ideológicas e afetados pela inscrição do sujeito na língua e na história. 
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Para entendermos melhor sobre o caráter contraditório de certos obje-
tos e sobre o que Pêcheux chamou de objetos paradoxais, iniciaremos 
pelo texto “Objetos Paradoxais e Ideologia” de Mônica Zoppi-Fontana, 
no qual a autora percorre diferentes textos de Michel Pêcheux a fim de 
investigar a noção de ideologia e sua relação constitutiva com as noções 
de sujeito e linguagem. Mais especificamente, Zoppi-Fontana sublinha 
o caráter paradoxal atribuído pelo autor à ideologia e aos objetos das 
Ciências Humanas e Sociais, o que, para nós, fica cada vez mais evidente 
que a produção do conhecimento científico não está desvencilhada do 
político e do ideológico, ou seja, o político e o ideológico são constituti-
vos de toda a produção de conhecimento da língua e do ensino da língua 
portuguesa, conhecimento este materializado nos manuais didáticos. 
Ou melhor, ao tomarmos a língua e seu ensino como objetos paradoxais, 
neste trabalho, tomamos um partido “que leva a rejeitar uma teoria cuja 
escrita foge das malhas redutoras do dilema lógico (disjunção exclusi-
va ou…ou) e afirma corajosamente a natureza teórica e política de seus 
objetos.” (ZOPPI-FONTANA, 2005, p. 44, grifos da autora). Neste senti-
do, seguindo a linha althusseriana, Zoppi-Fontana pontua que Pêcheux 
rejeita a tese de que a sociedade “é um objeto de tipo especial que fun-
ciona como unidade coerente” (1975). Nem sociedade, nem língua, nem 
ensino de língua funcionam como uma unidade coerente, pois o político 
os constitui.
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Thiago César da Costa Carneiro1

As regras da língua devem ser vistas como intrinsecamente pos-
sibilitadoras dos jogos ideológicos e das latitudes discursivas.

(PÊCHEUX; GADET, 2015, p. 102)

1. Palavras iniciais 

Ao considerar um recorte histórico, a educação em espaços es-
colares foi (ainda o é) conduzida por perspectivas epistemológicas dos 
conhecimentos disciplinares. Com a língua portuguesa, pois, não seria 
de maneira distinta. O ensino de língua materna, quando se pensa nos 
documentos legais e nas práticas escolares, teve como centro noções de 
língua que concediam enfoque a diferentes lugares de observação e des-
crição do objeto simbólico língua, a saber: o pensamento, a comunica-
ção, a interação. Levar em conta a existência de, pelo menos, três gran-
des concepções de língua não implicaria dizer o esquecimento de uma 

1 Mestrando Letras/Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Federal de Pernambuco. Membro do Núcleo de Estudos em Práticas de Linguagem e Espaço 
Virtual (UFPE/CNPq) e do Grupo de Estudos do Texto (UFPE/CNPq). E-mail: thiagocosta600@
gmail.com.
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em detrimento da outra, o que me permite pensar em uma coexistência, 
em uma coparticipação das concepções na aula de língua.

Nessa heterogeneidade do tratamento da língua na escola, a gra-
mática ocupou (e continua, muitas vezes, ocupando) um lugar de privi-
légio, o que se sustenta, além da necessidade de um trabalho sistêmi-
co sobre a organização da língua, em discursos que elegem a gramática 
tradicional como foco e em discursos distantes da pesquisa acadêmica, 
como a única possibilidade de ensino de língua, permitindo que se (re)
produza um sentido que centraliza o sistema da língua e marginaliza 
o que é exterior à estrutura/sistema, como o texto, a leitura, a produ-
ção textual, o discurso, o sujeito, a ideologia, etc. Esses esquecimentos 
produzem-se como efeito dos processos ideológicos dos quais o sujeito, 
afetado pelo inconsciente e atravessado pela ideologia, não se dá conta, 
acreditando no sentido que lhe é dado como evidente e imparcial.

Portanto, neste capítulo, será dado o enfoque à discussão sobre 
as concepções de língua vigentes nos documentos oficiais do ensino de 
Língua Portuguesa, objetivando, a priori, a sua explanação para, em se-
guida, analisar o modo como tais concepções de língua(gem) aparecem 
na tessitura da Base Nacional Comum Curricular, a partir de uma refle-
xão sobre a língua na Análise de Discurso materialista com filiação em 
Michel Pêcheux.

2. A língua dos/nos documentos legais

Conforme mencionado no início deste capítulo, assim como qual-
quer outra ciência ou conhecimento escolar, o ensino de Português é 
estruturado por concepções, que correspondem a momentos teóricos 
das ideias linguísticas, materializadas na constituição da Linguística, a 
partir de suas variadas abordagens e disciplinas. Desse modo, o currículo 
de Língua Portuguesa dispõe, em sua formulação, do ressoar dessas no-
ções de língua, que, a seguir, apresentarei com o propósito de esclarecer 
as condições de produção do conhecimento sobre língua/linguística. Na 
Análise de Discurso, entende-se por “condições de produção”, para além 
do contexto de produção, as condições sócio-históricas em que o dis-
curso circula, entendendo as determinações históricas que o constituem 
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para produzir sentido. Dessa forma, Pêcheux (2019), no AAD-69, discute 
as noções de discurso, formações imaginárias e condições de produção, 
esta constitutiva para a interpretação de um determinado discurso. Isto 
é, não se pode produzir interpretação sobre um discurso sem considerar 
as suas condições históricas de produção e circulação.

Sendo considerada pelos estudos da linguagem como a primeira 
concepção de língua, a língua como expressão do pensamento esteve, du-
rante a sua inserção no espaço escolar, ligada à visão aristotélica de que 
se não pensa, não se fala. Portanto, as línguas, àqueles que se filiavam a 
este mo(vi)mento teórico, eram reduzidas ao pensamento, como se hou-
vesse um processo tradutório, uma relação direta entre pensamento e 
língua (falada ou escrita). Essa noção autoriza-me a refletir sobre a re-
produção de discursos acerca do certo e o errado na/sobre a língua, uma 
vez que “se penso bem, falo/escrevo bem” ou “se penso mal, falo/escrevo 
mal” tornam-se enunciados prototípicos nesse domínio do conhecimen-
to linguístico, que pode ser enquadrado numa Formação Discursiva2 es-
pecífica às condições do acontecimento teórico desta noção de língua, 
assim se alinhando à forma-sujeito dessa FD.

No século XX, a partir do esforço de Ferdinand de Saussure em le-
var cientificidade aos estudos da linguagem, a linguística recebe o status 
de ciência, conhecida, então, como a Linguística Moderna. Para Saussure 
(2006 [1916]), precursor da ciência linguística, a língua era posta em opo-
sição à fala, a qual seria o espaço de produção linguística ligado à falta de 
sistematicidade, na qual o indivíduo (termo usado pelo autor) interferi-
ria, ao contrário da língua, sistema linguístico, estruturado e dotado de 
unicidade. Com isso, o linguista genebrino, ao teorizar sobre a produção 
de significados, o pensa a partir da dicotomia significante x significado, a 
sua forma linguística e o seu “sentido”. O significado, no estruturalismo 
europeu, define-se pelo que é designado como a teoria do valor, ou seja, 
um signo significa por aquilo que outro signo não é. Isto é, um signo lin-
guístico significa por sua diferença a outro signo. Considerando o nível 
do enunciado, uma palavra teria seu sentido determinado pela posição 

2   A FD, para Pêcheux (2014a [1975]), regula aquilo que pode e deve ser 
dito em determinadas condições de produção. A FD, para os estudos do dis-
curso, é regulada por uma forma-sujeito, ou seja, uma forma universal de 
o sujeito da enunciação relacionar-se com essa FD. A forma-sujeito, então, 
define-se como o ideal do dizer da FD.
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ocupada na frase e/ou pela diferença para/com outro elemento presente 
no enunciado.

Ainda no século XX, surge uma outra concepção no interior dos 
estudos da linguagem, a qual se vincula à teoria da comunicação, de 
Roman Jakobson, que toma a linguagem como instrumento de comunica-
ção. Em sua teoria, Jakobson (2008) propôs pensar a linguagem, partindo 
de uma teorização de Levi-Strauss acerca dos modos de comunicação, 
como centrada num esquema entre locutores A e B, remetente e destina-
tário, produzindo uma mensagem, num código linguístico comum, dentro 
de um contexto, que será orientado pelo canal compartilhado entre os lo-
cutores. O objetivo proposto pelo linguista foi o de pensar a língua como 
um instrumento de comunicação, realizada de acordo com o funciona-
mento do esquema, do qual se desdobraram as funções da linguagem, 
que tomaram um espaço significativo nas aulas de língua e, até hoje, 
recebem prestígio nos concursos vestibulares.

Dessa problematização, Pêcheux (2019), em seu empreendimento 
sobre a Análise Automática do Discurso, sua tese de doutorado, propôs 
teorizar que, entre os pontos A e B, da teoria comunicacional, funciona 
o discurso. O discurso, então, seria, conforme o autor, efeito de sentido 
entre os locutores A e B, numa determinada formação social3. Pêcheux 
(ibidem) parte, além de Jakobson (ibidem), das teorizações saussurianas 
sobre o signo e da sintaxe chomskyana, para teorizar sobre um objeto 
ainda não assumido no interior da linguística, o discurso, que, antes, 
fora afastado das principais correntes teóricas, sobretudo aquelas 
vinculadas ao formalismo linguístico. Com a teorização sobre o discurso, 
Pêcheux (ibidem) traz à tona questões que foram deixadas de lado pelas 
teorias que lhe precedem, como o sujeito, o discurso, a ideologia. Em seu 
empreendimento teórico, Michel Pêcheux retomou a oposição langue/
parole, apresentada por Saussure, para deslocar para o par, sem relação 
de oposição, língua/discurso, no qual a língua é tomada como base para 
a realização dos processos discursivos, os quais não são possíveis de se 
separar da materialidade linguístico-discursiva, visto que o discurso, en-
quanto exterioridade à Análise de Discurso, é constitutivo das práticas 
sociais de uso da língua.

3 A reflexão sobre a teoria do discurso, conforme formulada por Pêcheux (2019 [1969]), poderá 
ser lida na subseção seguinte.
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Conceituada como a concepção de língua que atualmente rege o 
ensino de línguas, a interação sociodiscursiva é, hoje, a noção de língua 
que está manifestada tanto nos documentos legais de ensino como na 
maior parte na discussão teórica a respeito do ensino de língua. Uma 
de suas maiores contribuições para o ensino-aprendizagem de língua 
principia da reflexão sobre o enunciado, tal como pensado por Bakhtin 
(2006).

Nessa perspectiva, é necessário retomar Bakhtin (ibidem), o qual, 
na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, discute sobre a noção de lín-
gua assumida nos estudos enunciativo-discursivos. Tal concepção, hoje, 
tem recebido destaque nas discussões sobre o ensino de língua, uma vez 
que os gêneros textuais, pelos quais se materializam os textos, funcio-
nam sob a lógica do elo, ou, nos termos bakhtinianos, do dialogismo. 
Portanto, vejamos como o autor concebe a língua:

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 pro-
dução, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada 
através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal 
constitui assim a realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 
2006, p. 125, grifos do autor).

Dessa maneira, passamos a compreender a língua de uma manei-
ra distinta a que Saussure e Jakobson compreendiam, como um sistema 
abstrato e fechado de signos que funcionam isoladamente. Para Bakhtin 
(ibidem), é fulcral entender o funcionamento da língua em sua enuncia-
ção, ou seja, na situação em que o signo, tomado em sua prática social, 
está posto em interação entre os sujeitos que o enunciam. Assim, o signo 
linguístico, materializado num texto, vinculado a um gênero determi-
nado, relaciona-se a uma enunciação anterior, que se faz significar, bem 
como a uma enunciação ainda por vir, o que ratifica o ato responsivo-ati-
vo que o autor propunha em suas obras.

Nesse âmago, Geraldi (2006), ao apresentar a concepção socioin-
teracionista de língua, relacionada ao dialogismo bakhtiniano, afirma 
que, a partir de então, o foco do ensino de língua passa a ser o texto, 
cuja materialidade permitiria o estabelecimento de práticas de leitura, 
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a observação de regularidades na produção textual, a observação de for-
mas linguísticas, a partir das quais se pode realizar o trabalho com a 
análise linguística. A língua, então, é forma de (inter)ação entre sujeitos 
sociais, os quais realizam, por meio do uso da língua, a negociação de 
sentidos e os reconstroem por meio da enunciação em gêneros textuais, 
teorização de suma importância no sociointeracionismo discursivo.

Assim, assumir isso implica uma mudança metodológica, uma es-
colha política, que se materializa nas práticas educativas e linguísticas. 
Porém, apesar da importância atribuída a essa contribuição teórica, a 
proposta epistemológica abrange uma língua em que não se questionam 
discursos, atravessados pela historicidade, e processos ideológicos que 
interfiram na (re)produção de sentidos, da mesma maneira que o eco do 
inconsciente e o real da língua e da história que, simultaneamente, sig-
nificam na materialidade discursiva.

3. Língua que me fal(h)a

Ao final da década de 1960, Pêcheux (2019), ao publicar sua tese 
de doutorado, intitulada Analyse Automatique du Discours, propõe um 
novo objeto no interior dos estudos da linguagem: o discurso. Para o 
fundador da Análise de Discurso, o discurso, além de contemplar aquilo 
que fora descartado pelas perspectivas teóricas anteriores, o estrutura-
lismo saussuriano, o esquema comunicacional de Jakobson e a sinta-
xe chomskyana, passou a ser definido como não necessariamente uma 
“transmissão de informação entre A e B [do esquema comunicacional] 
mas, de modo mais geral, de um ‘efeito de sentidos’ entre os pontos A e 
B” (PÊCHEUX, 2019 [1969], p. 39, acréscimo meu).

Introduzindo um novo objeto de estudo, tecido a partir da crítica 
às teorias linguísticas, a Análise de Discurso instaura, afora a definição 
de discurso, noções como formações imaginárias e condições de produ-
ção bem como, no decorrer do século XX, uma nova abordagem teórica, 
que viria, nos anos seguintes, a congregar as contradições do materia-
lismo histórico, pensado por Louis Althusser, e da psicanálise lacaniana. 
Pêcheux, com sua teorização, produz um gesto de recorte epistemoló-
gico visando, além da concepção de uma nova prática científica, uma 
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prática política4. Dessa maneira, conforme Orlandi (2004), a AD é uma 
disciplina de entremeio, termo adotado a fim de que haja uma diferencia-
ção da interdisciplinaridade, o que resultou numa nova tomada de posi-
ção em relação ao objeto da linguística moderna, a língua, não mais vista 
como sistema, na formulação saussuriana, nem mais como uma gramá-
tica universal, nos termos chomkyanos sobre os sistemas arbóreos da 
língua. Na AD à qual me filio, a língua é materialidade do discurso, pelo 
qual funcionam, de maneira simultânea, o inconsciente e a ideologia, 
produzindo, no sujeito enunciador, efeito de unicidade e origem.

Compreendendo uma abordagem de língua ainda não apresentada 
anteriormente, a língua, pela AD, convoca à sua constituição a histo-
ricidade e a ideologia. Nesse sentido, de acordo com Orlandi (2004), o 
sentido de um texto ou de um enunciado não está pré-estabelecido ou 
fixado na sua forma linguística, como preveem o dicionário e a gramáti-
ca, instrumentos de gramaticalização da língua (LEANDRO FERREIRA, 
2000), mas na relação que os discursos mantêm com as formações 
ideológicas. A ideologia, na teoria do discurso, tomada de empréstimo 
de Althusser (2003 [1970]), contribui para que um sentido seja toma-
do como evidente, irrompendo uma impressão de realidade, o que se 
justifica pelo funcionamento ideológico da sustentação de um sentido 
validado pelas relações de produção do sistema capitalista. Apesar 
desse funcionamento, aparentemente imobilizador de outros sentidos, 
a ideologia, materializada em discurso, não é dotada de completude, 
sendo aberta a falhas, a equívocos, a outros sentidos, ao real da língua, 
à ordem do discurso. Isso me faz admitir, afetado pela teorização da AD, 
que a língua está susceptível à resistência, àquilo que não é previsto 
pelo efeito homogeneizante da ideologia no funcionamento discursivo 
da língua, ao ato falho, ao lapso do inconsciente, à possibilidade de o 
sentido sempre poder ser outro, diferente de si mesmo.

Com isso, a AD introduz um novo modo de olhar a língua(gem), 
que tenciona o estabilizado pela linguística estrutural e pela teoria das 
formações sociais. Por essa ótica, o discurso, observado na língua e na 

4 Aqui, separo prática científica e prática política não desejando entendê-las de modo separado. 
Acreditar nessa asserção me faria cair em uma ilusão de que a prática científica está separada 
da política, histórica, ideológica, cuja repetição não estaria de acordo com a prática do analis-
ta de discurso, que pensa o inevitável atravessamento da ideologia nas práticas discursivas.



386

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

realização dos processos ideológicos, intermedeia essas duas regiões 
do conhecimento científico. O sentido de uma formulação, pois, como 
defende Orlandi (2004), não pode ser considerado como único, inques-
tionável, sem possibilidade de uma interpretação outra, uma vez que 
não há sentido sem interpretação, num movimento que se assemelharia 
à retroalimentação. Tal movimento, portanto, refere-se a um processo 
de retroalimentar a memória do dizer e do já dito, isto é, ao enunciar, o 
sujeito lineariza os saberes interdiscursivos no intradiscurso, num mo-
vimento das interpretações em que sujeito-autor e sujeito-leitor dispu-
tam a dominância do sentido, como se sobre ele pudessem operar livre-
mente e escolher os sentidos.

Como apresenta Leandro Ferreira (2000), a língua na AD é uma lín-
gua cuja intervenção da sistematicidade e da historicidade comparecem 
para que haja a (re)produção de sentidos. A língua é, portanto, capaz de 
contradições e deslocamentos, que escapam ao sistema, à lógica mate-
mática, ao ritual ideológico com efeito de completude, de transparência. 
Tomar a língua por essa perspectiva distancia-se da tomada feita pelas 
teorias “lógicas” da linguagem. Essas teorias, ao passo que fazem um re-
corte epistemológico, levam a interpretação de um termo, uma expres-
são, uma proposição, etc., pela via da transparência, como se o sentido já 
ali estivesse, preestabelecido, determinado naturalmente por sua forma 
linguística, pela sua posição sintática ou pela sua diferença em relação a 
outro constituinte frasal.

Nesse entremeio, Leandro Ferreira (2000) aponta que a língua, 
pela teorização do discurso, não é objeto, o que nos faria recair numa 
tomada positivista e “neutra” sobre a língua, mas um pressuposto para 
analisar a materialidade do discurso, na qual intervém a exterioridade, 
não entendida como algo que se separa da língua(gem), mas como cons-
titutiva para a sua (re)produção de sentidos. Considerar as concepções 
de língua anteriores permite-me distintos gestos de análise que trazem 
contribuições diversas ao que se entende sobre língua e sobre ensino 
de língua. Assumir a AD como pressuposto teórico-metodológico-ana-
lítico na aula de língua não apagaria a possibilidade, por exemplo, de 
pensar as nomenclaturas gramaticais, o trabalho com a metalinguagem, 
o estudo da comunicação, por meio dos elementos comunicacionais e 
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das funções da linguagem, ou conceber o texto e sua organização como 
centro da aula de língua. Tomar apenas uma dessas concepções como a 
verdadeira e inquestionável limitaria o fazer docente, cegando-o teórico 
e metodologicamente.

Olhar a aula de língua pela AD é, em primeiro lugar, considerar a 
língua como “lugar material em que sujeitos históricos produzem di-
ferentes efeitos de sentido no interior de processos discursivos em di-
ferentes enquadramentos ideológicos” (INDURSKY, 2010, p. 12), isto é, 
considerar a exterioridade, que lhe é constitutiva, e o sujeito como pon-
tos que coparticipam da produção de sentido na/pela língua. O sujeito, 
na análise de discurso, constitui-se pelo atravessamento da ideologia e 
o ressoar do inconsciente no discurso. É a materialidade do discurso, a 
língua, que nos permite, pela prática interpretativa, identificar posições 
a respeito da relação com a ideologia, tecer críticas às práticas, analisar 
os posicionamentos e tomar posição.

Alinhando-me diretamente a Michel Pêcheux a despeito da noção 
de língua, em Semântica e Discurso, Pêcheux (2014a [1975]) afirma que 
a língua, enquanto materialidade, apresenta-se, ao analista de discurso, 
como a base para os processos discursivos. Isso quer dizer, em outros 
termos, que a língua, na AD, funciona como materialidade do discurso, 
da qual o analista, em sua prática teórico-analítica, poderá ir além das 
pistas, das evidências deixadas pelo funcionamento ideológico domi-
nante. Assim, retomo Pêcheux (ibidem):

é a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo mun-
do sabe” o que é um soldado, um operário, um patrão, uma fá-
brica, uma greve etc., evidências que fazem com que uma pa-
lavra ou um enunciado “queiram dizer realmente o que dizem” 
e que mascaram, ainda, sob a “transparência da língua”, aquilo 
que chamaremos o caráter material do sentido das palavras e 
dos enunciados (ibidem, p. 146, grifos do autor).

Dessa maneira, entendo, a partir de Pêcheux (2014a [1975]), que o 
sentido de uma palavra, uma expressão, uma proposição etc., não está 
vinculado à sua forma linguística, ou, nos termos de Pêcheux (2014a 
[1975]), à literalidade do significante. Acerca desse ponto, vale ressal-
tar que o sentido que é dado como evidente, como transparente, como 
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neutro, é sócio-historicamente sustentado por processos discursivos de 
estabilização, dando ao sujeito-enunciador, que coloca a formulação no 
fio do discurso, mesmo que afetado pelo interdiscurso, a impressão de 
que o sentido sempre esteve ali, fixado e, assim, imutável. Na aula de 
língua, desse modo, pensada pela perspectiva da AD, o professor pode, 
na condição de mediador de conteúdo programático, levar aos alunos 
uma reflexão que leve em consideração aspectos da ideologia para a (re)
produção de sentidos em um enunciado ou em um texto. Esse funciona-
mento, ainda, pode e deve ser observado a partir da organização da lín-
gua, a qual, vista pela sintaxe, permite que se acesse a ordem simbólica 
da língua, ou seja, o seu funcionamento 

Uma prática docente, associada à discussão sobre o discurso, pode 
instaurar uma tomada de posição crítica dos sujeitos-alunos no que diz 
respeito à própria língua, como também de enunciados da política, da 
educação, do jornal, das mais diversas práticas discursivas que os alunos 
possam ter contato. A escola, especificamente a aula de língua, levaria 
luz à ideologia, tão apagada nos processos educativos escolares e tão de-
terminante para tal funcionamento. Entender que palavras, expressões 
e proposições recebem seu sentido, conforme Pêcheux (2014a [1975]), 
na formação discursiva em que circulam, abriria ao trabalho docente à 
possibilidade discente o questionamento de sentidos estabilizados pela 
ideologia, pela formação discursiva dominante e pela formação ideoló-
gica que a rege.

4. Um primeiro gesto de análise

Nesta subseção, analisarei como a Base coloca, no nível intradis-
cursivo, as concepções de língua adotadas pelo documento legislativo. 
Como este é um trabalho em Análise do Discurso, as sequências discur-
sivas que seguem não foram escolhidas aleatoriamente. Em AD, a se-
quência discursiva pertence ao corpus discursivo, que, segundo Courtine 
(2016), é um “conjunto de sequências discursivas dominadas por um de-
terminado estado, suficientemente homogêneo e estável, das condições 
de produção do discurso” (ibidem, p. 20). Ou seja, as SDs que, a seguir, 
serão analisadas fazem parte de um movimento recorrente de realização 
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no corpus, o que implica numa regularidade de sentidos e, assim, de sua 
cristalização.

Antes de iniciar os gestos analíticos, devem-se considerar as con-
dições de produção da BNCC. No momento de sua estruturação, escrita 
e publicação, de 2014 a 2017, houve, no Brasil, movimentos de desesta-
bilização política, como o golpe sofrido pela presidenta Dilma Rousseff. 
Com o acontecimento do golpe em 2016, uma vertente conservado-
ra política é notada como crescente, o que resultaria na eleição de Jair 
Bolsonaro como presidente do Brasil em 2018. A crescente onda con-
servadora passa a negar que se discutam temas sociais, que, antes, não 
eram discutidos pela sociedade brasileira, como racismo, desigualdade 
de gênero, LGBTfobia, dentre outros. Dessa maneira, surgem fake news 
que relacionam ao espaço escolar e à prática docente um lugar de sub-
versão, de contrariedade à “moral” e aos “bons costumes”, como o Kit 
Gay, que ensinaria, conforme as fake news5, os alunos e as alunas a serem 
gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, entre outras sexualidades e iden-
tidades de gênero, além de dizer que, na escola, os professores doutri-
nam crianças ao comunismo.

Abaixo, apresento a primeira SD deste trabalho, que tem por ob-
jetivo, no documento, delimitar qual a perspectiva teórica que orientará 
as discussões sobre os eixos de ensino e os objetivos de aprendizagem 
que a sucedem.

SD1: Delimitação teórica na/da Base

Tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de 
trabalho as perspectivas enunciativo-discursivas na aborda-
gem, de forma a sempre relacionar os textos a seus contex-
tos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso 
significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e 
produção de textos em várias mídias e semioses (BRASIL, 2017, 
p. 67, grifos meus).

5 “Kit gay” foi o nome dado ao projeto “Escola sem Homofobia”, que visava à formação dos 
professores. Nos últimos anos, o projeto, que não chegou a ser posto em prática, foi usa-
do como alvo da criação e replicação de fake news a fim de deslegitimar o processo político 
normalmente ligado às esquerdas, como se pode ler na matéria “É #fake que Haddad criou 
kit gay para crianças de seis anos”. Disponível em: https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noti-
cia/2018/10/16/e-fake-que-haddad-criou-kit-gay-para-criancas-de-seis-anos.ghtml. Acesso 
em: 20 nov. 2020.

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/16/e-fake-que-haddad-criou-kit-gay-para-criancas-de-seis-anos.ghtml
https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/10/16/e-fake-que-haddad-criou-kit-gay-para-criancas-de-seis-anos.ghtml
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Nessa primeira sequência discursiva que compõe este capítulo, 
trago um trecho presente na primeira página do componente de língua 
portuguesa. No trecho, delimita-se sobre qual perspectiva teórica as-
sentar-se-á a diretriz curricular. Assim, partindo da evidência marcada 
pelo sintagma “as perspectivas enunciativo-discursivas”, entendo, num 
primeiro olhar, a relação quase que direta às terminologias bakhtinianas, 
que levam ao sociointeracionismo discursivo, ou seja, pela teoria do 
filósofo russo, há o tocante à ideologia, ao funcionamento ideológico dos 
enunciados. Contudo, ao ler a definição, questiono: onde a ideologia, 
por essa abordagem da Base, está localizada no trabalho docente? As 
pistas levar-me-iam a pensar no contexto de produção, mencionado em 
seguida. Apesar disso, surge-me um novo questionamento: a que con-
texto se refere? Ao contexto situacional? Ao contexto sócio-histórico? 
Às informações prévias sobre os autores e lugar de circulação do texto? 
Parece justificável acreditar que o contexto não se refere ao contexto só-
cio-histórico ou, como se designa em AD, às condições de produção, uma 
vez que a teorização do trabalho com os gêneros textuais leva, opor-
tunamente, a entender que o contexto de produção é compreender i) 
finalidades do texto; ii) estrutura do gênero; iii) autoria (conhecimentos 
sobre o autor); e iv) conhecimentos prévios, tal como Marcuschi (2008, 
p. 246) define sobre os contextos metalinguístico e extralinguístico.

Essa análise inicial pode se sustentar no trecho que segue a escrita 
da Base, como na SD 1.1 abaixo, que se desdobra da SD1:

SD1.1: Ainda sobre a noção de língua

Os conhecimentos sobre os gêneros, sobre os textos, sobre a 
língua, sobre a norma-padrão, sobre as diferentes linguagens 
(semioses) devem ser mobilizados em favor do desenvolvimen-
to das capacidades de leitura, produção e tratamento das lin-
guagens, que, por sua vez, devem estar a serviço da ampliação 
das possibilidades de participação em práticas de diferentes 
esferas/campos de atividades humanas (BRASIL, 2017, p. 67, 
grifos meus).

Na SD1.1, a Base, cuja autoria é coletiva e não marcada textual-
mente de maneira individual, apresenta os conhecimentos que devem 
ser mobilizados no gesto de leitura a ser impresso pelo aluno em fase 
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escolar: texto, língua, norma-padrão, semioses. Nessa delimitação, não 
é encontrada menção à ideologia ou aos processos ideológicos de cons-
tituição de sentido visto que, além da delimitação teórica, as condições 
de produção da escrita da BNCC são necessárias para seu entendimento.

Todavia, qual a relação das condições de produção do discurso po-
lítico com o ensino de língua portuguesa? Enquanto componente cur-
ricular que objetiva a discussão do texto, a disciplina deveria trazer em 
seu âmago materialidades textuais que circulam em diversas esferas de 
produção discursiva, que apresentam distintos posicionamentos a res-
peito de um tema. Com a materialidade colocada em análise e sendo 
consideradas as condições de produção, não haveria, na aula de língua, 
espaço para a discussão de textos que questionam discursos hegemôni-
cos, visto que promover tal discussão seria doutrinar ao comunismo, en-
sinar as crianças a serem membros da comunidade LGBTQIA+, se afastar 
dos “reais” compromissos pedagógicos.

Um posicionamento como esse surgiria como consequência da 
tradição dada ao ensino de língua, o ensino gramatiqueiro, em que os 
professores devem apenas ensinar as normas ditadas pela gramática, o 
que parece ressoar sobre a formulação da Base com “sobre a norma-pa-
drão”. Nisso, não objetivo a exclusão de um trabalho sistêmico com a 
língua na aula de Português. Contudo, tal formulação permite pensar 
que a norma-padrão, aquela privilegiada socioeconomicamente, marca-
da pelo acesso da classe dominante, é a variante que deve ser trabalhada 
em sala de aula, apagando que os demais usos linguísticos não filiados 
à norma-padrão sejam convocados pelo professor. Dessa forma, embora 
a Base se proponha filiar-se ao sociointeracionismo discursivo, em que 
a prática da análise linguística se dá a partir do texto, compreendendo 
as diversas esferas de circulação e domínios discursivos, é reforçado que 
seu ensino deve voltar-se à norma-padrão.

Esse posicionamento materializado, ainda que indiretamente na/
pela Base, ratifica-se pela divisão dos conteúdos tidos como necessários 
divididos em “compartimentos” de conteúdo da aula de língua portu-
guesa. Assim, observo uma contradição entre esta SD e a SD anterior, a 
qual assume a “centralidade” do ensino no texto. Na sequência em análi-
se, o texto é colocado como um dos pressupostos para discussão em aula 
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e, ao lado, a discussão sobre a norma-padrão, que marginaliza outros 
dizeres possíveis na/pela língua. Com isso, noto que, por mais que a teo-
rização, marcada diretamente na materialidade textual da Base, se faça 
presente, o ensino que divide o texto da gramática insiste em retornar, 
produzir eco e, desse modo, permanecer com os sentidos dados como 
“certos” e dados como a repetir, a reproduzir.

Portanto, na aula de língua materna, a normatização funciona de 
modo a imobilizar sentidos e deixá-los à margem, na borda, como se 
aquilo que não se vincula à norma devesse ficar fora dos limites estrutu-
rais (e também simbólicos) da sala de aula. Isso parece-me remeter a um 
funcionamento recorrente nas aulas de língua, que corresponde a uma 
demanda da classe dominante; os discentes, na escola, especificamente 
na aula de língua, devem aprender “a língua” da classe de privilégio, uma 
vez que apenas esta seria a correta. Tal movimento político-pedagógico 
sugere-me entender que as variantes não-padrão devem ser afastadas 
da sala de aula, em que os alunos devem vestir-se de uma variante que 
não lhes é compatível, o que se assemelha a uma tomada de posição so-
bre a língua enquanto sistema, estruturado, inatingível.

Na continuidade da SD, é posto que a aquisição de habilidades so-
bre a norma-padrão ampliaria as possibilidades de atividades da vida 
humana. Considerando apenas a norma-padrão, a BNCC, em sua escri-
tura, acaba direcionando o professor a entender que as práticas em que 
seus alunos devem estar inscritos são as privilegiadas pela norma-pa-
drão. Ainda a respeito da “função” da língua na vida do sujeito, observo o 
sintagma “a serviço”, grifado na SD, o qual acomoda a língua abaixo dos 
sujeitos, como se sobre a língua os sujeitos pudessem operar, de forma 
livre, os sentidos. Ao relembrar Pêcheux (2014a [1975]), aponto que o su-
jeito, no teatro da consciência, acredita, pelo esquecimento do qual não 
é possível fugir, estar administrando a língua, o sentido que a partir dela 
e nela se produz. Assim, a língua estaria a serviço das vontades do sujei-
to, ilusoriamente detentor de controle e unicidade. A língua, portanto, 
não estaria aberta ao equívoco, ao lapso do inconsciente, à possibilidade 
da interpretação diferente daquela institucionalizada, uma vez que, cen-
tralizado no sujeito, o sentido fixar-se-ia ao significante e, desse modo, 
ganharia o seu sentido ad eternum. Um sentido que, acredito, filia-se a 
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um recorte de classes, um recorte que busca, pelo funcionamento da 
ideologia, homogeneizar a interpretação e barrar outros sentidos, outras 
interpretações. Um sentido que não seria mais “intrinsecamente suscep-
tível de tornar-se outro, diferente de si mesmo” (PÊCHEUX, 2015 [1983], 
p. 53).

Ao retomar a epígrafe que inicia este capítulo, compreendo que, na 
Base, o funcionamento dos discursos que sustentam a noção de língua 
não permite que as regras da língua possibilitem as latitudes discursi-
vas. O que parece funcionar, na textualidade da SD 1.1., é uma língua 
que seria completa, com sentidos únicos, uma língua que não falharia, 
dotada de regularidade/unicidade, uma língua a-histórica, sem atraves-
samentos da ideologia, da classe, da desigualdade, o que mascara, na 
mesma materialidade, o trabalho docente, muito embora, antes, assuma 
o sociointeracionismo como perspectiva teórica. Assim, entendo que, 
nessa análise, aquilo que falha não está na materialidade da língua, mas 
sim no discurso que sobre ela se produz e nela se atravessa. A prática 
professoral deveria, pois, seguir os interesses de classe, reproduzir de 
maneira cega as formas comumente vinculadas à classe dominante, às 
quais se enlaçam a assimetria social, a dissemelhança econômica, a do-
minação pelo/sob o capital. Sobre este ponto, resgato uma citação de 
Marx e Engels (2015 [1852], p. 76), “todas as classes anteriores que con-
quistaram o poder procuraram proteger uma posição já alcançada na 
vida, submetendo toda a sociedade as suas condições de apropriação”.

Com esse recorte d’O Manifesto do Partido Comunista, é possível 
entender que a classe dominante busca, por meio dos mecanismos de 
domínio, os Aparelhos Ideológicos de Estado, manter as relações de pro-
dução imóveis, sem que haja a movimentação das estruturas, em que a 
dominância procura distanciar-se do proletariado, a fim de que não haja 
transformação das relações de produção. A língua, como meio de reali-
zação dos processos discursivos, constituídos pela ideologia, não escapa 
à dominação de classe. Tomar a língua apenas pelo padrão, pelos senti-
dos que nos foram dados como evidentes, que devem ser sempre repro-
duzidos, produz exclusão dos sujeitos que não partilham dessa variante. 
A escola, desse modo, entendida como um AIE, funciona como o lugar de 
realização dos interesses da ideologia dominante, que segrega, afasta, 
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silencia e perpetua as desigualdades de classe. Retomando Pêcheux 
(2014a [1975]), importa assumir neste trabalho que

“As ideias científicas”, as concepções gerais e particulares (epis-
temologicamente regionais) historicamente apontáveis para 
cada época dada – em suma, as ideologias teóricas e as diferen-
tes formas de “filosofia espontânea” que as acompanham – não 
estão separadas da história (da luta de classes): elas constituem 
“compartimentos” especializados das ideologias práticas sobre 
o terreno da produção de conhecimentos, com discrepâncias e 
autonomizações variáveis (ibidem, p. 173).

Com isso, entendo que a gramática, como instrumentalizadora da 
língua, concorre lado a lado com os interesses da classe dominante, e 
é de interesse da classe que as suas formas de impressão do poder rea-
lizem-se no tecido social. A gramática funciona, portanto, a serviço do 
capital, à vontade da superestrutura em manter as relações iguais, está-
ticas, inabaláveis.

5. Tentando concluir

Por isso, ao fazer um recorte epistemológico, o professor, seja de 
língua ou não, deve questionar-se sobre as terminologias que, na legis-
lação, definem as disciplinas, que compreendem um funcionamento só-
cio-histórico; deve atentar-se que os escritos nos documentos não são 
neutros visto que pertencem a práticas discursivas, que, materialmen-
te, ligam ideologia e inconsciente, pertencem ao domínio dos AIE. Na 
verdade, o capitalismo, criador de opressões, desigualdades, cisões, está 
ligado ao funcionamento do Estado, dos documentos que dele partem, 
das instituições (como a escola) a ele vinculadas, das práticas escolares.

Essa reflexão permite relembrar a discussão que Pêcheux (2014a 
[1975]) traz na quarta parte do Semântica e Discurso, ao pontuar que 
as condições de produção do conhecimento científico estão inscritas 
nas condições de reprodução/transformação das relações de produção, 
o que faz perceber que a prática científica, que ressoa diretamente na 
prática pedagógica, não funcionaria, salvo pelo efeito de evidência cria-
do na/pela formação ideológica, de modo independente, livre, sem que 
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interviesse o discursivo, o ideológico. Desse modo, conforme o autor, 
“Isso significa dizer que o momento histórico do corte que inaugura uma 
ciência dada é acompanhado necessariamente de um questionamento 
da forma-sujeito e da evidência do sentido que nela se acha incluída” 
(PÊCHEUX, 2014a [1975], p. 175).
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IMAGINÁRIO SOBRE LEITORES NA VOZ
DE TRADUTORES

Cláudia Xavier Faria1

1. Introdução

Este trabalho apresenta uma análise de discursos de tradutores em 
entrevistas já publicadas em diferentes meios2. O arquivo conta, atual-
mente, com 32 entrevistas e tem servido à pesquisa de diferentes aspec-
tos que envolvem o processo tradutório. Para este artigo, tomamos como 
recorte temático o sujeito e a leitura, que desdobramos em: a imagem 
que os tradutores fazem de si mesmos como leitores e a imagem que 
fazem dos leitores de traduções. Importa destacar que a proposta desta 
análise não é discutir as posições individuais de um ou outro tradutor, e 
sim apresentar alguns modos de dizer a relação entre sujeito, leitura e 
tradução, do ponto de vista de quem traduz.

O objetivo geral da pesquisa é compreender as relações que os tra-
dutores têm com seus leitores e como tais relações são determinantes 
das suas decisões durante o processo tradutório. Como estudante de 
Letras-Bacharelado-Tradução, acreditamos que seja essencial que haja 

1 Bacharelanda em Letras na UFRGS. Bolsista PIBIC-CNPq/UFRGS, Grupo de Pesquisa Discurso, 
Arquivo e Autoria. E-mail: claudiaxfaria@hotmail.com.

2 Esta pesquisa foi orientada pela Profa. Dra. Solange Mittmann, líder do Grupo de Pesquisa 
Discurso, Arquivo e Autoria, e dá continuidade à pesquisa apresentada no IV SEDISC, em 
2018, por Bruna Navarrina de Moura.

mailto:claudiaxfaria@hotmail.com
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um melhor entendimento do papel que o tradutor tem em seu ofício, e 
para isso é necessário estudar as relações entre tradutor e leitor.

2. Referencial teórico

Pêcheux (1993 [1969]3) ao tratar sobre as condições de produção, 
apresenta as formações imaginárias: “a maneira pela qual a posição dos 
protagonistas do discurso intervém a título de condições de produção” 
(p. 83), considerando que esses protagonistas “designam algo diferente 
da presença física de organismos humanos individuais” (p. 82), pois “de-
signam lugares determinados na estrutura de uma formação social” (p. 
82). Dessas formações imaginárias, Pêcheux destaca a imagem que cada 
protagonista tem de si mesmo, do seu interlocutor e do objeto abordado. 
A partir dessa proposta de Pêcheux, podemos elaborar, para a reflexão 
que estamos realizando neste artigo, em que tomamos como objeto os 
discursos dos tradutores entrevistados, o seguinte desdobramento:

1. A imagem que o tradutor brasileiro tem de si mesmo como leitor 
de obras em outras línguas, que não a língua portuguesa brasileira.

2. A imagem que o tradutor tem de si mesmo como leitor de obras tra-
duzidas para a língua portuguesa brasileira por outros tradutores.

3. A imagem que o tradutor tem de si mesmo como leitor do texto de 
partida.

4. A imagem que o tradutor tem de si mesmo como tradutor.

5. A imagem que o tradutor tem do seu texto de tradução (ou seja, o 
texto de chegada).

6. A imagem que o tradutor tem do leitor de sua tradução.

7. A imagem que o tradutor tem da imagem que o leitor tem dele 
mesmo (tradutor) e de sua tradução (ou seja, como o leitor da tra-
dução imagina ou avalia o texto que está lendo).

Não vamos aqui abordar individualmente cada um dos itens aci-
ma, mas é importante reconhecer que esse imaginário está presente 

3 A segunda data é a da publicação da tradução brasileira.
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nos discursos dos tradutores sobre seu trabalho4. Ressaltamos que não 
pretendemos nesta pesquisa observar, analisar, ou mesmo julgar o posi-
cionamento de cada tradutor entrevistado, ou de alguns tradutores em 
específico. Nosso objetivo tem sido o de analisar modos de dizer sobre 
o processo tradutório. E é nisso que consiste a seleção e o recorte de se-
quências discursivas que fizemos das entrevistas.

Para analisar as diferentes perspectivas que os tradutores têm de 
seus leitores, é necessário refletir sobre o papel do tradutor. Entre as 
muitas teorias que discorrem sobre esse tema, as mais tradicionais de-
fendem que o trabalho do tradutor é fazer a decodificação e o transporte 
de uma mensagem de uma língua para a outra. Sobre essa ótica, o tra-
dutor não deve transparecer no texto, deve agir sem deixar rastros. Tal 
crença se tornou comum no universo da tradução, e é o que esperam 
muitos leitores de obras traduzidas: a total transparência.

Por ser (ainda) a visão mais difundida da tradução que se tem, essa 
concepção faz parte de uma posição de sujeito da Formação Discursiva 
Tradutória (termo cunhado por Henge (2015), em sua tese de doutora-
do). E nela se inscrevem muitos sujeitos inseridos no processo tradutó-
rio. Mas muitos tradutores e leitores de traduções têm uma percepção 
diferente, já que eles se encontram em outra posição na mesma forma-
ção discursiva. Por ser uma visão que afeta a compreensão acerca do tra-
balho do tradutor e a sua valorização, muitos tradutores debatem contra 
esse viés conservador e defendem uma maior valorização e compreensão 
do seu trabalho, constatando que traduzir é mais do que decodificar uma 
mensagem e que existem inúmeros fatores a serem considerados. Desse 
conflito entre uma posição que requer a transparência da tradução (com 
o apagamento dos vestígios do processo tradutório) e outra que reco-
nhece a opacidade e defende o reconhecimento do processo tradutório, 
temos, então, duas posições de sujeito compondo a Formação Discursiva 
Tradutória.

A Análise do Discurso demonstra que é impossível o tradutor agir 
sem deixar a sua marca, pois o processo tradutório é feito de escolhas 
que definem o perfil de cada tradutor (e sobre as quais comentare-
mos mais adiante), além de traçar os limites do texto. O tradutor é um 

4 Também não é objeto deste estudo o imaginário sobre o lugar de entrevistado.
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gerenciador dos inúmeros sentidos possíveis, e ao manejá-los se coloca 
na posição de autor, inevitavelmente estando presente no texto. Assim, 
a Análise do Discurso contribui para a militância pelo reconhecimento 
do tradutor como autor do texto de chegada, e por uma visão mais ampla 
do processo tradutório.

Mesmo o tradutor sendo responsável por tal gerenciamento de 
sentidos, isso não quer dizer que ele possa escolher atribuir qualquer 
sentido ao texto. O tradutor é limitado por aqueles sentidos possíveis 
dentro de um determinado campo ou nicho. E essas redes de sentidos 
dos diferentes campos ou nichos são agenciadas pelo tradutor a partir 
da Formação Discursiva Tradutória:

No processo tradutório, a interpelação do indivíduo em sujei-
to-tradutor se dá numa rede discursiva que passa a oferecer 
as possibilidades de sentidos para a tradução enquanto práti-
ca social. Tal rede corresponde, portanto, a uma formação de 
discursos possíveis e relacionados aos saberes que regulam o 
processo tradutório. (HENGE, 2015, p. 36).

Ou seja, a Formação Discursiva Tradutória está composta por to-
dos esses discursos que tratam da tradução. Tanto a noção conservadora 
da tradução quanto a resistência e objeção pelo tradutor a essa noção 
são reproduzidos na Formação Discursiva Tradutória, e esses saberes in-
teragem entre si propagando novos discursos.

Outra noção importante nesta pesquisa, que é ligada à anterior, é 
a de memória discursiva, entendida “não no sentido diretamente psico-
logista da ‘memória individual’”, mas como “uma memória social inscri-
ta em práticas” (PÊCHEUX, 1999 [1983], p. 50). A memória discursiva é 
instituída pela repetibilidade, que acaba por determinar se/quando um 
certo elemento se torna constitutivo do saber social de maneira implí-
cita. Ele se torna então produto da memória discursiva dentro de uma 
formação discursiva dada. Essa repetição está limitada às fronteiras da 
formação discursiva, e só pode indicar os elementos que realmente têm 
espaço nesse âmbito, de forma que nem todo o saber pode constituir a 
formação discursiva, apenas os saberes com os quais os sujeitos, ocupan-
do certas posições, acabam por identificar-se, gerando uma recorrência 
comportada pela memória e pela formação discursiva. E esses discursos 
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com os quais os sujeitos se identificam são recorrentes, tornam-se regu-
larizados. Essa repetibilidade, no entanto, pode acabar por ressignificar 
os discursos, segundo Indursky:

Vale dizer: se, por um lado, a repetição é responsável pela cris-
talização dos sentidos, por outro, também é a repetição que 
responde por sua movimentação/alteração. Ou seja, os senti-
dos se movem ao serem produzidos a partir de outra posição-
-sujeito ou de outra matriz de sentido. (INDURSKY, 2011).

A memória intervém através do reconhecimento do corriqueiro, 
mas ela também se dá pelo embate, pois quando algo rompe com as re-
corrências, a memória pode mudar. E essa mudança é comum na memó-
ria discursiva, ela abarca contradições. Ou seja, palavras que já estavam 
consolidadas podem muito bem receber novas significações.

Essa mudança com relação a sentidos já consolidados gera conflito 
dentro da formação discursiva. O surgimento dos discursos vem da inte-
ração de outros discursos que dependem da posição de sujeito do inter-
locutor. E essa relação leva à formação de discursos que se contradizem. 
Aqui referimos Pêcheux, que afirma que os discursos estão contidos nas 
“relações de sentido às quais estão inseridos”. O autor usa a metáfora 
de uma orquestra para explicar o fato de que os discursos respondem 
uns aos outros diretamente ou indiretamente (PÊCHEUX, 1993 [1969], 
p. 77). Nisso se discute o conceito de condições de produção, que são 
os fatores sócio-históricos sob os quais os discursos emergem que vão 
determinar se um determinado discurso seguirá em direção favorável ou 
contrária a outro(s). E no caso dos discursos das entrevistas em questão, 
a interação de discursos oriundos de condições de produção diferentes 
vai demonstrar opiniões que por vezes concordam entre si, porém que 
também acabam por divergir em momentos-chave.

3. Movimento de análise

A partir da leitura de um arquivo de entrevistas com tradutores 
publicadas em jornais, blogs e revistas acadêmicas (conforme já citado 
acima), selecionamos, para este trabalho, aquelas em que os tradutores 
apresentam a imagem de si mesmos como leitores e a imagem que têm 
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dos leitores das traduções. A seguir, num segundo movimento de análi-
se, recortamos sequências discursivas e distribuímos em blocos. Ao mes-
mo tempo, realizamos leituras de estudos sobre tradução na perspecti-
va da Análise do Discurso, fazendo, assim, um batimento entre teoria e 
análise.

A partir da análise, organizamos três blocos: 1) imagem do tra-
dutor de si mesmo como leitor; 2) a imagem do tradutor sobre o leitor 
da tradução; e 3) o posicionamento do tradutor no texto com relação à 
imagem que faz do leitor.

Bloco 1:

SD1: Eu acho uma delícia “ouvir” a voz do King conversando 
com o leitor e adoro conhecer curiosidades sobre o processo da 
escrita. (Regiane Winarski).

SD2: Ser capaz de trazer à luz a criança que existe dentro de to-
dos nós. Imaginar-se sentindo, falando e agindo como cada um 
dos personagens, imaginar-se má, boa, ressentida, entusiasma-
da, curiosa, enfim, ser capaz de se colocar no lugar do outro 
ficcional e produzir um texto tão verossímil quanto o original 
estrangeiro. (Lia Wyler).

SD3: Ler é se identificar com o que se lê, antes de mais nada. É 
criar empatia. (Ana Resende).

No primeiro bloco, os tradutores se colocam como leitores, o que 
pode levá-los imaginar as necessidades dos leitores do texto de chega-
da, demonstrando um apreço importante pela leitura. É se colocando no 
lugar do leitor, e principalmente no que diz respeito à obra a ser tradu-
zida, que o tradutor poderá perceber as dificuldades do seu público-alvo 
com relação à obra que, para o tradutor, é o texto de partida, mas que 
vai se apresentar traduzida para o leitor como texto de chegada. É de 
conhecimento popular que o bom tradutor é também um bom leitor, e 
que a leitura é a forma principal de o tradutor praticar o seu ofício. Isso 
gera uma relação de compreensão sobre um possível ponto de vista do 
leitor, pois o próprio tradutor é também um leitor, e começa o processo 
tradutório nesse papel. Portanto, o nosso primeiro bloco ilustra o início 
do processo tradutório.
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Esse bloco também demonstra um cenário onde tradutores e lei-
tores concordam entre si. Aqui a leitura é a confraternização, ainda que 
indireta, entre sujeitos que se encontram em diferentes etapas do pro-
cesso tradutório.

Bloco 2:

SD4: Fico decepcionada com a incompreensão que cerca o ato 
de traduzir, a falta de percepção do quanto de inventividade 
empregamos para evitar a repetição de palavras, o exercício 
que é a reestruturação de frases visando a maior legibilidade 
do texto e mil outros recursos de que se lança mão, por vezes 
instintivamente dados os curtos prazos que temos para refletir. 
(Lia Wyler).

SD5: Então vemos hoje, de certa forma, uma diminuição pro-
porcional do número de autores internacionais jovens, recém-
-estreados, e que ainda não têm repercussão internacional, 
assim como de autores de alta qualidade e pouco apelo comer-
cial. O que se publica – merecidamente, aliás – são os grandes 
nomes. O resto são os best-sellers da maior vulgaridade, au-
toajuda, misticismo pseudo-religioso e baboseiras do gênero. 
(Felipe Lindoso).

SD6: Eu estava pensando num leitor talvez mais engajado que 
a média – e por isso pensei que uma edição anotada faria senti-
do para a pessoa que tivesse curiosidade de ir atrás: “que revo-
lução é essa sobre a qual ele está falando? que palavra é essa?”. 
(Flora Thomson DeVaux).

No segundo bloco, começam as contradições e as críticas. 
Percebemos que a maioria dos tradutores tem um olhar elitista com re-
lação aos leitores, afirmando que estes não têm conhecimento do pro-
cesso tradutório ou de literatura de forma geral. Na SD4, temos a famosa 
tradutora da saga Harry Potter afirmando que fica decepcionada “com 
a incompreensão que cerca o ato de traduzir”, e na SD5 o tradutor co-
menta que, além dos grandes nomes da literatura “o que se publica são 
os best-sellers da maior vulgaridade, autoajuda, misticismo pseudo-re-
ligioso e baboseiras do gênero”, fazendo pouco caso do gosto literário 
do público geral. Encontramos uma certa divergência na SD6, onde é 
citado um leitor mais engajado, curioso e que “vai atrás”, mas até nesta 
entrevista podemos encontrar uma tendência a menosprezar o leitor, já 
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que a tradutora se refere a um público específico que seria mais culto 
do que a maioria. Sendo assim, apesar de reconhecer que os leitores que 
constituem o seu público-alvo estão acima da média, não se pode dizer 
o mesmo dos demais leitores na nossa sociedade, nem é possível deter-
minar se quando falamos em leitores acima da média estamos tratando 
de todos os leitores que constituem o público-alvo da obra específica.

Essa visão elitista pode ter surgido como uma resposta à ideia ge-
ral que os leitores teriam de que a tradução é uma transcrição e de que 
o tradutor deve permanecer invisível. Aqui muitos dos tradutores agem 
como se estivessem esperando por uma represália que vem dessa ideia 
conservadora, porém que foi muito difundida. É o momento em que tra-
dutores e leitores assumem pontos de vista diferentes, e o tradutor, por 
ser o principal agente do processo tradutório, reclama da incompreen-
são do leitor e defende que ele não poderia julgar o trabalho do tradutor 
corretamente por ter uma visão errônea dos fatores contemplados por 
este ofício. Nesse momento, os tradutores entrevistados adotam uma 
postura defensiva e mantêm uma distância maior do leitor.

Bloco 3:

SD7: Considero essa versão abreviada e simplificada do clássi-
co inglês um texto muito inventivo e cheio de surpresas, e isso, 
é óbvio, contribuiu para tornar o trabalho de tradução ainda 
mais prazeroso. (Sergio Medeiros).

SD8: Na Grã-Bretanha a taxa de iletramento é mais baixa. A 
leitura é incentivada desde a mais tenra idade por razões reli-
giosas – a obrigação de ler a bíblia. O latim continua a ser en-
sinado, ao contrário do que ocorre no Brasil. Você me pergunta 
se procuro facilitar a leitura? De certa forma, sim. (Lia Wyler).

SD9: Não vejo por que tratar o leitor, adulto ou criança, com 
mais condescendência do que o autor da obra o tratou. (Maria 
Luiza Borges).

SD10: É preciso que o leitor também faça um esforço no senti-
do de compreender o contexto em que aquele texto foi urdido. 
(Fábio Fernandes).

O terceiro bloco está dividido entre tradutores que facilitam 
a leitura e tradutores que acreditam que é papel do leitor ir atrás do 
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conhecimento. É um aspecto importante no qual encontramos fortes 
divergências. Foram duas as abordagens reconhecidas nas entrevistas. 
Uma era a de adaptação e simplificação do texto e a outra era basea-
da na ideia de que era o leitor quem deveria ir atrás das informações 
que ele poderia não compreender no texto. As duas primeiras SDs dizem 
respeito à adaptação de obras. Pode-se perceber que estas opiniões vão 
de acordo com a ideia de que o leitor não tem ciência do processo tra-
dutório e mesmo de literatura geral, portanto seria necessário adaptar/
simplificar o texto para que este pudesse ser compreendido.

O que não vai de acordo com essa ideia é a segunda posição presen-
te nas duas últimas SDs. Aqui é trazido à discussão o debate sobre a do-
mesticação ou não domesticação do texto, que consiste numa divergên-
cia interna na Formação Discursiva Tradutória, relativa às estratégias de 
tradução, ou seja, adaptar ou não adaptar? Afinal, estamos tratando de 
uma das questões principais sobre tradução: o tradutor deve aproximar 
seu texto do texto de partida ou deve adaptá-lo para ficar mais próximo 
da cultura da língua de chegada? É aí que as opiniões dos tradutores di-
vergem. Pode-se perceber que todos os posicionamentos estão contidos 
na mesma FD, que é a Formação Discursiva Tradutória. Nela há diferen-
tes posições-sujeito que podem produzir discursos conflitantes, como é 
o caso das posições-sujeito que favoráveis ou desfavoráveis à domesti-
cação do texto, que faz com que os tradutores decidam facilitar ou não a 
leitura do público-alvo.

Mais uma vez recorremos a Indursky para mostrar o espaço para 
divergências numa formação discursiva:

Faz-se necessário perceber que os sentidos, pelo trabalho que 
se instaura sobre a Forma-Sujeito, podem atravessar as frontei-
ras da FD onde se encontram, e deslizarem para outra FD, ins-
crevendo-se, por conseguinte, em outra matriz de sentido. Ao 
migrarem, esses sentidos passam a ser determinados por ou-
tras relações com a ideologia. Essa movimentação nas filiações 
dos sentidos só é possível porque, ao migrarem, esses sentidos 
se ressignificam. Percebe-se, pois, que o fechamento das FDs 
não é rígido e suas fronteiras são porosas, permitindo migração 
de saberes. (INDURSKY, 2011).
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Ou seja, aqui a FD Tradutória apresenta diversos discursos oriun-
dos de uma mesma discussão. Como dito anteriormente, são contra-
dições comportadas pela FD, e demonstram diferentes pontos de vista 
possíveis de sujeitos em diferentes posições. Afinal, há diferentes razões 
pelas quais as opiniões dos tradutores divergem. Nas entrevistas, pude-
mos ver que a razão para que alguns tradutores defendam a adaptação 
é que eles acreditam que as culturas de chegada e partida são muito 
diferentes e por isso deve haver adaptações, e outros acreditam que não 
há grandes diferenças e que a variável é o próprio leitor, que deveria ser 
capaz de preencher as lacunas. São duas posições diferentes, mas ambas 
surgem da tentativa do tradutor de perceber o lugar do leitor e tomar de-
cisões tradutórias de acordo com essa percepção, uma vez que o tradutor 
parte da sua percepção e a sua experiência de leitura para decidir como 
proceder com relação ao texto.

Os três blocos retratam diferentes perspectivas que apresen-
tam oposições e contradições que compõem a Formação Discursiva 
Tradutória. Ao mesmo tempo, existe uma imagem do tradutor sobre o 
leitor, que pode ser percebida desde o início do processo tradutório. Ela 
perde espaço quando o tradutor sente a necessidade de se defender da 
visão mais simplista e conservadora da tradução, que ainda está muito 
enraizada na nossa sociedade. Mas, ao tomar decisões, o tradutor volta 
a se identificar com o leitor, seja imaginando que o leitor não sinta a 
necessidade de ler um texto simplificado ou imaginando que as diferen-
ças culturais possam ser muito vastas e que a adaptação do texto seria 
a melhor escolha. Tais decisões são tomadas a partir da leitura, quando 
o tradutor faz uma imagem de si mesmo como leitor e como tradutor, 
uma imagem do autor do texto de partida e uma imagem do leitor da 
tradução.

Os discursos dos tradutores sobre os leitores também repetem os 
saberes que regulam o processo tradutório. Afinal, como dito anterior-
mente, os discursos remetem uns aos outros, o que significa que um dis-
curso produz concordâncias e discordâncias baseadas nas posições dos 
sujeitos. Esse fator demonstra por que há, nas entrevistas, divergências 
nos discursos dos tradutores em relação aos leitores. O discurso presen-
te em uma entrevista, proveniente de condições de produção diferentes, 
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é produzido partir da posição de sujeito na qual o autor do discurso se 
inscreve e como se articula aos demais discursos apresentando um posi-
cionamento favorável ou de discordância.

Esses discursos vêm também do contato com outros tradutores, 
mas principalmente do contato que os tradutores têm com os leitores. 
Assim como os discursos dos leitores vão depender da posição deles a res-
peito do processo tradutório. Levando em conta o fato de que a maioria 
dos leitores percebe a tradução a partir do viés conservador, essa maioria 
se encontra em uma posição que levar a oposições dos tradutores, que 
vão produzir um discurso-resposta que não só vai contra essa ideia, mas 
também acaba por menosprezar o leitor, como visto anteriormente.

E a resposta para isso é o surgimento de outros discursos, que são 
a abordagem de trabalho escolhida pelos tradutores. A domesticação ou 
não domesticação do texto só pode ser resultado das formulações dis-
cursivas possíveis na FDT. E esse surgimento vai desencadear mais dis-
cursos, validados pela memória discursiva, abrindo espaço para novas 
concepções.

4. Conclusão

Para concluir, é importante ressaltar que o que buscamos aqui é 
um maior conhecimento do papel do tradutor e do processo tradutó-
rio de maneira geral. Acreditamos que o debate que se trava a partir da 
análise do modo como o autor vê o leitor é de suma importância pois 
contribui para os conhecimentos relacionados ao saber tradutório. Esse 
debate surge a partir da imagem da função do próprio tradutor a partir 
de uma identificação com Formação Discursiva Tradutória. Para reali-
zar este debate trouxemos uma análise de diferentes posições-sujeito 
que representam os pontos de vista dos tradutores em relação ao seu 
público-alvo e ao próprio processo tradutório. Percebemos uma contra-
dição no material estudado relacionada às diferentes abordagens dos 
tradutores com relação à adaptação de textos traduzidos. Isso pode ser 
explicado a partir do conceito de memória discursiva, que se possibilita 
as recorrências e apresenta contradições. É pela memória discursiva que 
se chega à Formação Discursiva Tradutória, que consiste nos saberes e 
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posições-sujeito relacionados a um determinado tema ou conjuntura. 
A memória discursiva, por sua vez, vem das recorrências nos discursos, 
que produz saberes que se tornam enraizados em uma sociedade, con-
tribuindo para a formação discursiva. É pela formação discursiva que se 
situam as distintas posições-sujeito e os saberes no âmbito social. Além 
disso, percebemos que é através da leitura que o tradutor se conecta com 
o leitor, pois é nesse momento que ele, a partir da sua própria experiên-
cia de leitura, percebe as necessidades do seu público-alvo. E é a partir 
interação com outros discursos que o discurso do tradutor vai ser formu-
lado, e a imagem do tradutor sobre si mesmo e sobre o leitor da tradução 
vai ter nisso um papel fundamental.
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O que uma pessoa surda pode tornar-se?

(Paddy Ladd)

1. Introdução

O reconhecimento das línguas de sinais no âmbito das pesquisas 
linguísticas ganhou fôlego, por volta da década de 1960, com os estudos 
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do linguista William Stokoe, nos Estados Unidos (GESSER, 2009). Desde 
então, vários estudos linguísticos, inclusive no Brasil, têm afirmado e 
reafirmado a legitimidade de tais línguas e seus sujeitos. Tais legitimi-
dades são também contraditórias, o que pode ser observado nas cons-
tantes tensões sobre os processos de identificação da comunidade surda 
e de reconhecimento da língua no espaço político, educacional e nos 
demais setores sociais.

A igreja, em especial o segmento que corresponde aos Ministérios 
de Surdos, foi a instituição social e de poder que destacamos para desen-
volver as análises neste trabalho. A partir dos estudos do antropólogo 
social Assis Silva (2012), alguns “agentes religiosos” estão interligados 
à história da educação dos surdos no Brasil, por meio dos projetos mis-
sionários destinados a esse público. As histórias dessas missões e dos 
saberes sobre o sujeito surdo, segundo o autor, por vezes se confundem:

os agentes religiosos estão presentes em outros domínios rela-
tivos à surdez em grande medida conformados ao modo especí-
fico como cada instituição religiosa considerada operacionaliza 
a universalização do cristianismo. (…) religioso, intelectual e 
ativista político são mais posições de agentes do que propria-
mente pessoas, pois uma mesma pessoa pode ocupar mais de 
uma dessas posições” (ASSIS SILVA, 2012, p. 227).

Percebe-se que há efeitos de sentido projetados como evidência 
acerca do sujeito surdo, uma evidência em que seus processos de iden-
tificação estejam interligados com as missões religiosas. Questionamos 
então, quais seriam os sentidos projetados sobre o sujeito surdo e a 
Libras nessas missões religiosas, mais especificamente em Ministérios 
de/com Surdos, instituições estas provenientes de igrejas que têm como 
fito a evangelização do público surdo.

Assim, visando historicizar os sentidos do sujeito surdo e da Libras, 
tendo como norte a necessidade em considerar as relações complexas e 
opacas que se estabelecem entre língua, sujeito e sociedade, este estudo 
fundamentou-se no arcabouço teórico da Análise de Discurso materia-
lista em uma articulação com os Estudos de Políticas Linguísticas, de 
Ensino de Línguas e Antropologia (ASSIS SILVA, 2012). Nosso percurso 
teórico-analítico foi efetuado na constituição do corpus desta análise, 
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tendo em vista que este já é resultado de gestos de interpretação, e con-
siderando que “a construção do corpus e a análise estão intimamente li-
gadas: [e que] decidir o que faz parte do corpus já é decidir acerca de pro-
priedades discursivas” (ORLANDI, 2012, p. 63). O corpus desta análise se 
deu por meio da constituição de um trajeto temático a partir da seleção 
de textos sobre surdez, surdo e Libras nos materiais digitais consideran-
do a sua circulação nos espaços de enunciação do território brasileiro.

O artigo está dividido em seis seções. Apresentaremos na próxi-
ma seção as condições de produção acerca dos “Ministérios de Surdos 
no Brasil”. Em seguida, nas seções “A língua que salva?”, “A língua que 
inclui?” e “O sujeito surdo(,) (entre) a inclusão e a evangelização”, abor-
daremos as noções teóricas e analíticas que baseiam nosso gesto de lei-
tura do arquivo selecionado. Por fim, encaminhamo-nos para as nossas 
“Sinalizações finais”, no escape de um efeito de finalização.

2. Ministérios de surdos no Brasil

De acordo com o projeto Missões Nacionais, um ministério de sur-
dos “visa capacitar igrejas para transmitir o amor de Deus aos surdos e 
despertar vocacionados surdos e ouvintes para esta grande obra missio-
nária, através das clínicas de capacitação e mobilização para este minis-
tério, Curso de Formação de líderes para Trabalho com Surdos, e Curso 
Bíblico para Surdos”4, dito de outro modo, tal ministério tem como fim a 
evangelização do público surdo.

No Brasil, a prática missionária promovida por esses Ministérios 
de/com surdo tornou-se algo costumeiro e histórico no processo de 
evangelização dos surdos brasileiros. Muitas igrejas ao redor do país 
promovem diversas atividades por meio desses ministérios, como os de 
tradução em Libras, cursos de Libras, a profissionalização de intérpretes, 
cultos e grupos de oração em língua de sinais. Além das congregações 
católicas, as congregações da Igreja Batista e Igreja Adventista possuem 
um papel de destaque no que se refere à evangelização de surdos e à 
prática da tradução para libras, estas se tornaram referências no meio 
religioso em geral, em espraiar essa prática por meio de oficinas. Desse 

4 Fonte: https://missoesnacionais.org.br/treinamento/ministerio-com-surdos/.

https://missoesnacionais.org.br/treinamento/ministerio-com-surdos/
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modo, as congregações da Igreja Batista e Igreja Adventista no Brasil 
se constituíram como locais de expansão da prática de evangelização 
de surdos para outras denominações de matriz protestante classificadas 
como pentecostal e neopentecostal (ASSIS SILVA, 2012).

Paralelamente às ações desenvolvidas nos espaços internos físi-
cos da igreja, são realizadas também atividades fora da igreja, sobre-
tudo no ambiente digital. Os ministérios de/com surdos provenientes da 
Igreja Batista Getsêmani e Igreja Adventista (selecionadas para esta 
análise) possuem sites e blogs em que atuam divulgando o ministério 
e informações relacionadas a este. O blog da Igreja Batista Getsêmani 
teve sua criação em 2014 e atua circulando em todo território nacional, 
nele podemos encontrar diversas informações, entre elas, uma aba de 
“Ministérios” e nesta podemos acessar a página que contém diversos 
ministérios como “Ministério dos Alcoólatras Anônimos” “Ministério 
Atletas de Cristo” “Ministério da Dança” etc., e o que nos interessou para 
esta análise – o “Ministério com Surdos”. Já o site Surdos Adventistas 
– Ministério de Surdos, data de 2016 no Brasil e tem sua circulação em 
diversas regiões do mundo, e todas essas redes de circulação fazem par-
te de uma extensão do projeto Adventist Deaf. O site oferece informa-
ções sobre o ministério, contendo abas como “Sobre nós”, “Eventos”, 
“Notícias”, entre outras.

Para a realização deste estudo, foram selecionadas as seguintes 
materialidades: o blog Igreja Batista Getsêmani, o site Surdos Adventistas 
– Ministério dos Surdos Adventistas e uma matéria sobre o Ministério 
Ebenézer. Assim, com o desejo de compreender o funcionamento linguís-
tico-discursivo dos discursos projetados sobre surdez e Libras, partimos 
de um primeiro objetivo que visou compreender como se constroem 
os diferentes sentidos em torno da surdez, Libras e as suas diferentes 
posições-sujeito que decorrem dessa disputa por sentidos na mate-
rialidade significante dos sites e blogs de Ministérios de/com Surdos. 
Fundado nisso, num segundo movimento, demos relevo ao papel das 
diferentes materialidades significantes no processo de produção de sen-
tidos. Materialidades estas oriundas do ambiente digital entendido por 
Marie-Anne Paveau como “[…] ambiente de produção dos enunciados é 
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constitutivo de sua descrição, de seu funcionamento e de seu sentido” 
(PAVEAU, 2013; FRANCA, 2015).

A seguir nossos gestos de reflexão/análise nas próximas seções.

3. A língua que salva?

Para Análise do Discurso, como formulou Michel Pêcheux (1997a, 
p. 160), não há sentidos literais, estes são determinados pelas posições 
ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual os 
enunciados são produzidos a partir das condições de produção dadas. 
Todos enunciados sustentam sentidos outros a partir das “posições sus-
tentadas por aqueles que as empregam em referência às posições ideoló-
gicas nas quais essas posições se inscrevem” (PÊCHEUX, 1997a, p. 160).

Desse modo, apreende-se que os sentidos são sempre contraditó-
rios e plurais, podendo sempre ser outros, em uma tomada primeira de 
análise de nosso corpus, observamos que ao se enunciar “libras”, “surdo”, 
“salvação” são projetadas algumas evidências de sentidos, regularidades 
e contradições de sentidos em algumas sequências discursivas.

Nesta seção, discutiremos a respeito dessas contradições proje-
tadas sobre a língua Libras na materialidade digital dos ministérios. A 
seguir uma sequência discursiva, encontrada no site Missão Urbana, em 
uma matéria sobre as ações do Ministério Adventista dos Surdos:

SD1: Há mais de 9,7 milhões de surdos brasileiros que não têm 
a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação. Eles não po-
dem compreender esta mensagem se não for pregada em sua 
língua, a Língua Brasileira de Sinais5.

Partindo do que Pêcheux (1990 [1969], p. 79) denominava de super-
fície linguística entendida como uma sequência oral ou escrita de dimen-
são variável, e em geral maior que a frase, chegamos, através da análise 
dos mecanismos sintáticos e dos funcionamentos enunciativos (proces-
sos de enunciação), que visam anular o efeito do esquecimento n° 2, ao 
objeto discursivo, ou seja, um objeto teórico, linguisticamente desuper-
ficializado. Por meio da desintagmatização linguística, trabalhamos com 

5 Fonte: https://missaourbana.org/projeto/ministerio-adventista-dos-surdos/.

https://missaourbana.org/projeto/ministerio-adventista-dos-surdos/
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as famílias parafrásticas, explicitando relações entre o dito e o não dito, 
lidando com as relações de intertextualidade, enunciação e outras, tudo 
ao nível do formulável (LAGAZZI, 1988). Assim sendo, a partir de um 
exercício que se dá pelas operações de paráfrases, retomadas e desloca-
mentos, acessamos a reconstrução da memória, um (r)estabelecimento 
daquilo que não está explicitado, os pré-construídos.

Por meios de gestos analíticos, apreende-se que o(s) sentido(s) de 
surdos é(são) acessado(s) pelo uso do pronome “Eles”, o que permite-
-nos tangenciar o discurso que os surdos não compreendem a mensa-
gem evangelizadora “se não em sua própria língua, a Língua Brasileira 
de Sinais – Libras”. Podemos trazer esse tipo de efeito de evidência para 
delimitá-la de outras formas, poderíamos parafraseá-la pela seguinte 
formulação: Eles precisam compreender esta mensagem ou também: É 
necessário compreender esta mensagem, deste modo, o sentido faz sen-
tido, pois historicamente já existe um anterior a ele (PÊCHEUX, 1997a). 
Percebemos aqui uma intrínseca relação de sentidos que estabelece que 
os surdos precisam ser evangelizados. Ademais nas seguintes SD, obser-
vamos estes sentidos sendo retomados:

SD2: (O ministério com Surdos) realiza o Curso Básico de Libras 
com o objetivo de preparar pessoas para conhecer a língua na-
tural dos Surdos Brasileiros, a Libras, dessa forma contribuir 
para inclusão dos Surdos na sociedade bem como levar a esse 
povo a Palavra de Deus6.

SD3: Além disso, destaca, não é tão difícil pregar para o surdo 
quando se domina o básico. O desafio é discipulá-lo, capacitá-
-lo no conhecimento da Palavra e no envolvimento efetivo com 
a Igreja7.

Tais formulações trazem um efeito de evidência elementar – o de 
que o sentido pode ser outro, tendo em vista que para análise do discur-
so “não há a necessidade de se manter um centro” – um sentido literal 
(ORLANDI, 1984, p. 21). Trazendo esse tipo de efeito de evidência para 
delimitá-la de outras formas, podemos parafrasear a SD pelas seguintes 

6 Fonte: https://getsemani.com.br/portal/2016/03/27/ministerio-com-surdos-promovendo 
-crescimento-para-igreja/.

7 Fonte: https://getsemani.com.br/portal/2016/12/04/surdos-sao-quase-10-milhoes-de-brasi-
leiros-mas-a-igreja-nao-os-tem-alcancado-como-deveria/.

https://getsemani.com.br/portal/2016/03/27/ministerio-com-surdos-promovendo-crescimento-para-igreja/
https://getsemani.com.br/portal/2016/03/27/ministerio-com-surdos-promovendo-crescimento-para-igreja/
https://getsemani.com.br/portal/2016/12/04/surdos-sao-quase-10-milhoes-de-brasileiros-mas-a-igreja-nao-os-tem-alcancado-como-deveria/
https://getsemani.com.br/portal/2016/12/04/surdos-sao-quase-10-milhoes-de-brasileiros-mas-a-igreja-nao-os-tem-alcancado-como-deveria/
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formulações: “realiza o Curso Básico de Libras com o objetivo de preparar 
pessoas para conhecer a língua natural dos Surdos Brasileiros, a Libras, 
dessa forma contribuir para inclusão dos Surdos na sociedade LEVANDO 
a esse povo a Palavra de Deus”, “realiza o Curso Básico de Libras com 
o objetivo DE levar a esse povo a Palavra de Deus”; poderíamos ainda, 
dadas às condições de produção – aproximar a relação com o ensino e a 
evangelização, seria possível então parafrasear (e questionar): “realiza 
o ensino de o curso Básico Libras com o OBJETIVO DE EVANGELIZAR 
esse povo”. Estas injunções realizadas através do exercício da desintag-
matização discursiva (LAGAZZI, 1988) permite-nos chegar à formação 
discursiva evangelizadora neopentecostal, que domina o texto em re-
lação às outras formações discursivas que aí se entrecruzam, possibi-
litando-nos acessar um discurso evangelizador do e sobre o corpo do 
surdo utilizando-se da LIBRAS, (re)produzindo sentidos que só podem 
ser restituídos discursivamente e levando-se em conta as condições de 
produção das formulações as quais são provenientes.

Ao realizar o processo parafrástico, “os sentidos (e os sujeitos) se 
aproximam e se afastam” (ORLANDI, 1990) e nesse jogo, evidenciamos 
e resgatamos sentidos que se atualizam e se filiam a uma memória dis-
cursiva, tendo em vista as suas relações como o já-dito e o não-dito. Nas 
SD2 e SD3, atingimos o sentido de um ensino de LIBRAS que tem como 
fim a evangelização, tendo como efeito a inserção (inclusão?) do sujeito 
surdo na igreja. Estas sequências, em relação às suas condições de pro-
dução, projetam-se um efeito de instrumentalização da língua nos luga-
res institucionais – Ministérios de/com Surdos: a Libras atua como meio 
para evangelização do sujeito surdo, havendo, então um sufocamento 
de qualquer outra possibilidade de um fazer com a língua que esteja fora 
do escopo da religião. Nos questionamos, então, se nos demais espaços, 
além da igreja, (só) é possível ser sujeito e ser incluído (inserido?) atra-
vés do processo de evangelização?

4. A língua que inclui?

Nesta parte do trabalho, teceremos algumas reflexões a respeito 
dos efeitos de sentidos de inclusão projetados ao se enunciar sobre a 
LIBRAS e o sujeito surdo.
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Na SD2, os processos argumentativos evidenciados pelo funcio-
namento da sintaxe, projetam um efeito de causa/consequência entre 
os enunciados “inclusão de surdos na sociedade” e “levar a esse povo a 
palavra de Deus”.

Por meio do exercício parafrástico, observamos os sentidos de in-
clusão e evangelização de surdos sendo sustentados ao enunciar Libras. 
Colocada entre vírgulas após o aposto que a antecede “língua natural dos 
surdos brasileiros”, a Libras projeta vários sentidos como o de promover 
uma “inclusão dos surdos na sociedade” através de curso de Libras ofe-
recidos em igrejas que farão com que mais pessoas possam conhecer a 
língua, por seguinte também levar “A palavra de Deus” para os surdos, 
para que haja assim a “inclusão”. Percebemos também tal efeito sendo 
projetado na seguinte sequência:

SD4: Em busca de exercer e capacitar suas atribuições 
ministeriais o Ministério Soteria há 29 anos vem que-
brando paradigmas em busca da inclusão social do surdo 
na sociedade e no vínculo eclesiástico, orientando o sur-
do e seus familiares8.

Se assim como Assis Silva (2012), considerarmos que a Libras ope-
ra como mecanismo linguístico que torna processo de evangelização 
mais acessível aos “agentes religiosos” para o público surdo; também 
podemos dizer que nas SD2, SD3, SD4, a língua de sinais parece servir 
como recurso de acessibilidade para inclusão no meio social, por meio 
da realização dessas missões religiosas. Diante disto, cabe-nos questio-
nar que tipo de inclusão estamos tratando e qual instituição deveria de-
sempenhar essa função: a Igreja, o Estado? A inclusão seria, então, uma 
questão de política pública? De inserção ao espaço evangélico?

5. O sujeito surdo(,) (entre) a inclusão e a salvação

Para além dos sentidos já elencados, são silenciados sentidos ou-
tros sobre o sujeito surdo, e no modo como ele (se) significa sofrendo 
processos de apagamento (ORLANDI, 1990) nesses lugares institucionais 

8 Fonte: https://pibcg.rio/ministerio-com-surdospibcgrj/.

https://pibcg.rio/ministerio-com-surdospibcgrj/
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– Ministérios de Surdos. Nesta seção, nos questionamos acerca dos equí-
vocos na projeção de sentidos sobre o sujeito surdo.

Como nos bem diz Pêcheux (2008, p. 53): “um enunciado é in-
trinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, de 
deslocar-se discursivamente de seu sentido para derivar para outro”. 
Tendo esta questão como bússola, podemos pensar que após o ensino da 
língua, falhas acontecem, pois não existe ritual sem falhas (PÊCHEUX, 
1997a), e processos de assujeitamento sem movimentos de resistência, 
dito de outro modo, sentidos sempre deslizam e ressignificam. Posto 
isto, percebemos, na seguinte SD5, o sentido do acesso do sujeito surdo 
ao mercado de trabalho por meio do ensino de Libras:

SD5: O Ministério Ebenézer tem uma frente de trabalho que 
busca oferecer às empresas pessoas capacitadas para fazer in-
terpretação de ou para Libras, assim como facilitar o acesso da 
pessoa surda no mercado de trabalho9.

O sujeito surdo está inserido em um universo simbólico diferente, 
no entanto, não está fora do discurso neoliberal cuja forma-sujeito ju-
rídica faz intervir o direito. Na SD5, ao se projetar que “a pessoa surda” 
terá seu acesso ao “mercado de trabalho”, o sentido de “surdo” desliza 
em sua relação com a Libras. A Libras, nesta situação, projeta um efeito 
de sentido de que será um meio que possibilitará o auxílio do mercado 
de trabalho, poderá, dadas as condições de produção, gerar independên-
cia do sujeito surdo. Assim, consideramos que outras possibilidades es-
tariam abertas para o sujeito surdo nestes lugares institucionais, uma 
vez que

afetado pelo simbólico (por um simbólico que vai se amplian-
do) e pego pelo real das línguas não terá como evitar se signi-
ficar pelos sentidos que desatam os dois significantes e pela 
fricção que eles promovem entre si. […] Cada um deles sugerirá 
a esse sujeito movimentos específicos, inclusive contraditórios, 
afetando-o de modo diferente, e tramará sequências com fios 
que fazem parte de uma história dividida entre dois espaços de 
enunciação (CELADA, 2013, p. 66).

9 Fonte: https://pibcg.rio/ministerio-com-surdospibcgrj/.

https://pibcg.rio/ministerio-com-surdospibcgrj/
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Estes sentidos escapam da fronteira que demarcava o efeito de ilu-
são da língua concebida, tão somente, pelo caráter instrumental, sem 
opacidade, sem historicidade ou equívoco. Percebemos agora sentidos 
outros sobre o sujeito surdo, isso acontece pois, na relação contínua en-
tre, de um lado, a estrutura, a regra, a estabilização de outro, o aconteci-
mento, o jogo, o movimento, os sentidos e os sujeitos que experimentam 
o mundo e lingua(gens), repetem e se deslocam, permanecem e rompem 
limites (ORLANDI, 2002, p. 69). Em outros termos, os sentidos sobre sur-
dez em sua relação com a língua (e) Libras sempre serão moventes na/
pela história.

6. Sinalizações finais

Nós, enquanto situados no campo da Análise de discurso, propo-
mo-nos a analisar os sentidos postos como evidentes, buscando sempre 
investigar e historicizar “sentidos outros”, tendo em vista a dimensão 
opaca da língua. Como efeito, nosso gesto de interpretação possibili-
tou-nos até aqui um olhar sobre os diferentes e contraditórios senti-
dos projetados sobre a posição-sujeito surdo, Libras e o ensino desta, 
permitindo-nos acessar discursos evangelizadores e imaginários sobre 
língua (e) Libras, além de levantar questionamentos sobre os equívocos 
sobre questão da inclusão para o sujeito surdo. Salientamos ainda que 
foi necessário dizer não (LAGAZZI, 1988) para outros recortes, como o de 
analisar o papel dos intérpretes e os processos de identificação do sujei-
to surdo nas materialidades apresentadas, contudo ressaltamos que tais 
reflexões teóricas-analíticas serão postas futuramente.
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LEITURAS SOBRE PRISÃO E LIBERDADE:
TENSIONAMENTOS DE SENTIDO NO/DO 

SUJEITO ENCARCERADO

Juliene da Silva Marques1

Este estudo apresenta um recorte de discussão realizado na tese 
“Mulheres encarceradas: discurso, voz e resistência”, defendida em 2020 
na Unisul. A pesquisa se iniciou a partir da nossa participação no proje-
to de extensão “Mulheres Sim!”, do Instituto Federal de Santa Catarina 
– IFSC, no qual atuamos como mediadoras de oficinas direcionadas às 
mulheres em situação de privação de liberdade do Presídio Feminino 
de Tubarão. O projeto propunha como temática norteadora a figura da 
artista mexicana Frida Kahlo e, com base em sua história e sua arte, foi 
possível realizar encontros para debater questões direcionadas à área de 
Linguagens.

Ao longo dos encontros, as participantes do projeto, quinze mu-
lheres ao todo, faziam referência a questões vinculadas à prisão e à liber-
dade e, diante desse movimento de sentidos, procuramos, neste estudo, 
fazer uma investigação com base na Análise de Discurso pêcheuxtiana 
(AD), traçando, assim, um gesto de leitura a respeito dos recortes discur-
sivos (RDs) realizados a partir das materialidades produzidas durante as 
oficinas.
1 Doutora em Ciências da Linguagem pela Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul. 
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De antemão, destaca-se que, em AD, não nos referimos ao indiví-
duo, mas sim ao sujeito, por entendermos que este já nasce em um mun-
do discursivo, em que os dizeres e os sentidos já estão em circulação. 
O que faz, então, o indivíduo ser interpelado em sujeito é a ideologia, 
que se materializa no discurso, pois, a partir de Althusser (1985, p. 98): 
“[…] a ideologia sempre/já interpelou os indivíduos como sujeitos, o que 
quer dizer que os indivíduos foram sempre/já interpelados pela ideolo-
gia como sujeitos, o que necessariamente nos leva a uma formulação: 
os indivíduos são sempre/já sujeitos”. Desse modo, a AD considera que o 
sujeito não é a origem dos sentidos, visto que é, portanto, interpelado/
assujeitado pela ideologia (PÊCHEUX, 2014a [1975], p. 141).

Os sujeitos estão inscritos em um mundo social em que os sentidos 
já estão dados, isto é, “[…] ‘algo fala’ (ça parle) sempre ‘antes’, em outro 
lugar e independentemente” (PÊCHEUX, 2014a [1975], p. 149, grifos do 
autor). Essa questão mostra que ninguém é origem da linguagem, pois 
os sujeitos estão condenados a significar a partir de outros discursos que 
os interpelam a partir da ideologia, ou seja, não somos os primeiros a 
enunciar ou a significar (ORLANDI, 2007, p. 29-30). O Estado, a religião, 
a escola, a família e, no caso deste estudo, o presídio, bem como todas 
as outras relações sociais em que se possa pensar fazem com que nossa 
interpretação se dê de uma e não de outra forma.

Ao construir seus enunciados, o sujeito não tem acesso ao modo 
como os tantos outros discursos o interpelam e o fazem ter determina-
do posicionamento, com isso não se percebe que, no discurso, há “uma 
voz sem nome” (COURTINE, 1999, p. 19). Assim, devido ao sujeito crer 
que é a origem de suas enunciações, ficam no esquecimento os discursos 
proferidos anteriormente e que fazem com que o processo enunciativo 
seja possível; além disso, também são esquecidos os diversos enuncia-
dos que poderiam ser manifestados.

Esses dois esquecimentos são teorizados em AD por Pêcheux 
(2014a [1975], p. 161-62). O esquecimento nº 1 refere-se à crença de que 
o sujeito é a origem do dizer e, com ele, o sujeito se subjetiva na língua, 
porque esse esquecimento é ideológico e se dá a partir da interpelação 
do indivíduo em sujeito (PÊCHEUX; FUCHS, 2014 [1969], p. 177). Já o 
esquecimento nº 2 acontece pelo fato de que todo enunciado poderia ser 
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proferido de outra forma, pois, quando se enuncia, silenciam-se outros 
dizeres (PÊCHEUX, 2014a [1975], p. 161).

Pelos esquecimentos que possibilitam a enunciação, de acordo 
com Orlandi (2015, p. 33), o sujeito tem a ilusão de ser a origem de seu 
discurso e de que este, portanto, não possui ideologia. Desse modo, ele 
entende que seus posicionamentos foram pensados e escolhidos de for-
ma consciente e particular, sem interferências, ou seja, não se vê assu-
jeitado a esses diversos fatores. Orlandi (2015, p. 34, grifos da autora) 
afirma que “as ilusões não são ‘defeitos’, são uma necessidade para que 
a linguagem funcione nos sujeitos e nas produções de sentido”. Quanto 
a essa questão, Althusser (1985, p. 97) diz que: “Portanto o que na rea-
lidade ocorre na ideologia parece ocorrer fora dela. Por isso aqueles que 
estão dentro da ideologia se pensam, por definição, como fora dela: é 
um dos efeitos da ideologia a negação prática do caráter ideológico da 
ideologia, pela ideologia”.

A língua que constitui e diferencia o ser humano dos demais se-
res é, assim, carregada de ideologia, ou seja, materializa a ideologia, e 
é justamente esse caráter ideológico que possibilita a construção de 
sentidos. Para Pêcheux (2014a [1975], p. 147, grifos do autor), “[…] uma 
palavra, uma expressão ou uma proposição não tem um sentido que lhe 
seria ‘próprio’, vinculado a sua literalidade”. O sentido, portanto, não 
está colado ao elemento ao qual ele se destina, pois se dá, conforme 
Pêcheux (2014b, p. 4), a partir de uma atribuição ideológica exercida pe-
los Aparelhos de Estado, em que “essa ideologia (a ideologia da classe 
dominante) é realizada e se realiza”.

Pêcheux (2014a [1975], p. 146) explica, assim, que é a ideologia que 
“fornece as evidências” que fazem com que os sentidos sejam entendi-
dos como literais, ou seja, como se houvesse um sentido “certo” ou mais 
“adequado” para determinada expressão. Esse processo ideológico pro-
cura mascarar a linguagem, como se ela fosse transparente, isto é, como 
se não houvesse falhas, contradições ou mal-entendidos.

Ao mesmo tempo em que é a ideologia que determinará as atribui-
ções de sentidos, Pêcheux explica que o sentido não é único, ou seja, os 
sujeitos não chegarão aos mesmos sentidos devido ao aspecto ideológi-
co (PÊCHEUX, 2014a [1975], p. 277). Isso implica entender que mesmo 
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um sentido compreendido como evidente pode sofrer variações, pode 
deslizar “para derivar para um outro” (PÊCHEUX, 2015 [1983], p. 53). 
Quanto a essa questão, Pêcheux explica que

[…] O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma pro-
posição, etc., não existe “em si mesmo” (isto é, em sua rela-
ção transparente com a literalidade do significante), mas, ao 
contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão 
em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, ex-
pressões e proposições são produzidas (Isto é, reproduzidas). 
(PÊCHEUX, 2014a [1975], p. 146, grifos do autor).

Pêcheux (2014a [1975], p. 146, grifos do autor) ainda faz a seguinte 
afirmação:

É a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo mun-
do sabe” o que é um soldado, um operário, um patrão, uma fá-
brica, uma greve etc., evidências que fazem com que uma pa-
lavra ou um enunciado “queiram dizer o que realmente dizem” 
e que mascaram, assim, sob a “transparência da linguagem”, 
aquilo que chamaremos o caráter material dos sentidos das pa-
lavras e dos enunciados.

Pode-se dizer, então, que é impossível considerar algo como não 
ideológico, pois o que não é ideológico é o que não existe, tendo em 
vista que, se existe, possui sentido, e o sentido é puramente ideológico. 
Apesar disso, em algumas discussões que circulam na sociedade, muitos 
separam o que seria ideológico e o que não seria, ou seja, desconsideram 
que todos os sentidos se dão de maneira ideológica, o que ocorre devido 
à ilusão do sujeito.

Podemos pensar a construção dos sentidos perante a ambivalên-
cia entre prisão e liberdade, que se faz recorrente em diversos textos 
produzidos pelas participantes do projeto “Mulheres Sim!”. Há, no que 
se refere a esses termos, diversas formas de significar e de inseri-los em 
contextos distintos, como mostram a poesia, a música e o próprio sen-
timento do sujeito. Quando pensamos em alguém em situação de priva-
ção de liberdade, imaginamos um lugar de prisão, de cerceamento e de 
impossibilidade diante do controle que se impõe no ambiente prisional, 
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pois, parafraseando Pêcheux (2014a [1975], p. 146), “todo mundo sabe” 
o que é um preso. Já, quanto ao termo liberdade, podemos, também, as-
sociá-lo à situação de liberdade, oposta à situação de privação de liber-
dade, em que se pode ir e vir. Assim, ao nos dirigirmos às mulheres em 
situação de privação de liberdade, não há como deixar de pensar como 
elas movimentam esses sentidos ao estarem no interior de um presídio, 
sem saber, ao menos, quando se terá uma soltura. Essa falta de conhe-
cimento se dá por nos referirmos a um presídio de detenção provisória, 
em que os que ali estão aguardam julgamento para cumprir uma pena ou 
para serem inocentados.

Olharemos o funcionamento desse movimento de sentidos nos 
próximos RDs, que abordam os termos prisão e liberdade.

RD 1: Eu to liberta do vicio de vender droga, to com meu 
corpo liberto e to com meu pensamento diferente tam-
bém. Eu tinha essa prisão dentro de mim, né? Todo mun-
do tem uma prisão. Hoje eu não tenho mais. (Participante 
A).

Figura 1 – RD 2

Fonte: Arquivo do projeto, Participante B, 2018
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O RD 1 se deu em entrevista narrativa gravada em áudio. No que 
se refere ao RD 2 (figura 1), trata-se de um recorte de um texto que se 
dirigia à temática felicidade, em que as participantes registraram o que 
foi ressignificado durante sua passagem pela detenção. Embora os dois 
RDs tenham se dado em momentos diferentes, eles se aproximam em 
sua temática: o RD 1 menciona a liberdade do vício de vender drogas, e 
o RD 2 tematiza a prisão vivenciada no mundo da droga e do crime. Os 
dois, portanto, abordam a prisão e a liberdade referentes a um contexto 
externo ao prisional.

Em uma perspectiva inicial aos sentidos referentes à prisão e à 
liberdade, poderíamos entender, principalmente em um contexto de de-
tenção, que a prisão se dirigiria à privação de liberdade; e que a liberda-
de, por sua vez, conectar-se-ia ao estado de quem está fora do sistema 
prisional, podendo ir e vir. Inicialmente, então, considerar-se-ia que os 
sujeitos em situação de privação de liberdade se sentiriam presos e que 
aguardariam uma soltura para, enfim, verem-se em liberdade ou senti-
rem-se em liberdade.

Tendo em vista o caráter provisório do Presídio Feminino de 
Tubarão, as Participantes A e B estavam, naquele momento da enuncia-
ção, privadas de liberdade sem definição de tempo para a soltura, isto é, 
devido à falta de julgamento e sentença, o tempo de permanência na re-
clusão ainda não estava definido. Apesar disso, mesmo sem determina-
ção temporal, as alunas eram/são denominadas socialmente como pre-
sidiárias, ou seja, restringidas no que se compara ao que se compreende 
como liberdade. No entanto, nos RDs 1 e 2, há um deslocamento de sen-
tidos quanto a esses termos.

Retomaremos os trechos dos RDs no quadro-síntese 1 para seguir 
com a análise:



428

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

Quadro-síntese 1

Liberda-
de =

RD 1. to liberta do vício de vender droga, to com meu corpo liberto 
(Participante A)

RD 2. quero me libertar de uma prisão que não tem grades (Partici-
pante B)

Prisão =

RD 1. Todo mundo tem uma prisão. Hoje eu não tenho mais (Partici-
pante A)

RD 2. prisão que não tem grades. O mundo da droga e do crime nos 
aprisiona de uma maneira que vai além dessas grades (Participante 

B)

Fonte: Elaboração da autora (2020) com base nos RDs 1 e 2 (2018)

Tanto no que diz respeito à prisão quanto no que tange à liberda-
de, não há, nos RDs, uma referência ao que se direciona à privação do 
corpo – do direito de ir e vir –, à qual as participantes estão submetidas. 
Há, aí, um movimento de deslizamento que se conecta às condições de 
produção da situação de cárcere, em que as ideias vinculadas à prisão 
e à liberdade são ressignificadas, produzindo outros efeitos de sentido 
aos termos mencionados. Essa ressignificação é entendida, aqui, devido 
a esse tensionamento de sentidos, se comparada aos conceitos dados 
a esses termos em um sentido “primeiro”, tido como evidente por ser 
trabalhado pela ideologia dominante, que diz respeito, aqui, ao siste-
ma prisional. Isso porque consideramos que se espera do presidiário 
que ele se sinta preso, e não com o corpo liberto, como mencionado pela 
Participante A no RD 1.

Vê-se uma ressignificação a respeito de prisão e de liberdade tam-
bém na forma como o RD 2 (figura 1) é construído: não se usam margens 
como apoio à escritura do texto. A escrita assim se dilui, derrama-se so-
bre a página de maneira fluida, sem bordas ou grades para determiná-la 
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em sua configuração. No fim desse mesmo recorte, repetem-se, em se-
quência, três pontos de exclamação, o que pode ser associado à ênfase 
dada as outras prisões, àquelas que não possuem grades, mas que cer-
ceiam o sujeito de um modo em que não há a necessidade de barreira 
física para que ele se mantenha prisioneiro.

A partir dessas reflexões e ressignificações observadas a partir dos 
tensionamentos entre prisão e liberdade, pode-se dizer que, quando o 
sujeito faz uma leitura desses termos de forma antagônica, em que um 
elimina o outro, há, então, uma adequação à narratividade pregada pelo 
sistema prisional. Isso porque, na arquitetura panóptica, procura-se tra-
balhar os sentidos de forma que o sujeito encarcerado sinta-se preso e 
vigiado sempre, mesmo sem ter certeza dessa vigilância. Já quando há a 
mobilização de prisão e de liberdade de forma ressignificada e ambiva-
lente, considera-se que há, aí, um deslizamento que gera um rompimen-
to diante da narratividade exigida pelo sistema, configurando-se, assim, 
uma narratividade própria, que fura, que destaca a opacidade da língua, 
que faz falhar aquilo que é pré-determinado, gerando, assim, possibili-
dades de resistência a partir do discurso.

Se olhássemos para os RDs a partir da ótica da semântica clássica, 
poderíamos dizer que as participantes movimentaram metáforas para se 
referir aos termos prisão e liberdade. No entanto, em uma perspectiva 
discursiva, não há o sentido primeiro, pois os sentidos são atribuídos 
socialmente e, portanto, todo sentido já é, por natureza, uma metáfo-
ra, podendo dirigir-se para o que se entende como um “‘sentido pró-
prio’ ou como ‘sentido figurado’” (PÊCHEUX; FUCHS, 2014 [1969], p. 
235). Desse modo, no tensionamento de sentidos, quadro-síntese 1, há 
metáfora, mas também há quando se trata daquele sentido “evidente”, 
compreendido como aquilo que é esperado pela ideologia dominante. 
Pêcheux (2014a [1975], p. 123) afirma que não há um sentido “‘natural’, 
literalmente pré-social e pré-histórico” (2014a [1975], p. 123, grifos do 
autor), justamente porque os sentidos são submetidos ao social e es-
tão em constante movimento, configurando-se a partir da ideologia que 
constitui o discurso, este que pode, também, contrapor-se a ela.

Pode-se afirmar, então, que os sentidos trabalhados no qua-
dro-síntese mobilizam perspectivas diferentes a respeito dos termos 
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levantados, ou seja, sentidos distantes daqueles entendidos como “evi-
dentes” a respeito de prisão e de liberdade, mas essas diferenças não 
se sobrepõem umas às outras – o que seria, conforme Pêcheux e Fuchs 
(2014 [1969], p. 235), apontar para uma perspectiva de “núcleo/perife-
ria” –, apenas estabelecem uma relação que nos mostra como a ideologia 
trabalha por meio do histórico e do social. O que é compreendido como 
“dado” pela ideologia a respeito de “prisão” e de “liberdade”, portanto, 
faz-se distinto se comparadas as condições de produção internas ao pre-
sídio, como visto nos RDs 1 e 2, e as condições de produção externas ao 
sistema prisional.

As participantes, nos RDs, rompem a dualidade entre prisão/liber-
dade e, com isso, vemos que não há necessariamente um “estar preso” 
ou um “estar livre” vinculado à restrição de liberdade dos corpos. Esses 
conceitos são relativizados e deslocados para ocuparem um espaço ou-
tro a respeito de seus sentidos, um espaço de heterogeneidade, que, de 
acordo com a AD, rompe com qualquer binaridade.

Pêcheux (1999, p. 25) observa que

O objeto da linguística (o próprio da língua) aparece assim 
atravessado por uma divisão discursiva em dois espaços: o da 
manipulação de significações estabilizadas, normatizadas por 
uma higiene pedagógica do pensamento, e o das transforma-
ções de sentido, escapando à toda norma a priori, de um traba-
lho do sentido sobre o sentido, tomado no lance indefinido das 
interpretações.

De acordo com Pêcheux, portanto, não se pode pensar em um sen-
tido higienizado pedagogicamente pela ideologia vigente em determi-
nado contexto. A construção dos sentidos está sujeita a contradições 
que não podem ser evitadas, porque, como ele bem aponta, a ideologia, 
que faz com que os sentidos sejam naturalizados, é um ritual que falha 
(PÊCHEUX, 2014a [1975], p. 277).

Pêcheux (2014b, p. 17, grifos do autor) afirma que “[…] não há um 
mundo da ideologia dominante, unificado sob a forma de um ‘fato con-
sumado’, nem dois universos ideológicos opostos como o sinal + e o si-
nal -, mas um único mundo que não cessa jamais de se dividir em dois”. 
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Isto é, não há como amarrar os sentidos, mesmo que se tornem natu-
ralizados certos sentidos, pois, para além das polaridades entre certo e 
errado, quem pode dizer e quem deve calar, entre outras, há heteroge-
neidades infinitas que possibilitam sempre sentidos outros e que se dão, 
portanto, como forma de resistência às construções que se pretendem 
cristalizadas.

Com base na AD, entende-se que o trabalho com os sentidos pode 
movimentar o que já é dado como evidente pela sociedade de duas for-
mas: a) num movimento chamado paráfrase, em que o mesmo se repete; 
e b) a partir da polissemia, em que se possibilita a articulação de senti-
dos outros, deslizando o que é compreendido como evidente para algo 
que, podemos dizer, foge ao comum (ORLANDI, 1998, p. 15).

A partir disso, há, quanto ao trabalho com os sentidos, os dois mo-
vimentos em questão: a) quando olhamos para os RDs 1 e 2, podemos 
dizer que, de modo parafrástico, trazem reflexões a respeito de prisão e 
de liberdade; b) quanto aos mesmos RDs, também se pode ver um mo-
vimento polissêmico, que traz sentidos diferentes aos termos prisão e 
liberdade e ao que se espera de uma mulher em detenção: que ela se 
sinta presa, sem liberdade.

A liberdade, então, vincula-se a algo além da possibilidade de ir e 
vir, como se entende dentro dos sentidos mais evidentes em um senso 
comum; bem como a prisão, que, nesse caso, dirige-se a algo que está 
além dessas grades, conforme o RD 2 (figura 1).

Indursky (2007, p. 169), em sua leitura de Pêcheux2, afirma que a 
ideologia “é heterogênea e vive sob o signo da contradição”. Podemos 
entender, a partir disso e diante do que foi discutido, que os sentidos, 
mesmo habitando o já-lá do discurso, não se dão de uma mesma forma 
em circunstâncias diferentes e com sujeitos diversos.

Os tensionamentos de sentidos que foram promovidos pelas par-
ticipantes no que diz respeito às concepções sobre prisão e liberdade 
fazem com que haja uma negação a respeito de sua condição de estar em 
uma prisão, o que acarretaria a falta de liberdade. Com isso, não houve, 

2 PÊCHEUX, Michel. Remontémonos de Foucault à Spinoza. In: TOLEDO, Mario Monteforte. El 
discurso político. México, Nueva Imagen, 1980.
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apenas, um deslizamento em relação ao que é dado pela ideologia no 
que toca ao outro, mas uma nova percepção de si mesmo.

Os sentidos sobre prisão e liberdade trabalham os sujeitos em si-
tuação de privação de liberdade, pois se aponta, no cárcere, sempre essa 
ambivalência entre “ser preso” e “ser livre”. No entanto, com o tensiona-
mento de sentidos visto nos RDs analisados, a prisão passa a ser também 
direcionada para aqueles que estão fora do sistema prisional, pois há 
prisões além das grades; bem como podemos deslocar os sentidos para 
pensar em liberdades perante as grades, que rompem com a questão do 
aprisionamento do corpo. Ou seja, esses sentidos, então, potencializam-
-se no que se refere a outras prisões e a outras liberdades, dirigindo-se, 
portanto, a qualquer sujeito dentro ou fora do cárcere. Há, assim, um 
rompimento com o esperado – que os sujeitos em situação de liberdade 
se sintam presos, sem liberdade –, pois, conforme o RD 1: Todo mundo 
tem uma prisão. Hoje eu não tenho mais.

Há um tensionamento, portanto, no par prisão e liberdade tan-
to na vivência do sujeito encarcerado, quanto na vivência de qualquer 
sujeito. O corpo encarcerado dito como livre no recorte 1, dessa forma, 
aproxima-se de nossas enunciações que, na ilusão do sujeito, fazem-se 
livres de quaisquer amarras, mas, na verdade, estão presas a vozes sem 
nome que nos possibilitam o ato de dizer. Assim, de modo ambivalente, 
admite-se que a liberdade implica a prisão, e a prisão implica a liberda-
de, não apenas no ambiente carcerário, mas no funcionamento do pró-
prio discurso.
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ANÁLISE DE DISCURSOS SOBRE A 
ESCOLA ARGENTINA DE BARRACÓN 
POR MEIO DE RELATOS DE VIAGENS1

Marilene Aparecida Lemos2

1. De um “caso particular” na fronteira à compreensão da 
unidade dos Estados nacionais e de suas bordas

Começo pelo próprio espaço de fronteira, a meu entender um 
espaço que se constitui por processos simbólicos, sustentados na lín-
gua, que fazem com que o “centro” – a unidade do Estado – e as “mar-
gens” – suas fronteiras – constituam-se em um mesmo movimento his-
tórico. Inclusive, entendo a demarcação da fronteira geográfica Brasil/

1 Este artigo propõe trazer para a reflexão uma etapa da pesquisa de doutoramento intitu-
lada “Entre espaços, sujeitos e línguas: a produção da fronteira em Dionísio Cerqueira-SC, 
Barracão-PR (Brasil) e Bernardo de Irigoyen (Misiones, Argentina) nos relatos de viagens”, 
defendida em agosto de 2019, no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), na Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). Devo destacar que as questões sobre a escola começaram a 
ser problematizadas no artigo apresentado ao Programa de Doutorado em Linguística do IEL/
Unicamp por ocasião do exame de qualificação de área em História das Ideias Linguísticas 
(HIL), sob a orientação da professora Claudia Regina Castellanos Pfeiffer, a quem sou muito 
grata. Meu agradecimento também às professoras Carolina Rodríguez-Alcalá e Maria Onice 
Payer, cujas orientações possibilitaram a escrita deste artigo.

2 Marilene Aparecida Lemos, doutora em Linguística, professora adjunta do curso de gradua-
ção em Letras: Português e Espanhol – licenciatura da Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS) e membro do grupo de pesquisa O Cotidiano na História das Ideias Linguísticas, IEL/
Unicamp. E-mail: marilene.lemos@uffs.edu.br.

mailto:marilene.lemos@uffs.edu.br
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Argentina – que se opera por meio de leis e tratados, por decisões polí-
tico-jurídicas – como um processo simbólico.

Face ao exposto, tomo como objeto de análise deste artigo o lugar 
da língua e da cultura nos processos de espacialização, tendo em con-
sideração sua indissociabilidade dos processos de subjetivação. Parto, 
fundamentalmente, dos discursos sobre a escola já instalada na fron-
teira, na época da viagem do governador do estado de Santa Catarina e 
sua comitiva a essa região em 19293, com base nas descrições dos via-
jantes. Interrogo, então, o que na observação desse “caso particular” – 
Escuela 49 de Barracón – permite compreender sobre os processos de 
constituição e consolidação dos Estados nacionais (territórios), de sua 
unidade e de suas fronteiras, em especial sobre processos políticos de 
espacialização envolvidos, como as instituições, em particular a escola, 
intervêm nos processos de identificação dos sujeitos ao espaço (territó-
rio), à língua e à cultura nacional de um ou outro Estado e como a escola 
intervém nos processos de espacialização dos Estados nacionais, isto é, 
na demarcação de fronteiras entre unidades territoriais.

Nesse sentido, este artigo está embasado teoricamente na Análise 
de Discurso (AD), mais especificamente na perspectiva da área Saber 
Urbano e Linguagem e da História das Ideias Linguísticas (HIL) e tem 
como objetivo geral compreender discursivamente uma fronteira em 
formação, as convergências e divergências entre duas unidades (inter)
nacionais e como as instituições participam dos processos políticos de 
espacialização envolvidos na constituição e consolidação dos Estados 
nacionais. Perante esse objetivo e do pressuposto de que os relatos pro-
duzem um discurso sobre o espaço de fronteira, atribuindo sentidos acer-
ca da constituição desse espaço, seleciono para compor o corpus o relato 
“O Oeste Catharinense – visões e suggestões de um excursionista”, de 
Arthur Ferreira da Costa (1929), que faz parte da obra A viagem de 1929: 
Oeste de Santa Catarina: documentos e leituras e o relato Aos espanhóis 

3 Em 1929, o então governador do estado de Santa Catarina, Adolfo Konder, organizou uma 
expedição que partiu de Florianópolis e, por um período de 30 dias, percorreu Santa Catarina 
rumo à cidade de Dionísio Cerqueira, localizada na fronteira com a Argentina. Na referida 
viagem o acompanhavam políticos, autoridades policiais, consultores jurídicos, agrimensores 
e fotógrafos, aspirando a levar “civilização” ao oeste de Santa Catarina. Ainda, os atos admi-
nistrativos de Adolfo Konder estiveram alinhados ao projeto de “modernização” e “civilidade” 
que passou a ser intensamente difundido no Brasil a partir da década de 1920 (NUNES, 2009, 
p. 67).
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confinantes, de Othon Gama d’Eça (1992 [1929]). Cabe sublinhar a rele-
vância desses relatos de viagens, que estão entre as raras produções que 
tratam da fronteira entre Dionísio Cerqueira-SC, Barracão-PR (Brasil) e 
Bernardo de Irigoyen (Misiones, Argentina) no início do século XX.

Isso posto, o presente estudo indica sua relevância em duas di-
reções: 1. leva a conhecer um “caso particular” – certas especificidades 
de uma fronteira em formação, tais como a implantação de instituições, 
com destaque para a escola, os políticos envolvidos na implantação da 
escola, por meio do discurso dos viajantes; 2. problematiza e analisa 
aspectos desse “caso particular”, o que contribui em termos teóricos 
na medida em que se discute sobre o lugar da língua e da cultura nos 
processos de espacialização e se considera a identificação dos sujeitos 
ao espaço (território) em se tratando da compreensão dos processos de 
constituição e consolidação dos Estados nacionais.

2. Escuela 49 de Barracón: um “caso particular”

Conforme jornais digitais da província de Misiones, a Escuela 49 de 
Barracón, hoje Escuela de Frontera de Jornada Completa n° 604 – Bilingue 
Intercultural n° 1, trata-se do primeiro estabelecimento educativo criado 
no extremo nordeste do território missioneiro argentino, onde atual-
mente é Bernardo de Irigoyen. A referida escola foi oficializada em 25 de 
maio de 1909, em consonância com o 99º aniversário da Revolução de 
Maio4. Nessa época, frequentavam a escola 40 alunos5.

Em 2009, por ocasião do aniversário de 100 anos da Escuela 49, o 
jornal Misiones online6 expressou:

4 “A Revolução de Maio foi um conjunto de acontecimentos ocorridos entre os dias 18 e 25 de 
maio de 1810 em Buenos Aires, então capital do Vice-Reino do Rio da Prata, cujo território 
atualmente corresponde aos de Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Tendo resultado na de-
posição do vice-rei Baltasar Hidalgo de Cisneros e na criação de um governo local, a Primeira 
Junta, a Revolução de Maio foi a primeira revolta bem-sucedida no processo de independência 
da América do Sul”. DI TELLA, Torcuato. História social da Argentina contemporânea. 2. 
ed. rev., Brasília: FUNAG, 2017. p. 31.

5 Disponível em: http://www.misionestienehistoria.com.ar/foto-historia-centenaria-escuela-
-en-barrac%C3%B3n. Acesso em: 11 jan. 2020.

6 Disponível em: https://misionesonline.net/2009/05/30/irigoyen-escuela-de-frontera-cum-
plio-un-siglo-al-servicio-de-la-educacion-en-el-punto-mas-oriental-del-pais/. Acesso em: 
11 jan. 2020.

http://www.misionestienehistoria.com.ar/foto-historia-centenaria-escuela-en-barrac%C3%B3n
http://www.misionestienehistoria.com.ar/foto-historia-centenaria-escuela-en-barrac%C3%B3n
https://misionesonline.net/2009/05/30/irigoyen-escuela-de-frontera-cumplio-un-siglo-al-servicio-de-la-educacion-en-el-punto-mas-oriental-del-pais/
https://misionesonline.net/2009/05/30/irigoyen-escuela-de-frontera-cumplio-un-siglo-al-servicio-de-la-educacion-en-el-punto-mas-oriental-del-pais/
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Hace 100 años la vida de los moradores del antiguo pueblo de 
Barracón – hoy Bernardo de Irigoyen – cambiaba para siempre, 
cuando la maestra Concepción Zuviría de Lacava llegaba luego 
de atravesar la selva a lomo de mula, para crear y dirigir la pri-
mera escuela en la localidad.

O jornal El territorio7 fez um destaque também para a primeira pro-
fessora, a correntina Rosa López, que chegou em 1911, com apenas 15 
anos.

Rosa realizó una valiente travesía por la espesa selva, llena de 
peripecias. Atravesó picadas, cerros y todo tipo de obstáculos 
naturales, sólo para ejercer la docencia. Era así en aquellos 
tiempos.

Tenho notado que são escassos os textos que abordam a escola de 
Barracón nos primeiros anos de sua fundação; não obstante, venho es-
tudando a produção da fronteira Brasil/Argentina a partir de um discur-
so sobre que se instala no “olhar” dos viajantes e em suas “impressões” 
quando percorreram a fronteira no início do século XX, cujos registros 
têm sido para mim uma importante fonte de pesquisa. Dedicando-me às 
análises, passo a ver como a escola de Barracón é descrita no relato de 
Costa (1929, p. 50):

SD1: A escola de Barracon, com um farto apparelhamento di-
dactico, tem as suas paredes repletas de quadros allusivos às 
magnas datas argentinas e grandes retratos dos filhos illustres 
da nação visinha. Vimos a batalha de Ituzaingo, com o general 
Alvear à frente da cavallaria. Um quadro com a junta proclama-
dora da independencia; outro da promulgação da constituição. 
Lá estão San Martín, Moreno, Mitre, Sarmiento. [grifos meus]8.

De forma semelhante, D’Eça (1992 [1929], p. 37-38), em Aos espa-
nhóis confinantes, também deixa seu registro sobre o espaço de fronteira 
e, de modo especial, sobre a escola de Barracón, a Escuela 49:

7 Disponível em: https://www.elterritorio.com.ar/irigoyen-festejo-sus-85-anos-recordando-
-su-historia-y-su-gente-0474338995432169-et. Acesso em: 11 jan. 2020.

8 Opto por manter a grafia original das obras e documentos consultados.

https://www.elterritorio.com.ar/irigoyen-festejo-sus-85-anos-recordando-su-historia-y-su-gente-0474338995432169-et
https://www.elterritorio.com.ar/irigoyen-festejo-sus-85-anos-recordando-su-historia-y-su-gente-0474338995432169-et
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SD2: Barracão esplende de sol. Bandeirolas se agitam ao vento, 
num rumor contínuo e trepidante. Ao longo da rua que des-
ce até ao Peperi cruzam homens a cavalo, lenços brancos ao 
pescoço e largos sombreros com barbicacho. Um velho passou 
tocando um cargueirinho por diante. Duas horas e um quarto, 
hora brasileira, porque do outro lado regula o fuso de Buenos 
Aires. Longe, da outra banda do Peperi-Guaçu, estão saindo 
crianças de uma escola!

— Como tem alunos aquela escola!

— São quase todos brasileiros e moram do lado de cá – excla-
mou um cavalheiro paraguaio criado em Corrientes, atualmen-
te residindo no Brasil e que me vem servindo de cicerone desde 
meia légua antes de Barracão.

— E frequentam uma escola argentina?

— Que fazer? Não temos escolas brasileiras!

— Assista usted – falou-me o amável cavalheiro na sua língua 
luso-castelhano, passando-me o chimarrão. Assista usted um 
exame na “Escuela 49”.

— Quais os grandes vultos da história de nossa Pátria? – per-
gunta o professor argentino.

— San Martín, Sarmiento, Rivadavia, Mitre… – responde, em 
castelhano, a criança brasileira!

— Entre todas as bandeiras, qual a mais bela e a mais gloriosa?

— A argentina, o sagrado pavilhão da minha Pátria! — continua 
a criança do Brasil.

— Sabes os nomes de algumas vitórias do Exército argentino?

—...... Ituzaingó, Monte Caseros, Tuyuty!

...........................................................................................

Para que o comentário? Basta o doloroso registro.

Realço da SD2, que a pergunta “Quais os grandes vultos da história 
de nossa Pátria?” é uma pergunta cujas condições de produção são mui-
to próprias de um processo de formação dos Estados nacionais, de uma 
maneira mais global, em que está em disputa uma definição de nação 
assentada na chamada “etnicidade” – entendida como um conjunto de 
tradições partilhadas – entre as quais a língua ocupa um papel central, 
mas também nesses critérios entram os “grandes heróis”, os símbolos 
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nacionais (bandeira, etc.), quer dizer, essa pergunta poderia não pro-
duzir os mesmos sentidos na escola de hoje, tendo em vista que esse 
processo já está mais estabilizado, ou seja, o Estado e suas fronteiras 
já estão delimitadas. Dito isso, se, então, trata-se de uma pergunta que 
caberia nesse processo de formação dos Estados nacionais e que poderia 
ter sido feita em português ou em espanhol, no Brasil ou na Argentina, 
fazendo todo o sentido, o que produz a indignação no relato?

Como se observa, em “nossa pátria” o plural da primeira pessoa do 
pronome possessivo não produz ruído ao lado de pátria, já que se trata 
de uma pergunta evidente em ambos os países. O que produz ruído é a 
não coincidência de algo que deveria ser unívoco, mas que pela dispersão 
materializada na evidência opaca de “nossa pátria” desliza: o referente 
discursivo de heróis e a língua por meio da qual se constrói esse referen-
te. Vejamos: considerando que a criança é brasileira, “nossa pátria” de-
veria ter sido significada como a brasileira, em um mundo “logicamente 
estabilizado”, como nos diria Pêcheux (2008 [1983]). Em contrapartida, 
essa criança brasileira responde em espanhol e fala dos “heróis” argen-
tinos: “San Martín, Sarmiento, Rivadavia, Mitre”, ou seja, o ruído está 
na resposta da criança, pois não coincide com o “esperável”, isto é, não 
coincide com o que se vê e se ouve: uma criança brasileira falando em 
espanhol e respondendo pelos “heróis” argentinos. Ou seja, conforme 
a formulação de Pêcheux, “é a ideologia que fornece as evidências pelas 
quais ‘todo mundo sabe’ o que é um soldado, um operário, um patrão, 
uma fábrica, uma greve etc.” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 146). Dessa ma-
neira, apreendo que, na instância do imaginário, a comitiva esperava ver, 
no lado brasileiro, escolas brasileiras funcionando e esperava ouvir as 
pessoas falando em um “bom” português, pelo efeito de evidência de 
que “todo mundo sabe” o que é um “bom” brasileiro. Convém sinalizar 
que, embora o discurso nacionalista colocasse o espanhol numa posição 
de preeminência sobre os demais idiomas, por meio da escola pública e 
dos rituais patrióticos, a língua praticada na Argentina, em outro regime 
enunciativo, direciona-me a pensar em “unidade nacional” argentina, 
tendo em consideração as menções à “nossa pátria” e a “heróis” argen-
tinos e não espanhóis.
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Conforme observo, pelas pistas deixadas na SD1, as paredes da es-
cola de Barracón estavam “repletas de quadros”. Não tenho acesso aos 
quadros, não posso afirmar que se trata de pinturas, de desenhos ou de 
gravuras para poder analisá-los, mas tenho acesso aos relatos, a um dis-
curso sobre a escola e o espaço de fronteira. É importante lembrar, como 
teoriza Pêcheux, que o domínio estético, integrante do campo dos espa-
ços discursivos não estabilizados logicamente, é colocado ao lado do do-
mínio político (PÊCHEUX, 1999 [1983], p. 8). Isso pode ser exemplificado 
quando vejo que os quadros retratam as “magnas datas argentinas”, os 
“filhos ilustres da nação [argentina]”, “a batalha de Ituzaingo”, “o gene-
ral Alvear”, “a junta proclamadora da independência”, a “promulgação 
da constituição” e os nomes dos “heróis” desses feitos históricos: San 
Martín, Moreno, Mitre, Sarmiento. Observa-se, ainda, na SD2, a menção 
à bandeira argentina como “a mais bela e a mais gloriosa”.

Ao prosseguir à análise da SD2, observo que há um gesto de auto-
ridade do Estado que se sustenta na/pela instituição escola que restringe 
a submissão da criança brasileira – significada como sujeito-aluno na 
escola argentina – às políticas educacionais argentinas, às leis argenti-
nas, ou seja, ao Estado argentino. Isso salienta que os sujeitos concebi-
dos como seres históricos estão determinados pelas condições políticas, 
econômicas e culturais das sociedades em que vivem, cujas condições 
irão constituir uma forma sujeito, como afirma Pêcheux inspirado em 
Althusser (RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2011, p. 247). “Essa forma, nas socie-
dades capitalistas contemporâneas assim chamadas ocidentais, é a do 
sujeito jurídico, ou sujeito de direito, que corresponde ao ideal do cida-
dão moderno […].” (ibid.).

Como em parte já adiantei, os relatos mostram uma injunção de 
identificação do sujeito e do espaço fronteiriço ao Estado por meio de 
suas instituições, como se vê neste artigo, por meio da escola. Ademais, a 
partir do que apresento aqui, os símbolos nacionais, tais como os “heróis 
pátrios”, a bandeira, assim como os quadros na parede, com sua forma de 
linguagem estética e cultural, participam da nação, mediam e particula-
rizam a interpelação do sujeito jurídico ou sujeito de direito ao Estado, 
como pode-se ver funcionando a teorização de Rodríguez-Alcalá (2000, 
2004) que é através da identificação com a cultura da nação “enquanto 
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fenômeno de caráter particular e diferenciado, que os sujeitos são inter-
pelados para identificarem-se com um Estado, através de suas leis, e não 
com outro” (id., 2004, p. 1, grifos da autora). Enfim, “a cultura constitui 
um ingrediente central no processo de constituição dos sujeitos jurí-
dicos atuais, através de cuja mediação subordinam-se ao Estado” (id., 
2000, p. 206). É possível dizer, ainda, que a criança brasileira, significada 
como sujeito-aluno na escola argentina, é interpelada para se identificar 
com o Estado argentino por meio da ideia de nação, definida em termos 
linguísticos e culturais. Por esse processo de interpelação, os sujeitos se 
reconhecem na escola argentina, na pátria argentina, como pode-se ver 
no enunciado, retirado da SD2:

— Entre todas as bandeiras, qual a mais bela e a mais gloriosa?

— A argentina, o sagrado pavilhão da minha Pátria! — continua 
a criança do Brasil. (D’EÇA, 1992 [1929], p. 38, grifos meus).

Para analisar esses discursos, antes devo considerar, de acordo com 
Rodríguez-Alcalá (2000), uma questão central em todo nacionalismo: 
“promover a identificação com o Estado através da exaltação nacional: 
o ‘amor’ e o ‘orgulho’ da nação devem levar os sujeitos serem ‘leais’ ao 
Estado que a representa”. Convém acrescentar que a ausência da escola 
do lado brasileiro reforça o vínculo dos sujeitos com a escola argentina 
e, por sua vez, com a pátria argentina, ou seja, os sujeitos reproduzem o 
discurso do Estado argentino e a “falta de Estado” nacional (brasileiro) 
reforça o vínculo com o estrangeiro.

Devo considerar também, com base em Sturza e Fernandes (2009, 
p. 220), “que o sujeito linguístico da fronteira deixa suas marcas na ma-
terialidade linguística em suas enunciações de acordo com a situação”. 
Por conseguinte, os enunciados produzidos pela criança brasileira, sig-
nificada como sujeito-aluno na escola argentina, podem ter as caracte-
rísticas tanto da língua portuguesa como da língua espanhola. No exem-
plo analisado, observa-se que, embora a língua portuguesa constitua o 
sujeito-aluno, este também se constrói na língua espanhola e no espaço 
da escola argentina e isso vem reforçar a discussão anterior de que há 
uma injunção de identificação do sujeito ao Estado argentino, interme-
diada pela língua e pela cultura da nação.
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Dessa forma, compreendo que, de um lado, esses discursos mate-
rializam as condições de produção de um processo de constituição dos 
Estados nacionais e de suas fronteiras, cujo processo apela para a cultura, 
para a questão da língua e para a importância da escola para implantá-la 
e, de outro, mostram o processo de significação dessa nacionalização 
que o Estado vai produzindo sobre o sujeito fronteiriço (brasileiro) como 
aquele que não responde “adequadamente” à pátria, de maneira que uma 
fronteira político-territorial constitui, ao mesmo tempo, uma fronteira 
simbólica, em cuja produção intervêm os mecanismos de identificação 
promovidos discursivamente às leis de um e outro Estado (brasileiro/
argentino), pela “identificação com uma língua” (PAYER, 2007, p. 113) 
(portuguesa/espanhola) e uma cultura particular (brasileira/argentina) 
como definitórios “deste” ou “do outro” lado da linha de demarcação.

Ainda, por meio de seus rituais e de suas práticas escolares, ob-
servo como o discurso da escola vai produzindo essa estabilização con-
traditória. No caso da presente análise, a criança brasileira, significada 
como sujeito-aluno na escola argentina, deve saber que San Martín de-
sempenhou papel crucial nos movimentos de independência dos países 
sul-americanos, que Sarmiento, Rivadavia e Mitre foram presidentes da 
Argentina etc., “Sem esquecer que ‘saber’ é ‘saber dizer’” (ORLANDI, 
2002, p. 207). O professor “passa o conhecimento” e a informação e co-
bra do aluno a mera reprodução. Nesse sentido, o sujeito-aluno é signi-
ficado enquanto aquele que responde prontamente à pergunta do pro-
fessor, da forma esperada, da forma “correta”. Assim, no espaço da escola 
argentina, com professores argentinos, no território argentino e dentro 
de uma formação ideológica nacionalista, a pergunta “Quais os grandes 
vultos da história de nossa Pátria?” faz sentido, assim como faz sentido 
a resposta do aluno: “San Martin, Sarmiento, Rivadavia, Mitre”.

Afirmo que o efeito de estranhamento produzido pela pergunta 
“E frequentam uma escola argentina?” (SD2) se identifica com “esses 
discursos – esse saber – que ninguém pode deixar de ter, se frequentou 
a escola”, como nos ensina Orlandi (ibid., p. 208). O viajante e as demais 
pessoas que acompanhavam o governador supostamente frequentaram 
a escola e foram tocados pelos discursos e relações que constituíam 
o espaço escolar. À vista disso, ao se posicionarem no discurso como 
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sujeitos, trazem à tona o imaginário de língua que construíram em suas 
experiências, em suas práticas linguísticas escolares: a língua “correta”, 
a língua ensinada na escola; sobretudo, a comitiva do governador se po-
siciona no discurso do lugar do Estado. Nessa perspectiva, depreendo 
que o imaginário de língua constituído por esses sujeitos é o da língua 
portuguesa como língua nacional e a escola onde deve ser ensinada essa 
língua é a brasileira, sem espaço para outras possibilidades que não a de 
uma relação estável e fechada: um território, um povo, uma língua, uma 
nação.

Ainda sobre a questão da produção do espaço (território), pode-se 
reafirmar como os viajantes, como representantes “oficiais” do Estado, 
vão descrevendo o território percorrido, descrevendo a paisagem, a na-
tureza – vegetação, animais, clima, etc. –, visando a (re)conhecer e dar a 
ver, dar a existir esse espaço “vazio” e “amarrá-lo” à unidade do Estado 
brasileiro.

— Viva o Brasil! – gritamos todos, alçados nos estribos, galo-
pando através de ramos ásperos e farfalhantes. Fiquei alojado 
no sótão de uma casa que serve de depósito para erva-mate […]. 
Através da janela, como uma grande moldura, vejo uma terra 
íngreme, com filas de árvores e casas cinzentas e onde tremulam 
bandeiras argentinas. Um galo canta, perto, talvez na sombra 
quieta de algum quintal; e um ou outro foguete ainda estou-
ra no ar. Mas, longínquas e delgadas, andam vozes de crianças 
brincando. Depois, um sino tange, lento e regular. E as vozes 
desaparecem no ar luminoso e azul (D’EÇA, 1992 [1929], p. 36, 
grifos meus).

Nesse processo de interpelação é possível dizer que o apelo à lín-
gua e à cultura funcionam como critérios definidores na demarcação da 
fronteira e fazem com que os sujeitos a (se) reconheçam (nela). As aná-
lises que realizei na tese de doutoramento realçam que

[…] os processos de identificação subjetivos, de subordinação 
ao Estado, não se operam “no vazio”, mas num espaço, que é 
material – e que está na fronteira dos Estados –, os processos 
de constituição do espaço e do sujeito se fazem nesse mesmo 
processo simbólico (LEMOS, 2019, p. 115).
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Nesse entendimento, a unidade do Estado e suas fronteiras não se 
fazem somente no âmbito jurídico e territorial, mas também por pro-
cessos simbólicos de identificação. Em outras palavras faz-se necessário 
que os sujeitos se identifiquem com a unidade de um ou outro Estado 
para que a demarcação jurídica se efetive. Por meio do apelo à ideia de 
cultura que o Estado legitima o poder sobre seus sujeitos e seu territó-
rio, produzindo sua unidade interna e “recortando” suas fronteiras dos 
outros Estados, o que me leva a pensar que a ideia de cultura intervém 
na constituição dos sujeitos e dos espaços nacionais.

3. Algumas considerações

A partir do objetivo proposto de compreender discursivamente 
uma fronteira em formação, e das discussões empreendidas neste arti-
go, foi possível avançar em algumas questões: ao longo do século XIX, 
na Europa, os critérios linguísticos étnicos e culturais foram se tornan-
do definidores dos Estados nacionais em formação, de sua unidade e de 
suas fronteiras. Essa teorização, somada às reflexões realizadas neste 
artigo, sobretudo com base em Rodríguez-Alcalá (2000, 2004), permitem 
compreender que a interpelação do sujeito jurídico ao Estado não é di-
reta, mas intermediada pela cultura. Isso fica mais claro a partir das aná-
lises dos relatos: a cultura (caráter local) funciona para singularizar o 
processo de identificação do sujeito jurídico ao Estado por meio das leis, 
ou seja, os sujeitos-alunos na escola argentina são interpelados para se 
identificarem com um Estado, no caso com o Estado argentino e com as 
leis desse Estado, cujas leis seriam “adaptadas” à cultura nacional, como 
conjunto de tradições partilhadas (datas nacionais, personagens histó-
ricos, bandeira, quadros alusivos à pátria argentina, língua espanhola), 
sentidos esses que são atribuídos à língua e à cultura e afetam sujeitos 
(nacionais) e espaço (território nacional).

No caso deste artigo, esses sentidos (nacionais) são “represen-
tados”, “produzidos” e “transmitidos” por meio do discurso da escola, 
quando posso afirmar que o espaço, mais especificamente, o espaço de 
fronteira é produzido simbolicamente. No âmago da análise apresen-
tada, a partir dos enunciados recortados dos relatos, no “ruído” de um 
sujeito-aluno brasileiro se identificar com a “cultura” (símbolos, língua 
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etc.) do “outro lado” da fronteira – de uma fronteira em formação e o que 
isso significa “deste lado” da fronteira – dada a indistinção produzida 
pela identificação dos alunos brasileiros com a língua e demais símbolos 
nacionais argentinos, pela falta de escola “deste lado”, significado como 
um espaço “vazio”.

Por fim, devo destacar que nesse processo de formação da frontei-
ra não totalmente “recortada”, inclusive em termos geográficos, é fun-
damental a importância dos viajantes que percorrem esse espaço dada a 
necessidade de (re)conhecer o espaço, o interior, de “inventar” o interior 
e dar a conhecer, fazer existir – como espaço, como território brasileiro 
(e não argentino), já que o processo de produção do espaço de fronteira 
não se dá apenas como um gesto político-jurídico, mas como um proces-
so de produção de sentidos e sujeitos e de identificação de sujeitos a um 
ou outro Estado.
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UMA ESCOLA NA ALDEIA:
DESAFIOS DA ALDEIA M’BYA BIGUAÇU

William Wollinger Brenuvida1

1. Adentrando à escola

Ao tentar escrever, talvez a palavra que etimologicamente melhor 
se relaciona com esse texto, seja mesmo “tentativa”, já que estou aqui, 
como todos, tentando formas de continuar o trabalho, embora isolado, 
nesse momento difícil para a humanidade, de uma pandemia que nos faz 
uma ilha, isolados em sentidos múltiplos e diversos.

Inscrevo-me, aqui, na Análise de Discurso, conforme proposta por 
Michel Pêcheux, doravante AD, no ritual da palavra, como nos recor-
da a professora Eni Orlandi, nesse: “Movimento dos sentidos, errância 
dos sujeitos, lugares provisórios de conjunção e dispersão, de unidade 
e de diversidade, de indistinção, de incerteza, de trajetos, de ancoragem 
e de vestígios.” (ORLANDI, 2015 [1999], p. 8). E isso é o discurso, esse 
ritual da palavra, ainda que em silêncio (ORLANDI, 2015 [1999]). Então, 
aqui, tomo a posição, no texto, como um ensaísta, do francês essayiste. 
Na Academia exercito o gesto, proposto por Pêcheux, entre os anos de 
1982/83, em “Ler o Arquivo hoje”, que é aproximar a escrita científica 

1 Doutorando e Mestre em Ciência da Linguagem pela Universidade do Sul de Santa Catarina 
(UNISUL). Integrante do Grupo de Pesquisa Produção e divulgação do conhecimento. E-mail: 
acangatu@gmail.com.
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da escrita literária, estabelecendo ponte entre o cotidiano do semanti-
camente normal e outro mundo possível, entre a transparência e a opa-
cidade. Talvez seja mesmo nosso inverno. Um inverno coletivo, muito 
embora, fragmentado. E da minha aldeia, isolada, entre o mar e a monta-
nha, eu enxergo a nossa aldeia, que partilha experiências ancestrais em 
práticas de resistência.

Neste processo de escrita, eu imagino os amigos, da Tekhoá Yynn 
Moroti Wherá (Terra ou Aldeia águas belas que brilham) também de-
nominada Aldeia Mbya Biguaçu, em atividades coletivas, para despistar 
o isolamento que afeta. Entre essas atividades coletivas estão aquelas 
que dão contornos para ressignificar a escola dentro da aldeia. Recebo, 
semanalmente, fotografias e vídeos da Aldeia. Há atividades envolvendo 
os alunos e os não-alunos da escola, um trabalho não-trabalho, ativi-
dades coletivas, e que são compartilhadas pelos membros da aldeia. Em 
uma série dessas fotos, o cacique Hyral Moreira mostra o avanço das 
obras da unidade básica de saúde (UBS). Finalizada em fevereiro de 2021, 
ainda não foi inaugurada e parece não se mostrar eficaz para o combate 
à pandemia da Covid-19. Em outra série de fotografias, a obra inacaba-
da da reforma da escola da aldeia precisará da justiça para efetivação. 
No contraponto desta questão incômoda, as fotografias compartilhadas 
também mostram uma escola aberta, em roda, que circula saberes e per-
mite circular sentidos outros, que questiona o que é dado como pronto 
pelos mecanismos oficiais, que não deixa perecer narrativas antigas, tão 
presentes no dia a dia. É por aí que passo a tentar compreender aquela 
escola.

Este artigo adentra à escola como extensão da fala que realizei no 
V Seminário Discurso, Cultura e Mídia, em outubro/2020. Continuo “en-
tre o discurso de oralidade e de escrita” para encontrar “um discurso de 
contato do sujeito indígena”, como quem não pretende produzir aqui 
uma dizer “sobre” o outro. Não pretendo tomar o espaço de outrem, mas 
se me for dada a alegria de saborear os saberes em roda, penso que aí 
estará mais bonita a tentativa que excede o ensaio, e se transforma em 
prática.
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2. Educação indígena e educação escolar: desafios e 
aprendizados

Em 2009, Domingos Nobre, doutor e pesquisador em Educação 
Indígena, formulou a questão a partir da inquietude que o atravessa-
va: “Uma Pedagogia Indígena Guarani na escola, pra quê?”. Nobre dedi-
cou 14 anos de trabalho junto aos Guarani Mbya da Aldeia Sapukai, em 
Angra dos Reis/RJ, a partir de uma perspectiva pedagógica. E antes de 
adentrar ao que ele intitulou por “Características da Pedagogia Escolar 
Indígena Guarani”, Nobre estudou não apenas os princípios político-pe-
dagógicos do projeto educativo da aldeia, como também propôs debate 
teórico acerca da escola autônoma, diferenciada, bilíngue e intercultu-
ral. Nobre traçou um perfil de pesquisa acessível sem deixar de provocar 
questionamentos de quem luta, ao lado dos povos indígenas, “(…) na 
construção de uma educação indígena que corresponda tanto às expec-
tativas quanto aos direitos, bem como às especificidades das populações 
indígenas no Brasil (…)” (NOBRE, 2009, p. 11). Nobre afirma que essa 
construção, de uma escola bilíngue, intercultural, diferenciada e autô-
noma, é um direito conquistado pelas comunidades indígenas, a partir 
da constituição federal de 1988 (NOBRE, 2009). As questões envolvendo 
essa classificação impossível apontada por Domingos Nobre mencionam 
que é preciso debater a pedagogia indígena ao mesmo tempo situando 
essa pedagogia em determinada escola ou comunidade indígena, de de-
terminada etnia porque: “Essa escola tem sua própria história de cons-
trução, inserida num projeto étnico político pedagógico específico. Daí 
sua marca de escola diferenciada.” (NOBRE, 2009, p. 25). Essas questões 
também inferem no modelo conquistado pela escola da Aldeia Indígena 
Mbya Biguaçu.

Nesse debate há diferença entre Educação Escolar e a Educação 
Indígena, que:

“[…] se caracteriza pelos processos tradicionais de aprendiza-
gem de saberes e costumes característicos de cada etnia. Estes 
conhecimentos são ensinados de forma oral no dia a dia, nos 
rituais e nos mitos. Entretanto, várias etnias indígenas têm 
buscado a educação escolar como um instrumento de redu-
ção da desigualdade, de firmação de direitos e conquistas e de 
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promoção do diálogo intercultural entre diferentes agentes so-
ciais (GONÇALVES; MELLO, 2009).

O conceito de Educação Escolar tem relação com o processo de 
educação realizado em um sistema escolar de ensino, e sempre exige le-
gitimação por parte de uma instituição de ensino. Nota-se aí a diferença 
com a abordagem de uma Educação Indígena, relacionada a aprendiza-
gem de saberes e costumes de um grupo étnico, e que parte dos rituais, 
dos mitos, de uma forma oral. Na Aldeia Indígena M’Biguaçu observa-
mos essa distinção na utilização do Plano Político Pedagógico (PPP), e 
as vivências do povo da aldeia com os saberes dos ancestrais. D’Angelis e 
Veiga (2001) abordam essa questão:

O sistema educacional dos Guarani é como círculos concêntri-
cos que têm, no seu âmago, a casa de reza (Opy), onde são en-
sinadas as histórias sagradas e onde se constrói o “ser Guarani” 
através de cerimônias rituais. Essa forma de ser é ensinada e re-
forçada no círculo familiar, com papel destacado para as mães 
como formadoras do caráter das crianças. Num círculo poste-
rior, situam-se as relações do mundo do trabalho que põem em 
operacionalidade as regras sociais: divisão de tarefas por sexo, 
corresponsabilidade e complementaridade das relações de gê-
nero e respeito às relações hierárquicas que organizam as for-
mas de solidariedade no grupo.

E no círculo mais externo, situa-se a relação com os estran-
geiros. É nesse círculo de fronteira com o exterior que a escola 
pode ser situada como instrumento formal de educação para 
as relações de contato, ou seja, para as relações diplomáticas. 
É nesse quadro que realizamos uma discussão sobre quais os 
conteúdos que deveriam ser tratados na escola e, em decorrên-
cia, a quem se destinaria cada um dos conteúdos.

Sou o estrangeiro nessa relação com a Aldeia. Sou um não-índio, 
um juruá, descendente de indígenas e europeus do litoral catarinense, 
e que foi tomar parte nas questões da Aldeia Mbya Biguaçu. Um juruá, 
que desde menino, se mostrava fascinado com o universo dos documen-
tários e reportagens, com os livros de palavras e narrativas estranhas 
que cobriam os interiores de um Brasil muito diverso daquele que se 
apresentava no dia a dia do asfalto e das máquinas, do mercado e da 
disciplina de horários, das restrições inúmeras que a sociedade moderna 
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impunha, e que este juruá tomava como verdade na transparência coti-
diana, resultando num conflito constante entre aquilo que despertava o 
desejo de vivenciar, e aquilo que deveria ser como regra. Um juruá que 
ao olhar a questão indígena, na História e no Direito, se deixou afetado 
pelo conflito, entre o mundo do branco e do índio, e que exigia tomada 
de posição. Mas, a partir de onde?

Cá estou eu, novamente nos extremos, na “soleira”, para utilizar 
um conceito de Massimo Cacciari, que “[…] parece indicar a ‘linha’ ao 
longo da qual dois domínios se tocam” (CACCIARI, 2015, p. 13), um con-
ceito que toca na Modernidade, onde, no Estado Moderno, a ausência de 
relações, em espaços fechados, “fronteiras não tanto ou não mais físico-
-geográficas ou políticos estaduais, mas culturais, econômicas, ecológi-
cas” (CACCIARI, 2015, p. 20), põe em causa a lógica da globalização, que 
através do conceito de soleira, deixa ver que onde existe a individualida-
de, a diferença vai se afirmar como desigualdade. Estou na fronteira de 
dois mundos, mais dentro da intersecção do que propriamente na linha, 
e porque venho de uma periferia, porque pertenço a uma aldeia-penín-
sula, uma quase ilha entre o mar e a montanha, e que trava a luta entre 
o que resta de uma formação sócio-histórica, e a exigência, sutil, de uma 
nova ordem, de um discurso que caiba no cotidiano, transparente, homo-
gêneo. E talvez seja esse o maior risco da escola em uma aldeia Guarani, 
o conflito entre o moderno/capitalista e o modo de vida Guarani. “[…] no 
processo de contato interétnico, prestar um ‘desserviço’ à preservação 
cultural da comunidade e atrelar-se aos princípios do sistema capita-
lista da sociedade não-indígena, incorporando e difundindo valores do 
‘jeito de ser juruá’ (Ywy Pory Kwery Reko) e não do ‘jeito de ser Guarani’ 
(Guarani Kwery Reko).” (NOBRE, 2009, p. 27).

A Constituição Federal, promulgada em 1988, abriu espaço para 
um debate da questão indígena. Mas, somente a partir do final da década 
de 1990 é que a legislação avança para colocar em discussão o que é, de 
fato, uma escola indígena (MEC, 2020).

3. Contexto da Aldeia e da Escola da Aldeia pesquisada

Ao visitar a Aldeia Mbya Biguaçu notei que o espaço da sala de 
aula é diferente daquele que me acostumei como aluno, e depois como 
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professor no ensino público. Apesar das reformas, o palco de improviso 
para as aulas não muda muito porque há uma interação muito bonita 
entre alunos e professores, em que as crianças são mais livres para dia-
logar e coexistir com o espaço da sala de aula. “A escola não se limita ao 
seu edifício sede, pois os Guarani consideram que todos os ambientes 
da terra indígena fazem parte da unidade escolar.” (SANTA CATARINA, 
2012, p. 5).

Figura 1 – Aldeia M'Biguaçu

Fonte: Brenuvida. Aldeia M’Biguaçu. Março/2020

Fato semelhante se deu na experiência de Domingos Nobre com os 
Guarani da Sapukai: “Há uma enorme liberdade exercida pelas crianças 
guarani, que não são molestadas em quase nada. Só há alguma adver-
tência quando o caso é de segurança física ou está atrapalhando muito a 
proposta do professor, o que é raro.” (NOBRE, 2009, p. 35). Nobre relata 
a descontração, a participação, e a curiosidade e a observação das crian-
ças. A utilização do guarani como língua de instrução, quando é debati-
do o bilinguismo de manutenção e resistência; a oralidade e o desapego 
à escrita; a necessidade de preservação do Nhandereko (modo de viver 
Guarani); e a presença de ritual e formalismo das aulas.

A Aldeia M'Biguaçu foi delimitada em 1999, e homologada em 
2003, a partir de muitas negociações de lideranças indígenas, entre as 
quais Milton Moreira, do Tcharamõe Opyguá seu Wherá Tupã, em por-
tuguês Alcindo Moreira, e da mulher dele, a Cunhã Karai Poty D’Já, em 
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português, Rosa Cavalheiro Mariano. “A aldeia possui mais de trinta 
anos, segundo a história contada pelos não índios, mas segundo a his-
tória contada por Seu Alcindo Whera Tupã, líder espiritual de 109 anos, 
com a influência na comunidade, a ocupação do povo Guarani começou 
há muito tempo.” (VERÍSSIMO, 2020, p. 28).

Os termos aqui empregados, “demarcar” e “homologar”, mostram 
atravessamento do discurso jurídico e do pedagógico, quando definir 
um perímetro ao indígena é aplicar conhecida tática colonialista, di-
vidir para conquistar, técnica também moderna, a partir do panóptico, 
quando o diferente, a fera, o outsider, aquele que não segue os ditames 
do mercado, deve ficar isolado, num lugar em que todos saibam onde e 
como serem encontrados, um limite entre aquilo que pertence ao mun-
do moderno, semanticamente normal, seguro, limpo, adequado, e aquilo 
que é exótico, selvagem, estranho. A homologação é um rótulo. A Aldeia 
está localizada às margens da BR-101 (Sul), no KM 190, que a corta ao 
meio, num barulho ensurdecedor do tráfego constante de veículos. São 
59 hectares abrigando 38 famílias, com mais de 150 pessoas, alojamento, 
casa de reza, campo de futebol, pequeno mirante de eventos, também a 
escola estadual que atende o ensino fundamental e médio, e a unidade 
básica de saúde (FRANÇA, 2020).

Ao verificar os atuais trabalhos de conclusão de curso de alunos 
indígenas que tive oportunidade de acompanhar no início de 2020, na 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), observei que há uma 
discrepância entre o nome da Aldeia, e isso ocorre, também, na descri-
ção desse nome na internet, como há no Projeto Pedagógico da escola 
indígena. Essas questões merecem conversa com a lideranças indígenas 
da Aldeia, e não para uma padronização na futura tese. Esse aprofun-
damento tem relação com o simbólico, com o jogo de forças na aldeia. 
Menciona o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, em abril/2012, 
“Situando a Escola Indígena de Educação Básica Wherá Tupã Poty Djá”:

“1.1 Comunidade/Aldeia: YYNN Moroti Wherá (Aldeia 
M’Biguaçú)

Significado: YYNN: Água, Wherá: Reflexo, Moroti: Cristalina. 
Reflexo das águas cristalinas. Este é o nome da aldeia.
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Biguaçu: Nome antigo onde segundo seu Alcindo haviam mui-
tas lagartas na região. Big: Lagarta, Guaçu: Grande. Lagarta 
Grande. M’Biguaçu, é uma referência ao nome do Munícipio, 
Biguaçu, que é um nome Guarani.

1.2. Nome da escola: EEBI Wherá Tupã Djá.

Significado do nome da escola: A escola tem o nome do Sr. 
Alcindo Wherá Tupã Moreira e de sua esposa Dona Rosa Poty 
Djá Mariani Cavalheiro, que são líderes espirituais e os mais 
velhos desta comunidade.

Antes de ler Terra à vista – discurso do confronto: velho e novo 
mundo, da professora Eni Orlandi (2008), eu havia tomado o caminho 
da nomeação pelo viés da etimologia. A etimologia é importante para 
investigação científica, mas ingenuamente eu caí no efeito de transpa-
rência, admitindo ao tema que abordei um sentido unívoco, homogê-
neo, uníssono, para abusar das expressões repetidas, idênticas, com o 
mesmo atributo, e que Michel Pêcheux nos faz pensar por outro viés, em 
Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio (PÊCHEUX, 2014 
[1975]). Ao falar de “silêncio constitutivo”, na abordagem de “Silêncio 
e sentido”, Eni Orlandi, menciona que: “[…] Toda fala silencia necessa-
riamente. A atividade de nomear é bem ilustrativa: toda denominação 
circunscreve o sentido do nomeado, rejeitando para o não-sentido tudo 
o que nele não está dito.” (ORLANDI, 2008, p. 57). Quando eu nomeio 
também algo deixa de ser dito, e porque há o político, no sentido de sim-
bólico, que afeta o modo como eu digo, e porque eu digo em cada situa-
ção que se apresente. Então, dar um sentido único, o que é muito comum 
na contemporaneidade, é cair na obviedade, no efeito de transparência.

Quando foi criada em 1997, e inaugurada, em 1998, a escola da 
aldeia indígena Mbya Biguaçu se chamava Yynn Morotin Wherá, algo 
como “Reflexo das águas cristalinas”. Depois, a escola passa a se chamar 
EEBI Wherá Tupã Djá, referência aos líderes espirituais Alcindo Wherá 
Tupã Moreira e Rosa Poty Djá Mariani Cavalheiro (ANTUNES, 2015, p. 
28). Num primeiro momento, a escola alcançava o nome da aldeia, e 
era um nome mais genérico, o que serve para um, serve para o que está 
na aldeia. À medida em que são vinculadas as atividades da escola ao 
Nhandereko, crenças e narrativas Guarani, é preciso fortalecer o vínculo 
com as lideranças que lutam por esse estilo de vida, e Alcindo e Rosa são 
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lideranças espirituais dos Guarani-Mbya que dedicam suas vidas desde 
a década de 1970 para que a aldeia não perca sua relação ancestral com 
os costumes e hábitos, tradições e transmissão de saberes (VERÍSSIMO, 
2020).

Quanto ao nome Biguaçu, que consta no PPP, há atribuições eti-
mológicas diversas para quem pesquisa essa denominação, mas curio-
samente, só presenciamos, na bibliografia científica, lugares para pes-
quisadores, e somente o PPP da escola indígena traz uma interpretação 
das lideranças da aldeia. As denominações Guarani, em nosso litoral 
restam em lugares, alimentos e hábitos. Por ser um objeto que opera no 
mundo legal, já que o Estado deve cumprir o que está firmado no PPP, 
o que está ali escrito ganha sentido cristalizado, e uma verdade que se 
legitima pelo que vai estar ali escrito, consolidado. Por outro modo, é 
preciso considerar que o PPP foi construído coletivamente, a partir da 
escuta das lideranças. Ouvi do cacique Hyral Moreira, quando estávamos 
conversando na Opy, na casa reza, a narrativa de resistência da aldeia 
para que a escola daquela aldeia tivesse autonomia em relação ao PPP. 
Essa narrativa está descrita no trabalho de conclusão de curso de Eunice 
Antunes (ANTUNES, 2015).

A Aldeia Mbya Biguaçu respira a forma de vida Guarani. Por es-
sas atividades nomeiam o mundo e dão sentido à vida. A imposição das 
regras da Secretaria Estadual de Educação limitava o direito dos indí-
genas assegurado pela Constituição Federal, ferindo o modo de vida 
Guarani (ANTUNES, 2015). Foi desse conflito que nasceu o PPP da esco-
la da Aldeia Mbya Biguaçu. É um marco porque duas escolas indígenas 
em Santa Catarina, até 2015, tinham essa autonomia, a Escola Itaty, em 
Morro dos Cavalos, Palhoça, e a Escola Wherá Tupã Djá, em São Miguel, 
Biguaçu.

O PPP da escola indígena da Aldeia M’Biguaçu, com 22 páginas, 
foi construído coletivamente, entre 2010 e 2012, com apoio da UFSC, 
por meio do Laboratório de História Indígena/LABHIN, com o Projeto do 
Observatório da Educação Escolar Indígena. Também contou com a aju-
da do Programa de Pós-Graduação do Departamento de História/CFH/
UFSC. O PPP da escola indígena da Aldeia Mbya Biguaçu é reconhecido 
como um “[…] instrumento fundamental para legitimar a autonomia da 
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escola em relação à sua estrutura e funcionamento.” (SANTA CATARINA, 
2012, p. 2).

Em 2012, “A Escola Indígena de Educação Básica Whera Tupã Poty 
Dja é a primeira escola Guarani a disponibilizar o ensino médio profis-
sionalizante, com ênfase nas questões ambientais.” (SANTA CATARINA, 
2012), essa característica observei ao acompanhar e auxiliar a confecção 
dos TCC’s dos alunos indígenas na UFSC, no início de 2020 – boa parte 
dos temas dos TCC’s se referiam à temática ambiental.

A escola da aldeia indígena M’Biguaçu segue com seu protocolo 
Guarani kaa mbo´e (conhecer e ensinar) em harmonia com a natureza, 
e diante dos conflitos da área de entorno que se expande, mesmo numa 
São Miguel que é praticamente rural em pleno século XXI. (ANTUNES, 
2015).

4. Línguas de tradição oral em permanente confronto

Há outra provocação importante, e diz respeito a formulação de 
Eni Orlandi quanto as línguas indígenas serem de tradição oral, e como 
elas aparecem para os não-índios. Orlandi, (2008, p. 101), menciona que: 
“As línguas indígenas são línguas de tradição oral. Escrever as palavras 
da língua indígena como elas soam é trabalhar uma sua imagem fora de 
sua história, de seu modo de existência.”. Os Guarani, para fazer frente 
a pandemia da Covid-19, criaram uma cartilha chamada “Koronavíru – 
Covid-19”, escrita em tupi-guarani. Mas, a pergunta que nós nos fazemos 
é: “Que guarani ou tupi-guarani é esse?”. Se o tupi-guarani ou o guarani 
é uma língua oral, se as línguas indígenas são línguas de tradição oral, 
essa língua transcrita, por assim dizer, é representação fiel da língua ou 
reprodução do projeto jesuíta constituído no século XV?

Na Baía de São Miguel, antiga vila de São Miguel da Terra Firme, 
onde está demarcada a aldeia Mbya Biguaçu, “Anhatomirim”, é o nome 
de uma ilha em Governador Celso Ramos/SC, onde está edificada forti-
ficação do século XVIII, a Fortaleza de Santa Cruz do Anhatomirim. O 
nome Anhatomirim é lido em placas de sinalização de trânsito, panfle-
tos de orientação turística, títulos de trabalhos em História e Geografia, 
e até mesmo dá o nome da Área de Proteção Ambiental que ocupa 3 
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mil hectares em Governador Celso Ramos, no município gancheiro, 
que preserva a espécie de golfinhos Sotalia guianensis, e a manuten-
ção das populações artesanais pesqueiras. Quando um turista visita 
Anhatomirim, um guia turístico, travestido da personagem hollywoodia-
na Jack Sparrow, um pirata de criação da Walt Disney Pictures e da Jerry 
Bruckheimer Films, vai ouvir uma arenga, repetidas vezes, que mencio-
na que o nome da ilha é um nome indígena que significa “Pequena toca 
do diabo”. Muitos historiadores caem nessa armadilha que é traduzir 
um nome de um dicionário tupi-guarani. Os léxicos, geralmente, tomam 
uma palavra, um termo, atribuindo um sentido a esse termo, e para isso, 
recorrerem a dicionários mais antigos, e as mais das vezes, em estudos 
antropológicos e historiográficos. Se eu escuto um Guarani dizer uma 
palavra, posso deduzir que essa palavra tenha sentido de acordo com a 
língua que falo e escrevo, ou mesmo com aquilo que aprendi, ou ainda 
com a posição que assumo no lugar de escuta daquela palavra. O litoral 
catarinense era ocupado por tribos da Nação Guarani que expulsaram 
outras tribos Proto-jê, os ancestrais dos Xoclengues e Caingangues. Com 
a chegada dos portugueses, os Guarani foram escravizados, e ao lado dos 
escravos africanos construíram fortalezas, igrejas, casarios coloniais. 
Em artigo publicado em 2015, pela UFSC, atribuí sentido, escrevendo o 
“nome” Anhatomirim a “Pequena Toca do Diabo” dizendo que afugenta-
ria os curiosos da fortificação militar, que por uma década foi a sede do 
governo da Capitania de Santa Catarina, sob o comando do Brigadeiro 
José da Silva Paes. A colonização do Brasil Meridional foi feita por por-
tugueses, e por empreendimentos de padres castelhanos, mas a língua 
da terra, do século XV ao século XVIII, era predominantemente tupi-
-guarani, e os vicentistas que vieram construir as fortificações e apresar 
os índios. A técnica dos jesuítas era desaglutinar a palavra para melhor 
entendê-la e reproduzi-la, até mesmo modificar seu sentido. No caso 
de Anhatomirim, para os jesuítas, “Mirim” é algo menor, pequeno. Com 
relação a “Anhoty” o termo pode ter várias origens, e aqui está o proble-
ma. Alguns lexicográficos entendem que “Anhã ty” signfiica “monte do 
diabo”, que pode ser interpretação para o cemitério dos indígenas que 
os jesuítas entendiam como rito pagão. Ocorre que, no guarani, pronun-
ciar “Anhotỹ” pode significar “eu planto”. O verbo “nhotỹ” também pode 
ser usado para o verbo sepultar, enterrar. Dificilmente essa palavra era 
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mesmo “Anhato”. Antes de continuarmos, é sempre oportuno dizer, com 
Guimarães Rosa, que é “pela língua que se começa a confusão” (ROSA, 
1968, p. 185).

Há uma separata da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, do ano de 1928, escrita e organizada pelo membro daquela 
instituição, e membro também da Sociedade de Americanistas de Paris, 
Jorge Bertolaso Stella, intitulada “As Línguas Indígenas da América”. É 
uma obra que traz elementos históricos e lexicográficos acerca das lín-
guas faladas pelos indígenas do continente, até aquele período do estu-
do, numa tentativa de transcrição daqueles falares em algo escrito, algo 
traduzido para a língua oficial do Brasil, a Língua Portuguesa. O estudo 
de Stella não é o mais antigo do Brasil, mesmo porque é necessário di-
zer que o experimento da Companhia de Jesus, dos padres jesuítas no 
Brasil com indígenas do tronco linguístico tupi-guarani, remonta a pri-
meira metade dos anos 1500, o período colonial que marcou a disputa 
das potências ibéricas, Portugal e Espanha, no recém-descoberto/acha-
do continente americano (RIBEIRO, 2006 [1995]), e já representa um es-
tudo linguístico com objetivo para além do léxico-gramatical. O projeto 
realizado pelos jesuítas tem um atravessamento político. (MAZIÈRE; 
GALLO, 2007). É pensar que muito antes da revolução burguesa ter eclo-
dido na França, momento histórico daquele país em que existe um esco-
po para eliminação dos patois e unificação de uma língua nacional, essa 
luta (no sentido político): “[…] diretamente linguística pela unificação 
fonológica, morfológica, sintática e lexical da língua inscrita na forma-
-nação, unificação que o estruturalismo, o funcionalismo, o gerativismo 
etc.” (PÊCHEUX, 2014 [1975]) já estava presente no projeto jesuítico na 
Península Ibérica, e cá nas Américas. Ao reler a obra de Fernão Cardim, 
um jesuíta alentejano nascido em Viana, em 1549, Darcy Ribeiro aponta 
algo importante no projeto jesuítico em relação à língua tupi-guarani. 
Vejamos a narrativa de Cardim conforme relata Darcy Ribeiro:

Na sua história se inclui um balanço geral dos povos indígenas, 
que viviam na costa do mar até o sertão onde chegaram os por-
tugueses e que ele divide em tupis e tapuias. Os primeiros, re-
partidos em dez nações principais, que viviam de Pernambuco 
a São Vicente. Falavam “uma só língua e esta é a que enten-
dem os portugueses. É fácil e elegante, e suave; e copiosa. A 
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dificuldade dela está em ter muitas composições”. Acrescenta 
que os portugueses, quase todos que estão no Brasil, “a sabem 
em breve tempo e seus filhos, homens e mulheres, a sabem 
melhor” (CARDIM, 1980, p. 101 apud RIBEIRO, 2006 [1995], p. 
164).

Houve uma tentativa de normatizar o tupi-guarani falado em 
grande parte do Brasil a época do Brasil Colônia. Mas nunca houve um 
idioma tupi, e sim vários dialetos com base em aventureiros, estudiosos 
e oportunistas do período colonial como Hans Staden, Léry, Anchieta e 
Figueira. Este tupi antigo foi, aos poucos, se adaptando ao senso cris-
tão-europeu, com base nos estudos do Frei Onofre, já no século XVIII. 
E temos hoje uma espécie de neo-tupi, entre caboclos da Amazônia e 
dialetos de várias tribos indígenas (TIBIRIÇÁ, 1984). “Sabe-se que os 
missionários estudaram e estudam a língua com finalidades utilitárias 
de evangelização.” (ORLANDI, 2008, p. 87). Mas, que evangelização não 
seria sem um projeto político em seu bojo? Torna-se compreensível, aos 
poucos, que a tentativa de se transformar o tupi-guarani em uma língua 
nacional, uma latinização da língua tupi-guarani em uma espécie de tupi 
jesuítico, foi um projeto político da Companhia de Jesus, a partir de ins-
trumentos linguísticos tais como o dicionário, a bíblia e a gramática para 
estender o poder da Igreja Católica na América Colonial. “Os missioná-
rios disciplinaram o tupi – instituindo o tupi jesuítico – a fim de instalar 
o seu poder de controle sobre os índios e o seu poder de negociação com 
o governo português.” (ORLANDI, 2008, p. 87). É como se jesuítas apli-
cassem o mesmo método que utilizaram com a Língua Portuguesa em 
Portugal, uma repetição do projeto que esses mesmos padres realizaram 
com a latinização da Língua Portuguesa, quando reuniram dialetos ce-
ltiberos e mouriscos, unificando-os em uma língua segmentada e pa-
dronizada. Esses padres-missionários utilizando o mesmo método e tec-
nologia desenvolvida na Europa, trabalharam em dicionários bilíngues 
que ainda podem ser encontrados sob a salvaguarda da Universidade de 
Coimbra, em Portugal.

Os documentos mais antigos relativos a Língua Portuguesa, po-
dem ser encontrados, então, em Portugal. Mas, não nos cabe apenas 
analisar esses totens porque não se busca uma análise meramente com-
parativa. É importante, sim, ter acesso e estudar esses documentos, mas 
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eles não serão nossos objetos de análise. E ao estudar, preliminarmente, 
esses documentos, entenderemos o que mobilizou o projeto jesuítico. 
Os padres sabiam da dificuldade em sintetizar gramaticalmente o tupi 
porque: “[…] é uma língua aglutinante e não flexiona, como os dialetos 
indo-europeus.” (TIBIRIÇÁ, 1984, p. 17). Luiz Caldas Tibiriçá, antropólo-
go e lexicógrafo de origem indígena, reconhece que: “Não só na fonolo-
gia, mas na semântica também se processaram mudanças. Os inúmeros 
conceitos novos, exigidos pelos catequistas para adaptar o tupi ao cris-
tianismo, inçou-o de neologismos e de deturpações.” (TIBIRIÇÁ, 1984, 
p. 13).

Houve, aliás, significativa preocupação de Câmara Junior, em men-
cionar o projeto jesuítico, trazendo um aporte substancial aos estudos 
linguísticos, e abrindo caminho para entender o que restou, principal-
mente do tupi-guarani na atual Língua Portuguesa falada e escrita no 
Brasil.

Ao mesmo tempo, como “língua geral”, esse tupi jesuítico se 
implantou no norte do Brasil, na zona do rio Negro, onde so-
freu uma evolução; o que é fatal, porque, uma vez que uma lín-
gua franca se torna a língua nativa, de uma comunidade fica 
sujeita às contingências de uma língua como “fato histórico”, 
que apreciamos em palestra anterior. Tem-se assim o chamado 
“NHEENGATU” – ao pé da letra “língua boa” (de nhêê “língua” 
e katu “bom”, com a sonorização do /k/ por sândi), um tupi je-
suítico evoluído em face da disciplinarização da época colonial, 
onde a língua se dizia ABANHEENGA – ao pé da letra “língua 
de gente”, com a forma /aba/“homem”. Um nome – diga-se de 
passagem – que revela a sublimação do TUPI litorâneo em opo-
sição às chamadas “línguas travadas”. (CÂMARA JUNIOR, 1965, 
p. 105).

A primeira dúvida resta evidente. As nomeações indígenas que 
ainda hoje encontramos, em lugares e práticas sociais, parecem fruto de 
uma construção idealizada do colonizador português em preservar algo 
que o chamado processo civilizador ou civilizatório destruiu ou cativou. 
Assim, quando uma cidade se nomeia “Tijucas”, por exemplo, os cida-
dãos que nela vivem, que dela fazem parte, já inscritos numa perspecti-
va civilizatória não se importam em compreender como esse nome foi 
ali parar, e quando esse questionamento é realizado, tornam o diálogo 
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fugaz e desinteressante porque retornar a esse debate os tornariam par-
te da ancestralidade indígena que deixou aquela marca, naquele espaço 
geográfico. Então, o elemento branco, oriundo do colonizador, não se 
enxerga indígena. E uma prova disso é que as aldeias mais próximas do 
centro da cidade de Tijucas, por exemplo, estão quilômetros ao interior 
ou em municípios vizinhos, onde o contato com a “cidade” é pratica-
mente inexistente. Mas, e o indígena nesse processo?

Essas questões, são pertinentes para compreender como essa lín-
gua de tradição oral, que sofre uma tentativa constante de gramatização, 
pode afetar a escola indígena.

A instituição do tupi (imaginário) jesuítico serviu de imediato 
à sustentação de uma forma de governo, mas teve outras con-
sequências, das quais uma de importância crucial: ela embara-
lhou, ou melhor, ela reduziu a importância da relação entre o 
tupi e o português do Brasil, num domínio em que a etimologia 
popular e a ideologia se misturam. (ORLANDI, 2008, p. 88).

Nos parece mais apropriado manter esse debate, neste ensaio, 
porque está aí algo que uma futura tese pode precisar. E é algo que eu 
já começo a perceber, a presenciar na aldeia indígena, esse constante 
conflito entre o que é próprio da língua oral que mantém as tradições e 
o modo de vida Guarani, o nhandereko, e a entrada do indígena nas lín-
guas de tradição escrita, que serve para uma forma de resistência, e vai 
questionar o estrangulamento da língua oral na transparência de uma 
mera tradução escrita.
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INVESTIGAÇÕES SOBRE O VÍNCULO
ENTRE VIOLÊNCIA E HUMOR NA 
REPRODUÇÃO DA VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO1

Bruna Vitória Tejada2

1. Primeiras palavras sobre o objeto da pesquisa

Esta pesquisa investiga, pela perspectiva da Análise de Discurso 
materialista, as relações de opressão e exploração construídas em fun-
ção do gênero. Diante das diversas possibilidades de identificação ge-
nerificadas, delimitamos nosso estudo executando um recorte sobre as 
relações de gênero para trabalhar as relações de opressão construídas 
entre o gênero hegemônico, o homem cisheteronormativo, e os sujeitos 
que se identificam como mulheres. A fim de responder alguns questio-
namentos acerca do que entendemos como a existência de um vínculo 

1 O texto apresentado é um recorte da pesquisa de mestrado da autora intitulada “Gênero, 
riso e violência: um olhar discursivo para o humor de Danilo Gentili”. O trabalho comple-
to está disponível em: https://www.academia.edu/47710566/UNIVERSIDADE_FEDERAL_
DE_PELOTAS_Centro_de_Letras_e_Comunica%C3%A7%C3%A3o_Programa_de_P%C3%B3s_
Gradua%C3%A7%C3%A3o_em_Letras_Disserta%C3%A7%C3%A3o_G%C3%AAnero_riso_e_
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entre humor e violência de gênero, tecemos um gesto de interpretação 
sobre um vídeo produzido e publicado pelo humorista Danilo Gentili no 
ano de 2017.

O vídeo funciona como resposta a uma intimação extrajudicial mo-
vida pela deputada Maria do Rosário junto à Procuradoria Parlamentar 
na qual solicitava-se o apagamento de determinadas postagens conside-
radas ofensivas à deputada realizadas pelo humorista em sua conta na 
plataforma do Twitter. Tratando a intimação como um ato de censura, 
Danilo investe de forma agressiva contra a deputada. Em seu gesto de 
agressão, conforme será exposto nas análises, o humorista retoma sabe-
res naturalizados que versam sobre as relações de força entre homens e 
mulheres, mobilizando, ainda, estratégias humorísticas. Essa relação es-
tabelecida no corpus selecionado para análise nos faz questionar o papel 
do humor na reprodução da violência de gênero.

Para a transcrição do vídeo, adotamos o modelo elaborado por 
Marcuschi (1998) por entender que este nos permite trabalhar não so-
mente a materialidade linguística, mas também a materialidade gestual, 
imagética e prosódica. Tais elementos não poderiam ser negligenciados 
na análise uma vez que, em conjunto com os elementos lexicais, cons-
troem os sentidos do discurso posto em circulação por Danilo no vídeo. 
Da gravação, que tem pouco mais de três minutos, transcreveremos aqui 
apenas o recorte que apresenta as sequências selecionadas para análise, 
conforme exposto em (01).

Figuras 1 e 2 – Transcrição do recorte para análise

Fonte: autoria própria

(01) Transcrição e descrição do recorte selecionado para análise:
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((Danilo enquanto abre o envelope que contém a notificação questio-
na)) Quem que me mandou? Olha só… esta senho:::ra ((mostra o nome de 
Maria do Rosário)). O que que essa senhora é? O que ela é? ((com os dedos 
esconde o “de” e o “da” da palavra “deputada”, deixando à mostra somete 
as sílabas “pu” e “ta”. Faz-se um jogo com a câmera, que vai do nome de 
Maria do Rosário ao gesto de Danilo que deixa à mostra a palavra puta)) 
Deputa:::da... opa!

Com base em Marcuschi (1998), empregamos a marca de duplo pa-
rêntese (()) para sinalizar os comentários realizados pela pesquisadora 
para descrever elementos que se dão além do nível verbal e a marca de 
dois pontos : para indicar alongamento de vogal. Esta é repetida de acor-
do com a extensão do alongamento.

Após a presente introdução, na seção número 2, realizamos uma 
breve retomada acerca da relação entre gênero e humor na Análise de 
Discurso materialista para, na seção número 3, empreendermos um ges-
to de análise sobre o vídeo produzido e divulgado pelo humorista.

2. Gênero e humor na Análise de Discurso: ferramentas teóricas 
para a construção da análise

Na construção de uma teorização sobre o gênero nos estudos 
discursivos materialistas, temos adotado em nossas pesquisas uma 
concepção de gênero defendida por Zoppi-Fontana e Ferrari (2017). 
Entendendo que é necessário buscar no próprio cerne teórico da Análise 
de Discurso elementos para a reflexão sobre as práticas generificadas, as 
autoras retomam as reflexões de Pêcheux e Fuchs (2014) sobre o proces-
so de interpelação-identificação do indivíduo em sujeito para defender 
que, tal como produz as evidências que constroem as relações de classe, 
esse processo também produz as evidências que constroem as relações 
de gênero, conduzindo os sujeitos a ocupar o lugar X ou Y de acordo com 
as determinações da ideologia hegemônica. Em outras palavras, enten-
demos que é por meio do processo de interpelação/identificação que são 
estabelecidas e normalizadas as relações de reconhecimento/desconhe-
cimento que nos constituem, bem como são moldadas as relações de 
força entre os sujeitos generificados.
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A Análise de Discurso compreende, então, o processo de generifi-
cação do sujeito em suas relações sócio-histórico-ideológicas, investiga 
os processos discursivos que reproduzem ou rompem com o discurso 
hegemônico tornando possível a emersão de novos sentidos para as re-
lações de gênero. Em nossa formação social, temos como dominante a 
reprodução da ideologia cisheteropatriarcal que, determinada por certas 
configurações históricas, mantém as mulheres em uma posição de sub-
jugação ao homem, como foi dito anteriormente. O homem corresponde 
ao gênero hegemônico e este goza dos privilégios políticos, econômicos 
e sociais que tal posição lhe confere.

Da perspectiva da Análise de Discurso, Lunkes (2019, p. 193-194) 
considera a violência em um amplo processo discursivo:

trata-se de um conjunto de gestos de violência que, pela evi-
dência ideológica da formação social capitalista, corroboram e 
legitimam desigualdades de toda ordem, seja de classe, de raça 
e/ou gênero, que atuam não apenas no sentido de verticalizar/
hierarquizar as relações, mas também de cristalizar os efeitos 
de superioridade e inferioridade colocados em jogo no discurso 
de um sujeito ou grupo sobre outro.

No que diz respeito às questões de gênero, ser identificado pelo gê-
nero hegemônico como mulher ou LGBTQIA+ a priori já coloca o sujeito 
em uma relação de violência. Essa identificação produz efeitos no inves-
timento de práticas de violência, posto que está cristalizada em nossa 
formação social a subjugação do não-hegemônico ao gênero dominante, 
e, ao encontrar a resistência desses outros, este ainda pode retornar com 
violência para submetê-los ou extingui-los. Assim, a violência é mobi-
lizada no discurso pelos efeitos de evidência que constroem os sujeitos 
que reproduzem a violência, bem como aqueles que a recebem.

Strey e Werba (2012, p. 74) referem-se à violência de gênero como 
“ações ou circunstâncias que submetem unidirecionalmente, física e/ou 
emocionalmente, visível e/ou invisivelmente as pessoas em função de 
seu sexo”. A violência de gênero em nossa sociedade designa o empre-
go da violência como um instrumento a favor da dominação masculina. 
Esse sintagma abarca em seus sentidos diferentes práticas que visam 
à subjugação da mulher, desde as práticas mais perceptíveis, como as 
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agressões físicas que, muitas vezes, culminam em assassinatos, até as 
mais sutis, como a humilhação, o escárnio e a ironia. Neste texto, nos 
interessa discutir a articulação entre violência e humor, assim como a 
possibilidade de um funcionamento do humor como facilitador da re-
produção da violência contra as mulheres.

Na execução de uma retomada histórica pelos estudos concernen-
tes à temática do humor e riso, nos deparamos com pesquisas que ver-
sam desde a Antiguidade, com os filósofos gregos. No campo da Análise 
de Discurso, no entanto, o estudo desse objeto é bastante reduzido: en-
contramos, principalmente, artigos que têm por objeto de análise a ma-
terialidade chargística. O próprio Michel Pêcheux, tomado por outras 
preocupações em sua época, trouxe poucos elementos teóricos e ana-
líticos para que se pudesse compreender o funcionamento do discurso 
humorístico. Ressaltamos o texto Enigma, joke e witz, construído em par-
ceria com Françoise Gadet, no qual os autores dissertam sobre a impor-
tância das condições de produção histórico-ideológicas na constituição 
do humor.

Considerando o cenário brasileiro, destacamos como precursora 
dos estudos sobre o humor na vertente pêcheuxtiana a tese de Ernst 
(1994) na qual a autora analisa o funcionamento discursivo das altera-
ções humorísticas de provérbios cristalizados em nossa formação social. 
A partir do entendimento de que o poder se utiliza do tipo proverbial 
para censurar aquilo que está na ordem do desejo e reproduzir seus 
pressupostos modelados pela ideologia dominante, a autora questio-
na o funcionamento das alterações humorísticas. Em sua investigação, 
compreende as alterações como enunciados do desejo recalcado por 
determinação do poder, que pode ser formulado sob o modo humorís-
tico devido à eficiência do humor em burlar os censores introjetados 
pela ideologia hegemônica determinante das práticas do sujeito. Desse 
modo, é na contradição entre desejo e censura que está a fonte do dis-
curso humorístico e do discurso proverbial.

Usualmente, o humor é empregado para criticar e denunciar as 
evidências estabelecidas pela ideologia dominante; contudo, nem sem-
pre essa relação se dá dessa forma. De acordo com Ernst (1994, p. 4), “o 
discurso humorístico move-se dentro da heterogeneidade constitutiva 
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do bloco social e, assimilando o seu caráter plurilateral, tanto pode de-
nunciar quanto confirmar a ordem estabelecida”. De nossa parte, iden-
tificamos em nosso corpus o humor funcionando para manutenção e re-
produção da ordem estabelecida respaldada no discurso dominante que 
prevê a subjugação da mulher.

Quanto aos estudos mais recentes, destacamos o estudo de 
Oliveira (2018), no qual destaca-se a necessidade de investigar o humor 
não somente em seus elementos linguísticos, mas também em relação 
às condições de produção histórico-ideológicas nas quais o sujeito está 
inserido e pelas quais o humor é produzido. Oliveira (2018, p. 15) lem-
bra-nos: “Pêcheux não escreve sobre como fazer graça, escreve sobre sua 
matéria-prima que são as condições de produção históricas em que a 
piada acontece. Humor é efeito”. Desse modo, a Análise de Discurso, ar-
ticulando o sujeito, a linguagem e a ideologia, se interessa pelo proces-
so discursivo, questionando “como” o discurso humorístico é produzido 
e como funciona em determinadas condições de produção. Destaca-se, 
ainda, a importância da identificação na construção do riso. Segundo o 
autor, não basta que os construtos da trilha discursiva estejam bem or-
ganizados para que o riso irrompa, pois é necessário haver identificação 
ideológica com o discurso que é levantado sob o modo humorístico “rir 
de si, de seu papel como sujeito, ou do outro é também um ato político” 
(OLIVEIRA, 2018, p. 22), uma vez que é o processo de interpelação ideo-
lógica que determina de que se deve ou não rir.

Como observa Moraes (2008), pensando as condições históri-
cas que moldaram os discursos sobre as mulheres, diante de um ce-
nário de crescente avanço rumo à igualdade de gênero, é natural e es-
perado que discursos machistas gradualmente percam legitimidade. 
Consequentemente, nos discursos sobre mulheres, aqueles em que o 
machismo for identificado, geralmente encontrará aversão por grande 
parte da sociedade, pelo menos daqueles identificados com um discurso 
defensor da igualdade de gênero. No entanto, quando o machismo está 
vinculado a discursos humorísticos, como no caso das piadas, este não 
desenvolve a mesma revolta. Atualmente, há uma maior problematiza-
ção da relação entre humor e machismo, principalmente devido à atua-
ção de grupos e pesquisadoras feministas. Moraes (2008, p. 3) questiona 
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“o que faz com que determinados discursos sobre a mulher (que já dei-
xaram de circular “oficialmente” em outros espaços) continuem a ser co-
muns no domínio do humor?”. Este seria um espaço bastante fértil para 
reprodução de estereótipos preconceituosos por se apresentar livre das 
sanções da sociedade.

A autora defende que os estereótipos arraigados na memória dis-
cursiva e as evidências presentes nas piadas sobre mulheres acabam 
constituindo os sentidos sobre ser mulher em nossa formação social, 
afetando, inclusive, o modo de identificação e subjetivação destas. O hu-
mor, desse modo, mesmo quando sob a aparência de discurso de entre-
tenimento cujo objetivo é somente prover o riso ou o alívio de tensões, 
produz efeitos nas práticas dos sujeitos subvertendo ou legitimando o 
estado de reprodução das relações.

Em suas análises sobre quadros humorísticos impressos, Moraes 
(2008) percebe certa incongruência entre o enunciado verbal e a imagem 
na qual este está inserido. Segundo a autora, um ponto de vista não as-
sumido no nível verbal pode aparecer presente, assumido, no nível ima-
gético gerando efeito humorístico. Essa prática parece presente também 
em nosso corpus, quando o humorista não assume sua posição (ou forja 
uma posição outra de respeito) no nível verbal, referindo-se à Maria do 
Rosário como deputada, e, no nível gestual-imagético, assume sua posi-
ção de antagonismo à deputada.

Entendemos que investigar o humor na perspectiva pêcheuxtiana 
não significa identificar ou elencar uma série de elementos linguísticos 
que promovam o riso no sujeito. Requer questionar seus efeitos na luta 
política pelos sentidos. Requer pensar como o humor é empregado na 
luta dos sentidos pela posição dominante: na disputa pelos sentidos que 
construíram as relações de gênero, como o discurso humorístico tem se 
apresentado? No que se refere ao gênero, em geral, o humor ainda é 
reprodutor de estereótipos e empregado justamente para prover o riso 
frente a discursos sexistas, legitimando sua circulação. O humor não é 
só subversivo ou só reprodutor de estereótipos, mas está sempre ligado 
a uma posição-sujeito.
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3. O vídeo, o gênero e o humor: um movimento de análise

Antes de exibirmos as SD selecionadas para análise, é necessá-
rio esclarecer que trabalhamos com o conceito de sequência discursi-
va, conforme a teorização de Courtine (2014), mas também recorremos 
ao conceito de secção discursiva proposto por Quevedo (2012). O autor 
constrói o conceito de secção discursiva para fazer referência às mate-
rialidades que não se enquadram na definição tradicional de sequência 
discursiva pensada no início da década de 1980 para dar conta de se-
quências orais ou escritas. O termo secção seria mais adequado à for-
mulação visual uma vez que nela “(i) não cabe a noção de linearidade 
de leitura implicada pelo termo “sequência” e (ii) a discriminação de 
elementos constituintes da imagem é uma operação de recorte do ana-
lista, que secciona a imagem em partes que julga relevantes destacar” 
(QUEVEDO, 2012, p. 140).

Com suporte em Quevedo (2012), em nosso corpus operamos o re-
corte da materialidade imagética por secções discursivas, ou seja, seg-
mentamos o vídeo em quadros e cada quadro recortado corresponde a 
uma secção. Dessa secção, analisamos seus elementos constituintes a 
partir do que o autor estabeleceu como enunciados visuais. Para estabe-
lecer essa noção, o autor se respalda na divisão que Courtine (2014) ope-
ra sobre o conceito de enunciado pensado por Michel Pêcheux e Michel 
Foucault. Courtine (2014) passa a representar por [E] os elementos de 
saber de uma FD, correspondente ao interdiscurso, e por [e] os elemen-
tos constituintes de uma SD, ao intradiscurso. Para este texto, recorta-
mos três SD, conforme apresentado em (02).

(01) Sequências e Secções discursivas recortadas para construção 
do movimento de análise:

(SD1) Quem que me mandou? Olha só… esta senho:::ra. O que que essa 
senhora é? O que ela é? Deputa:::da... opa!
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Figuras 3 e 4 – Transcrição do recorte para análise

Fonte: autoria própria

Os enunciados visuais corresponderiam aos elementos que for-
mam a secção discursiva, a cor, o ângulo, as formas, objetos, caracte-
rísticas, enfim, os elementos que totalizam a secção. Conforme nosso 
entendimento, as SD2 e 3 (as imagens referentes ao nome da deputada 
Maria do Rosário e o gesto de Danilo no significante deputada escrito na 
notificação) estão em uma relação de movimento em que os sentidos da 
posterior significam na anterior e vice-versa. Identificamos como [e] na 
SD2 o nome da deputada em negrito, e, na SD3, o gesto realizado pelo 
humorista para deixar à mostra o termo puta. Esses elementos intradis-
cursivos constituintes das SD apontam no interdiscurso para o machis-
mo como [E], e, assim, para uma FD machista, conforme será discutido 
no transcorrer da análise.

Na SD1, o humorista nos apresenta a remetente da notificação 
extrajudicial por ele recebida: “Quem que me mandou? Olha só… esta 
senho:::ra ((mostra o nome de Maria do Rosário)). O que que essa se-
nhora é? O que ela é? Deputa:::da...opa!”. No nível da formulação verbal, 
apontamos para uma hesitação no sujeito em responder o que, afinal, a 
senho:::ra que lhe encaminhou a notificação é, pois ele nos questiona 
duas vezes antes de responder que ela é deputa:::da... opa!. No entan-
to, quando articulamos a enunciação verbal com a enunciação gestual 
do humorista, percebemos que, na verdade, não há hesitação, pois este, 
antes de responder oralmente, já respondeu pelo gesto. Antes de nos 
responder que a mulher é deputa:::da...opa!, com o dedo indicador e o 
dedo médio, o humorista cobre as sílabas “de” e “da” constituintes da 
palavra deputada, deixando à vista somente as sílabas “pu” e “ta”, con-
forme é possível visualizar na SD3. O recorte operado pelo humorista 
através dos seus dedos transforma o significante deputada em puta: ele 
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retira a mulher da posição de deputada para situá-la em uma posição só-
cio-historicamente marginalizada, sendo que tal deslocamento somente 
é possível de ser observado através da imagem exposta no vídeo. O que 
Danilo fala é diferente daquilo que ele mostra.

Entendendo a voz como materialidade que imprime sentidos, per-
cebemos que há um desencaixe no discurso do sujeito que pode apontar 
para uma enunciação irônica. Para investigar esse processo, retomamos 
o estudo de Dorow (2002) sobre a existência de marcas prosódicas no 
funcionamento da ironia. De acordo com a autora, a ironia é uma for-
ma de heterogeneidade que pode se apresentar mostrada e marcada em 
elementos suprassegmentais. Em suas análises foi possível identificá-la 
marcada no alongamento da vogal tônica na sílaba tônica da palavra e, 
em nosso corpus, deparamo-nos com a mesma marcação prosódica.

Na SD1, o humorista simula o respeito pela posição ocupada pela 
deputada por meio do emprego do significante senho:::ra, mas, ao mes-
mo tempo, alonga a vogal tônica “o” empregando uma entonação jocosa. 
Situação semelhante ocorre no alongamento da vogal tônica “a” em de-
puta:::da. Assim, o humorista aparenta o respeito através do significante 
senhora, mas, ao mesmo tempo, através da prosódia, passa a desrespei-
tá-la, atestando que os sentidos não estão presos às palavras, pois o “rit-
mo” daquilo que é dito também influencia nos processos de significação. 
Há, portanto, um desencaixe entre os efeitos de sentido produzidos pelo 
elemento lexical e pelo elemento suprassegmental, e o sentido sobre-
posto pelo funcionamento da ironia subjuga o enunciado. Da mesma 
forma, observamos, anteriormente, o mesmo desencaixe entre o que é 
dito pelo humorista e aquilo que é mostrado no vídeo, quando seus de-
dos controlam aquilo que é formulado visualmente.

De acordo com Orlandi (2012), “a ironia não é desvio e não é um 
sentido a mais. É um sentido diferente que se instaura porque as condi-
ções de significação do discurso irônico são diferentes de outros tipos, 
de outros funcionamentos do discurso”. A ironia, desse modo, não fun-
ciona de modo a produzir efeitos como “Maria do Rosário é deputada + 
puta”, para isso seria necessário que se reconhecesse, primeiramente, 
a posição da mulher como deputada, o que não ocorre pois ela é depu-
ta:::da. A ironia é um recurso de disputa de sentidos, não de soma; ela 
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é um sentido outro instalado por um posicionamento irônico do sujeito 
“Maria do Rosário = puta”. Da perspectiva discursiva, a ironia constitui-
-se entre o dito e o não-dito; flertando com o implícito e o equívoco, ela 
confere aos sentidos sempre uma possibilidade outra de interpretação.

Martins (2020) entende a ironia como efeito de dissonância gerado 
pelo encontro simultâneo entre sentidos de ordens distintas. Segundo a 
autora, a ironia é constituída como “produto da disputa entre sentidos 
cristalizados e sentidos-outros (aqueles que rompem com a ordem da 
determinação) e que, dada sua natureza contraditória produz, na opa-
cidade discursiva, um efeito de dissonância entre formações discursivas 
distintas” (MARTINS, 2020, p. 125).

Assim, na linearidade da formulação, na linearidade dos signifi-
cantes senho:::ra e deputa:::da, o prolongamento das vogais marca o 
atravessamento de sentidos outros para além dos dicionarizados para 
esses termos. Senhora e deputada são desvencilhados de seus sentidos 
naturalizados, que trazem efeitos de sobriedade e respeito, para uma 
posição outra. Entendemos que o tom irônico enuncia o elo entre o in-
terdiscurso e o intradiscurso, sinalizando ao interlocutor que, para a in-
terpretação da formulação irônica, este deverá acionar sentidos outros 
além daqueles naturalizados, reconhecendo a opacidade da língua. Em 
nosso corpus temos o deslizamento dos significados usuais do signifi-
cante senhora (em uma posição de respeito) para senho:::ra (posição de 
deboche, escárnio), logo senho:::ra é o que uma senhora não é; a ironia 
está mais para a polissemia do que para a paráfrase. Seu funcionamen-
to permite ao humorista dizer mais do que o que está dito na formula-
ção mobilizando, pela sugestão, diferentes redes de saberes da memória 
discursiva.

Segundo Dorow (2013, p. 140), assim como há a memória discur-
siva que comporta os já-ditos, há uma memória prosódica que elenca as 
entonações do dizer e atravessa os dizeres dos sujeitos. Esta correspon-
de ao “lugar das entoações as quais não só se ligam à afetividade, mas 
também às posições-sujeito e às formações discursivas” (DOROW, 2013, 
p. 138). Desse modo, segundo a autora:
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a maneira como os sujeitos discursivos colocam-se em seu dis-
curso, através de entoações diferenciadas, fazem o sujeito ou-
vinte perceber a contrariedade, a tristeza ou o orgulho que es-
tão por detrás das palavras e também a posição assumida pelo 
locutor, e isso se presentifica por meio da memória prosódica. 
Seus elementos materiais − a forma pausada, o ritmo, a entoa-
ção – são efeitos da historicidade, determinados na própria es-
trutura do interdiscurso. (DOROW, 2013, p. 138). 

No enunciado do humorista, temos como elemento material a en-
tonação que, pela memória prosódica, nos remete a situações de escár-
nio. O humorista, na SD1, não verbaliza a ofensa, mas ela é realizada no 
nível da sugestão (através do funcionamento do esquecimento n° 2, no 
qual o sujeito tenta controlar aquilo que diz) pela oralidade, de forma 
ainda sutil. Na SD3 também não há verbalização da ofensa, porém esta 
fica sugerida pelo gesto (enquanto materialidade simbólica) de modo 
mais visível. Em Pêcheux (2014) o gesto é compreendido como “ato sim-
bólico”. Segundo o autor,

Existe, por outro lado, um sistema de signos não-linguísti-
cos tais como, no caso do discurso parlamentar, os aplausos, 
o riso, o tumulto, os assobios, os “movimentos diversos”, que 
tornam possíveis as intervenções indiretas do auditório sobre 
o orador; esses comportamentos são, na maior parte das vezes, 
gestos (atos no nível simbólico) mas podem transbordar para 
intervenções físicas diretas; infelizmente faz falta uma teoria 
do gesto como ato simbólico no estado atual da teoria do signifi-
cante. (PÊCHEUX, 2014, p. 77, grifos do autor).

Não analisamos nesta pesquisa o discurso parlamentar político, 
mas, em conformidade com outras pesquisas na área da AD, entendemos 
que a proposição do autor pode funcionar em outros tipos de discursos. 
Na perspectiva adotada por Pêcheux, o gesto é considerado prática dis-
cursiva inscrita no simbólico e, assim como as demais materialidades 
discursivas, orientado por uma FD. Nesse prisma, a partir da discursi-
vidade do gesto e da imagem, é possível delinear uma posição-sujeito 
machista no discurso do humorista.

No jogo de palavras construído entre deputada/puta, identifica-
mos o processo de condensação do significante deputada para formar 
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um novo significante puta, e, desse processo advém o efeito chistoso. A 
coincidência do cargo de Maria do Rosário com o pré-construído refe-
rido ao termo puta foi bastante próspera ao humorista, que não pode-
ria ter realizado tal sugestão caso Maria do Rosário exercesse qualquer 
outra função, como professora, apresentadora ou doméstica, pois não 
haveria o efeito chistoso. Se o humorista enunciasse “Maria do Rosário 
é puta”, não haveria o emprego de técnicas humorísticas, isto é, a ofensa 
se realizaria, mas o riso ficaria comprometido; no entanto, na sugestão 
proposta pela sintaxe visual, que vai do nome de Maria do Rosário ao 
jogo entre deputada/puta, o riso pode advir e o humorista desenvolve 
sua agressão enunciando gestual e humoristicamente o que, caso fosse 
formulado sob o modo convencional, poderia lhe causar maiores prejuí-
zos. O humorista poderia ter enunciado de muitos modos que considera 
Maria do Rosário uma puta, mas o faz de modo específico, pois busca na 
técnica o modo que permita o riso em seus interlocutores.

Freud (2017) descreveu a técnica linguística como essencial para o 
funcionamento dos chistes. Da perspectiva da técnica, o efeito chistoso 
se dá na intersecção de dois significantes que se tornam um, contudo, 
é necessário que o interlocutor realize um resgate discursivo de como 
esses termos vêm sendo significados em nossa formação social para que 
possa haver compreensão e, posteriormente, o riso.

Ao apresentar Maria do Rosário como deputa:::da...opa, por meio 
da interjeição, o humorista simula uma falha, como se o gesto não hou-
vesse sido premeditado, calculado. O interlocutor, no entanto, sabe que 
não houve equívoco na designação da deputada, pois, no contrato entre o 
humorista e seus interlocutores, está prevista a hostilização à represen-
tação de Maria do Rosário, e é daí que surge o efeito humorístico, desse 
desencaixe entre o posto da linearidade linguística e o pressuposto da 
materialidade prosódica e gestual. O humorista declara-se como opo-
sição à esquerda brasileira da qual Maria do Rosário faz parte; quando 
possível, utiliza-se de seus meios para criticá-la e ofendê-la, e seus in-
terlocutores antecipam esse tipo de construção em suas apresentações. 
Por tudo isso, o que seria da ordem do inesperado no jogo das formações 
imaginárias que se tem de Danilo, de seu público e de seu humor seria, 
de fato, uma posição de respeito pela deputada em questão.
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O discurso analisado parece fazer parte de um processo de natura-
lização da violência de gênero através do funcionamento do humor. Este 
“suaviza” o preconceito presente nessas produções, funcionando prin-
cipalmente como um discurso que é “só piada”. Com isso, ignora-se que 
os discursos humorísticos também operam no processo de reprodução 
de pressupostos ideológicos que naturalizam as relações de exploração 
e de opressão. Entendemos que as conjunturas sociais e os discursos que 
circulam nela, inclusive o discurso humorístico, estão em condição de 
sobredeterminação, no qual um exerce influência sobre o outro; dessa 
forma, as configurações sociais determinam do que se pode ou não rir, 
que humor reproduzir ou não, e estes reforçam essas mesmas configura-
ções que os produziram.

4. Para um efeito de conclusão

As análises do corpus nos permitiram verificar a utilização de es-
tratégias do discurso humorístico na produção do vídeo. Estas, conforme 
nosso gesto de interpretação, são mobilizadas na construção de um ges-
to de agressão contra a deputada motivado pela naturalização da supe-
rioridade do homem promovida pela ideologia cisheteropatriarcal, o que 
nos provocou a questionar a possibilidade de um vínculo entre a violên-
cia de gênero e o humor. A partir de nosso corpus, é possível compreen-
der a existência de um vínculo entre a violência e o humor, que promove 
a reprodução da violência de gênero pela simulação da violência como 
“brincadeira” ou piada. Entendemos que, quanto mais invisibilizada a 
violência, mais difícil é seu combate e maior é sua reprodução, por isso 
o humor merece atenção.

Diante de uma materialidade bastante heterogênea, construímos 
nosso dispositivo analítico de modo que os elementos não verbais mobi-
lizados no vídeo (imagem, voz, gestos, prosódia) também pudessem ser 
considerados. O humor foi identificado, principalmente, pelo desencaixe 
de sentidos entre o que era produzido no nível da linearidade sintagmá-
tica e o que era introduzido pelos gestos e entonações. Destaca-se, no 
humor, a relação entre o dito e o não dito, a alusão e a sugestão, bem 
como os efeitos metafóricos e irônicos que evidenciam a heterogeneida-
de e a equivocidade constitutivas da língua.
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A (DES)CONSTRUÇÃO DE UMA 
POSIÇÃO-SUJEITO PRESIDENTA PELA 

MÍDIA
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1. O olhar para a mulher presidenta na América Latina

Uma mulher política, muito mais que um cargo, é uma posição. 
Posição que é composta por olhares sociais, políticos, religiosos, de po-
der e midiáticos. Olhar para essa posição através da análise do discur-
so, é tentar entender o seu todo, como chegou e o que a construiu ali. 
Quando falamos de mulheres latinas e presidentas, é olhar para um su-
jeito diferente, que foi construído em diversas realidades, e de suas re-
presentações, seja do seu corpo físico ou do seu corpo político.

Assim, para que possamos olhar para essa posição-sujeito mulher 
presidenta, precisamos analisar primeiro historicamente. Pouquíssimas 
mulheres no mundo conseguiram chegar ao cargo máximo do executivo 
em seus países. Antes de 1945, apenas a Áustria tinha eleito uma mulher 
para presidir o parlamento do país. Na Dinamarca, mulheres começaram 
a presidir a república em 1950 (INTER-PARLIAMENTARY UNION, 2018). 
1 Autora, mestra em Ciências da Linguagem pela Universidade do Sul de Santa Catarina – 

UNISUL.carolinaleonifagundes@gmail.com 

2 Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem e do curso de Jornalismo 
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Nos países da América Latina, como a Bolívia, as mulheres ocupam car-
gos de presidentas desde 1970. A Argentina é um país que, assim como a 
Bolívia, teve sua primeira presidenta por volta dos anos 70, contudo, sua 
primeira mulher democraticamente eleita só chegou em 2007. A Costa 
Rica, entretanto, primeiro país socialdemocrata da América Latina, só 
veio a ter sua primeira presidenta em 2010. No Chile e Brasil a represen-
tatividade feminina no comando de um país só aconteceu em 2010.

Para conseguir entender esses números, é necessário compreen-
der qual é o lugar das mulheres na política. Poderíamos dizer que é qua-
se inexistente. Isso porque, se pensarmos de forma histórica, os espaços 
de poder sempre foram dominados por homens, principalmente dentro 
da sociedade ocidental, em que temos poucos exemplos de como essa 
posição-sujeito é assumida ao longo do tempo.

Segundo Orlandi (1999), a construção de uma sociedade também 
é pautada pela sua ideologia, que é o que insere na sociedade e o que o 
condiciona. Ou seja, a ideologia funciona como uma “função de relação 
necessária entre linguagem e mundo”. Como ferramenta dessa relação, 
a ideologia trabalha uma prática de relações sociais, não entre sujei-
tos, mas entre ideologias, em que a partir dos Aparelhos Ideológicos do 
Estado (AIE) se realizam, podendo se tornar dominantes. Isso porque, 
segundo Pêcheux, a ideologia é a luta de classes pura, em que o seu palco 
seria os AIE, conceituados por Althusser. Desta forma:

A ideologia da classe dominante não se torna dominante “pela 
graça do céu…”, o que quer dizer que os aparelhos ideológicos 
de Estado não são a expressão da dominação da ideologia do-
minante, isto é, da ideologia da classe dominante […] mas sim 
que eles são seu lugar e meio de realização. É pela instalação 
dos aparelhos ideológicos de Estado, nos quais essa ideologia [a 
ideologia da classe dominante] é realizada e se realiza, que ela 
se torna dominante. (PÊCHEUX, 2014, p. 131).

Em vista disso, podemos pensar que a ideologia dominante da so-
ciedade em que vivemos atualmente é um lugar que afasta as mulheres 
dos espaços de poder, que realiza a baixa representatividade feminina na 
política. Dessa forma, para que possamos compreender melhor essa bai-
xa representatividade, precisamos voltar alguns passos fundamentais. 
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Quando pensamos nesse Estado moderno, é preciso lembrar de que a 
construção do mesmo, segundo Araújo (2012), foi sempre pautada pela 
negação da mulher, ou seja, pela exclusão da mesma aos espaços do po-
der. Assim, a construção do que conhecemos hoje como sociedade e for-
mas do Estado foram constituídas por um sistema que nega à mulher e 
outras minorias de direito que não eram consideradas pessoas até en-
tão, como negros e indígenas, os espaços decisórios e ao mesmo tempo 
privilegia a ordem da classe dominante masculina a possibilidade dessa 
construção.

Com base nessa construção desigual, pautada pela dependência 
de um grupo em outro, podemos falar dessa relação entre as mulheres 
e a política, porque precisamos entender que a formação do Estado mo-
derno, da sociedade como a conhecemos hoje, foi construída, como dis-
se Araújo (2012), a partir de um sistema de exclusão, que manteve os 
espaços de poder voltados para apenas um grupo, no caso, masculino. 
Segundo Bourdieu (1998), o Estado moderno foi criado a partir de uma 
visão androcêntrica, baseada em diferenças biológicas supostamente 
visíveis, entre homens e mulheres, como justificativa. Desse modo, em-
pregando o falo como fecundante máximo, em uma posição superior, 
criando uma construção deste poder baseado no que o autor chama de 
divisão sexual.

Pensando discursivamente, essa construção vem sendo trabalhada 
há muitos anos e relembrada a partir do que em Análise de Discurso 
chamamos de memória discursiva, que permite com que essa construção 
tenha sido feita dessa maneira e não de outra, é ela que rememora os 
pré-construídos, que torna possível todo o dizer desse Estado moderno 
e excludente. Dito de outra forma: há uma memória funcionando que 
torna “natural” esse modelo de Estado, sem rupturas.

Entretanto é importante compreendermos que essa construção da 
(não) mulher no poder, também acontece a partir da visão de um corpo, 
nesse caso de um corpo feminino que ao mesmo tempo é um corpo “lí-
der”, que ocupa um cargo de poder. Na AD, segundo Ferreira (2015, p. 
15), o corpo é resultado de um processo de construção que se dá pelo 
discurso e no discurso, portanto esse corpo significante é um corpo 
discursivizado.
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Esse corpo feminino, que como todas as outras normas é cons-
truído historicamente, é também discursivizado porque depende das 
condições sociais e culturais de cada local e época. Assim, não podemos 
esquecer que esse corpo feminino é sempre modelado e remodelado na 
história. É a partir do corpo também que temos as noções de feminilida-
de, delicadeza, entre outros conceitos que seriam características exclu-
sivas da mulher. Para Souza (2016, p. 46), “entende-se então que o corpo 
é uma construção cultural, que varia conforme cada sociedade e cada 
época”. Ou seja, depende de como o mesmo é construído na história, 
para quem e para quê.

Segundo Kritsch (2018), o papel imposto à mulher pela sociedade, 
de ser voltado para casa e reclusa à família, a leva para a dupla jorna-
da de trabalho, tendo como desdobramento uma maior concentração de 
mulheres em trabalhos de meio período e baixa remuneração. Além dis-
so, essa situação propicia a dependência econômica no parceiro, colo-
cando o homem sempre como provedor e ocupante dos espaços de poder 
na sociedade, já que para ele as funções da casa não são impostas como 
algo “natural” ou “necessário”.

Se voltarmos um pouco mais no tempo, podemos ver essas for-
mações acontecendo em diferentes formas de poder. No sistema feudal, 
por exemplo, temos mulheres reclusas a casa, homens donos de terra, 
mulheres colocadas como inferiores tanto na nobreza, clero ou povo. As 
poucas que ousavam sair do que era imposto, eram tidas como bruxas 
e tinham como destino a fogueira. Desta maneira conseguimos enten-
der que a liberdade da mulher nunca foi garantida e universal, segundo 
Pateman (1988, p. 17): “a liberdade civil não é universal – é um tributo 
masculino e depende do direito patriarcal”. Ou seja, temos uma socieda-
de patriarcal que atua constantemente nesse apagamento, nessa exclu-
são da mulher perante a sociedade.

Quando falamos desse lugar social, seria o local que aquele sujeito, 
que aquela presidenta ocupa, levando em consideração, todas as suas 
relações de poder, relações pessoais e sociais. Contudo, dentro da AD 
precisamos também compreender o lugar discursivo que essa posição 
sujeito assume. De acordo com Grigoletto:
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O sujeito sempre fala de um determinado lugar social, o qual é 
afetado por diferentes relações de poder, e isso é constitutivo 
do seu discurso. Então, é pela prática discursiva que se estabi-
liza um determinado lugar social/empírico. […] O lugar social 
é efeito da prática discursiva, mas, ao mesmo tempo, o lugar 
discursivo também é efeito da prática social. […] Ainda é im-
portante esclarecer que, ao passar do espaço empírico para o 
espaço discursivo, o sujeito é afetado pelo inconsciente, tendo 
a ilusão, muitas vezes, de que é possível produzir um apaga-
mento do seu lugar social. Mas tal apagamento é somente um 
efeito, um simulacro, já que a sua inscrição num determinado 
lugar discursivo implica sempre uma determinação do lugar 
social. Ou seja, sempre haverá uma determinação ideológica. 
(GRIGOLETTO, 2005, p. 5).

Essa posição-sujeito também parte de um lugar social e discursivo. 
Esse lugar discursivo assumido nessas posições é um resultado das di-
versas FD que atravessam essas mulheres na sociedade. Assim, conforme 
dito acima por Grigoletto, existem práticas sociais que constroem esse 
lugar social da mulher.

É importante pontuar que diversos fatores ao longo do tempo fo-
ram criando essa estrutura de dominação, normalmente relacionados 
com a sociedade patriarcal, como já apresentado. Mas há outras formas 
de manter e continuar construindo essa estrutura do não pertencimento 
da mulher no poder, os meios de comunicação são um deles.

Os meios de comunicação auxiliam a manutenção diária do pa-
triarcado, com a constante representação de informações e formula-
ções de sentidos. Dessa forma temos uma construção do lugar social da 
mulher, que perpassa por diversas FD patriarcais, políticas e históricas, 
que se contrapõe a uma posição-sujeito mulher diferente. Ou seja, as 
práticas sociais que constituem esse lugar social da mulher nos tempos 
de hoje ainda vão de encontro a uma tomada dos espaços de poder por 
essas mulheres, uma posição-sujeito que apesar de existir, ainda é ques-
tionada e muitas vezes invalidada pela sociedade.

Assim, para trabalharmos essas questões neste presente artigo, 
vamos analisar 2 jornais da Costa Rica, com reportagens sobre sua pre-
sidenta, Laura Chinchilla e como seu corpo foi construído nesse lugar 
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social. Para isso, precisamos entender um pouco da historicidade desse 
país. 

2. Costa Rica: Laura Chinchilla, de vice a presidenta

A Costa Rica se destaca dentre os países da América Latina, por 
ter uma construção histórica diferente. Invadido em 1502 pelos espa-
nhóis, a Costa Rica, como todas as outras colônias, sofreu com a quase 
extinção dos povos originários, e importação de pessoas pretas da África 
e América em situação de escravidão, para a extração do ouro que acre-
ditavam existir. Por ser um país sem grandes riquezas, conseguiu sua 
independência em 1821 e foi desenvolvendo o país a partir de políti-
cas públicas, ainda que mantendo relação econômica desvantajosa com 
Inglaterra e EUA.

Com fortes movimentos sociais e sindicais, o país elegeu o socia-
lista Otilio Ulate Blanco, em 1948, entretanto o Congresso não aceitou a 
vitória e manteve Calderón Guardia, aliado a burguesia da época.

Então, para depor o presidente em exercício, o comandante 
Figueres, do exército rebelde, convoca uma guerra civil. Com a vitória, a 
Junta Militar de Figueres assume interinamente o governo, criando uma 
nova Constituição e realizando o que até hoje é a maior característica da 
construção do Estado costarriquenho: a abolição do exército.

Um ano depois, com influência de Figueres, que também apoiava 
o movimento feminista no país, instituiu o voto feminino. E em 1953, é 
eleito presidente. A partir desses governos foi pautado o Novo Estado 
costarriquenho, sem exército e que levantava a bandeira de bancos e 
empresas estatais, mas com comércio exterior, mantendo como premis-
sa os direitos dos trabalhadores e da soberania nacional.

Outro momento que constrói o país é quando Oscar Arias3 chega 
ao poder, primeiro em 1986, onde ganhou grande notoriedade por ter 
proposto um acordo de paz entre a América Central, para tentar neu-
tralizar a influência externa da Guerra Fria nos países da Guatemala, 

3 É importante ressaltar que atualmente Oscar Arias está sendo acusado de assédio sexual e o 
processo ainda está correndo na justiça costarriquenha.
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El Salvador, Honduras e Nicarágua. Esse acordo rendeu ao presidente o 
Nobel da Paz em 1987.

O governo de Arias foi marcado por uma continuidade de todos os 
governos anteriores, pautado pela participação popular, grande inter-
venção do Estado, porém com uma maior abertura do mercado. Em 2006, 
Arias retorna ao poder, com uma política semelhante e com Chinchilla 
como sua vice.

Laura Chinchilla é uma política costarriquenha, de uma família 
de classe média, católica e envolvida com política. Bacharel em ciências 
políticas e mestre em políticas públicas, Chinchilla percorreu um longo 
caminho acadêmico, dentro e fora do país.

Começou sua carreira política apenas em 1994, quando se tor-
nou Vice-Ministra de Segurança Pública. Dez anos depois assumiu a 
Assembleia Legislativa do país, onde atuou principalmente no combate 
do crime organizado e crimes de violência doméstica.

Em 2006, assumiu como vice-presidente de Oscar Arias, renun-
ciando na metade do mandato, para tentar as eleições de 2010, da qual 
saiu vencedora.

Chinchilla se tornou a primeira mulher a assumir o cargo máxi-
mo do executivo do país. No entanto, sempre dividiu as opiniões, já que 
muitos a consideravam um fantoche de Arias, enquanto outros tinham 
receio por sua postura de católica ortodoxa.

Ela teve o governo mais criticado do Partido de Libertação Nacional 
(PLN), mesmo resolvendo questões internacionais de forma louvável, 
como foi o caso da disputa fronteiriça da Nicarágua. Para evitar uma 
guerra com o país vizinho, Chinchilla, recorreu ao Tribunal Internacional 
de Justiça (Tribunal de HAIA) para cessar a dragagem do Rio San Juan e 
manter a soberania do país.

Entretanto, suas posições contra o aborto e diversas questões sobre 
a mulher e o casamento LGBTQIA+ surpreenderam muitos eleitores, que 
contavam com a presidenta para esses decretos. Além disso, o governo 
sofreu com diversos escândalos de corrupção, o que fez com que alguns 
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secretários e ministros renunciassem. Chinchilla hoje atua na OEA, e 
também como professora da Cátedra José Bonifácio, na Universidade de 
São Paulo (USP).

3. Movimento de Análise

Dessa forma, para nosso movimento de análise, opta-
mos por comparar reportagens de dois jornais da Costa Rica, 
olhando principalmente para o corpo político dessas mulheres.  
Sendo assim, começamos com a reportagem do jornal La Nación, em que 
há uma desvalorização da figura da mulher política, por seguir os pa-
drões de feminilidade. Na edição de abril de 2013, durante o mandato da 
presidenta Laura Chinchilla, na seção de Diversidades, o jornal publicou 
uma reportagem intitulada: Intuición y consejos de mamá visten a Laura 
Chinchilla, presidenta de Costa Rica, focando muito mais em sua roupa do 
que toda sua história e gestão governamental.

Figura 1 – Reportagem jornal La Nación

Fonte: La Nación (CORRALES, 2013)

A la mandataria tica poco le obsesiona el tema de la imagen. 
Si no sabe qué vestir para una u otra ocasión, Laura Chinchilla 
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recurre a la elegancia y sobriedad de las prendas negras “para 
salir del paso”. Tal parece que la fórmula le ha resultado, al me-
nos en cuestiones de moda. La presidenta peor evaluada por 
la población, entre los mandatarios de América Latina – según 
reveló la consultora mexicana Mitofsky en setiembre del 2012 
–, es la mujer con el puesto más alto entre los líderes mejor 
vestidos del mundo, para la prestigiosa revista Vanity Fair. Ella 
ocupa el segundo puesto en el ranquin de los 10 líderes mun-
diales mejor vestidos. La clasificación incluyó a hombres y mu-
jeres, y el primer ministro británico, David Cameron, se impuso 
en la cima. Chinchilla obtuvo la más alta calificación en lo que 
respecta a las mujeres, en el escalafón que se atrevió a dejar por 
fuera a la fashionista mandataria argentina, Cristina Fernández 
de Kirchner. (LA NACION, abril de 2013).

SD1: La presidenta peor evaluada por la población, entre los 
mandatarios de América Latina – según reveló la consultora 
mexicana Mitofsky en setiembre del 2012 –, es la mujer con 
el puesto más alto entre los líderes mejor vestidos del mundo, 
para la prestigiosa revista Vanity Fair.

Tanto a manchete quanto a SD escolhida se referem como uma 
conquista a mandatária, que mesmo sendo considerada a “pior da AL”, 
é a que melhor “se veste”. Precisamos retornar novamente à memória 
discursiva, que é rememorada pelo jornal através da ideia de que a man-
datária estaria associada com seu estilo e vestimenta, em detrimento da 
avaliação da gestão. Para tanto, precisamos entender que há um direcio-
namento de sentidos feito pelo discurso jornalístico, de que uma mulher 
não está associada a posições de poder político e sim está em posições 
distantes, de feminilidade, aspectos que devem ser enaltecidos e são tra-
balhados principalmente pela noção de repetibilidade, que para a AD, 
não é repetição de palavras, mas sim, os sentidos. Segundo Indursky:

Regime de repetibilidade devido ao fato de ter sido repetido com 
persistência dos tempos e, em função disso, ganhou a regula-
rização, passando a fazer parte da memória coletiva dos bra-
sileiros. Ou seja, pelo viés do regime de repetição tornou-se 
memorável. (INDURSKY, 2011, p. 75).

A repetibilidade presente nesse jornal traz essa ideia de posição da 
mulher, que retorna à memória de feminilidade a ser seguida. Também 
precisamos entender a noção de corpo, o corpo físico como um texto. 
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Segundo Colling (2014, p. 26), “é descobrir que um corpo se produz tan-
to do imaginário que existe em torno dele, como das variadas práticas 
que se articulam em espaços definidos, em ritmos, em modos de vestir 
e de utilizar a língua, em leituras, em gestos, em olhares permitidos e 
proibidos”.

Portanto, quando falamos de mulheres, do corpo empírico das 
mesmas, também estamos falando do discurso patriarcal que permite os 
momentos de liberdade da posição-sujeito mulher. 

Em contraponto a essa visão, temos a formação de uma nova po-
sição-sujeito presidenta no jornal Seminario Universidad da Costa Rica, 
que produziu um artigo de opinião também sobre a mandatária Laura 
Chinchilla, em fevereiro de 2010, após sua vitória nas urnas e uma repor-
tagem de outubro de 2009, na pré-candidatura da presidenta. Escolhemos 
essas duas matérias do mesmo jornal por entendermos que o Seminario 
Universidad traz o contraponto da mesma candidatura. Exalta o triunfo 
de uma mulher ter vencido as eleições ao mesmo tempo em que traz um 
movimento de mulheres contra a presidenta, por a mesma não se iden-
tificar com a FD feminista. Segue o trecho do artigo de opinião.

Figura 2 – Reportagem jornal Seminario Universidad

Fonte: Seminario Universidad (2010)

Sin embargo, el éxito electoral logrado por Laura Chinchilla, 
una mujer, no es poca novedad: el país votó por un cambio, au-
nque no sea uno radical. Me explico. Si la clasificación política 
de “derecha” e “izquierda” tradicionalmente se ha vinculado 
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al tema de los intereses económicos según la clase social, se 
olvida – o se invisibiliza – el hecho de que la relación históri-
ca entre los sexos, de dominancia masculina y subordinación 
femenina es, ante todo, una relación económica, pues aporta 
ventajas para los hombres al liberarlos del trabajo doméstico 
de la reproducción de la fuerza de trabajo, y asegura desven-
tajas para las mujeres que buscan su autonomía mediante el 
estudio y el trabajo remunerado.” (SEMINARIO UNIVERSIDAD, 
fevereiro de 2010).

E a reportagem pré-eleições:

Figura 3 – Reportagem jornal Seminario Universidad

Fonte: Seminario Universidad (ZÚÑIGA, 2009)

MODELO ANTIMUJER

Laura Chinchilla representa al conglomerado económico y 
político que ha impulsado las políticas neoliberales en el país 
durante las últimas décadas, causante de exclusión social y de-
sigualdad, indican en la carta que ya cuenta con más de 100 
firmas y que aún está abierta para quienes deseen colocar su 
nombre. La integrante de la agrupación Agenda Política de 
Mujeres, Marta Solano, explicó a UNIVERSIDAD que varias or-
ganizaciones de mujeres decidieron no apoyar a la candidata 
desde que afirmó que va a continuar con la obra de este gobier-
no. (SEMINARIO UNIVERSIDAD, outubro de 2009).

SD2: el éxito electoral logrado por Laura Chinchilla, una mujer, 
no es poca novedad: el país votó por un cambio, aunque no sea 
uno radical. […] se olvida – o se invisibiliza – el hecho de que la 
relación histórica entre los sexos, de dominancia masculina y 
subordinación feminina.

SD3: MODELO ANTIMUJER
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Laura Chinchilla representa al conglomerado económico y po-
lítico que ha impulsado las políticas neoliberales. […] varias 
organizaciones de mujeres decidieron no apoyar a la candi-
data desde que afirmó que va a continuar con la obra de este 
gobierno.

Nas SD2 e SD3 percebemos uma diferença na linha editorial do 
jornal Seminario Universidad que destoa de todos os outros apresenta-
dos nesta pesquisa, por ser um jornal independente, não pertencente a 
grande mídia costarriquenha. Entendemos que está inscrito em uma FD 
de esquerda e apresenta um forte discurso feminista, trazendo uma desi-
dentificação com o lugar social da mulher normalmente representando. 
Segundo Pêcheux (2018), para que possa se desidentificar, é necessária 
uma constante identificação, reconhecimento dessa ideologia dominan-
te e da memória social que é rememorada em seus dizeres.

[…] essa desidentificação é correlativa do fato, já menciona-
do, de que os conceitos científicos não possuem “um sentido” 
apreensível no funcionamento de uma formação discursiva, o 
que acarreta, ao mesmo tempo, o fato de que, enquanto con-
ceitos, não há nenhuma “representação” que lhes corresponda. 
(PÊCHEUX, 2018, p. 201).

Concordamos com Indursky (2008), em que precisamos entender a 
desidentificação como uma forma de identificação também, já que quan-
do o sujeito se desidentifica com uma FD, já está identificado em outra 
formação discursiva. Assim, o jornal se desidentifica com a FD machista 
dominante da grande mídia, buscando novas formas de se representar e 
se identificando com o discurso feminista e igualitário, que raramente é 
apresentado nesses grandes conglomerados midiáticos.

Neste jornal percebemos algumas marcas que constroem a posi-
ção-sujeito mulher presidenta como possível, ao mesmo tempo o jornal 
se desidentifica completamente, ao ressaltar a necessidade de uma posi-
ção-sujeito feminista para esse espaço de poder. Ainda assim, reconhece 
a existência de um discurso machista presente na sociedade costarri-
quenha, que também perpassa outros jornais do país que não permitem 
a construção desse sujeito presidenta feminista. O discurso desse jornal 
produz dizeres feministas quase como uma resistência, ao mesmo tempo 
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em que constrói uma posição-sujeito presidenta. Ele também constrói 
uma posição-sujeito de mulher feminista no poder, trabalhando na cris-
talização de uma ideia de que para o discurso feminista apresentado não 
basta apenas ser mulher, há de ser uma mulher que não se identifique 
com a ideologia dominante, para que possa haver mudanças reais dentro 
do país.

Em outras palavras, a mulher se constitui a partir dessas prá-
ticas falantes que materializam “verdades” e das contradições 
geradas a partir delas. O sujeito se reconhece nesse lugar e é 
reconhecido por ele, ou seja, espera-se das mulheres que sejam 
o que esse discurso determina que elas sejam, que ocupem na 
estrutura social a posição que lhes é determinada. (PEREIRA, 
2019, p. 74).

Dessa forma, segundo Pereira (2019), é a partir da perspectiva 
masculina patriarcal, que é a ideologia dominante no Ocidente – ou do 
que a autora denomina de FD machista –, que os sentidos sobre a mulher 
foram cristalizados. Assim, temos o discurso jornalístico produzido pelo 
jornal indo de encontro a essa FD e a essa memória, buscando novas 
construções de sentidos.

Ao mesmo tempo em que o jornal constrói a posição-sujeito mu-
lher presidenta, não permite que essa seja entendida como uma posição-
-sujeito feminista, embora assuma a posição de porta-voz para um novo 
lugar da mulher, inscrita em uma FD não dominante.

4. Conclusão

A construção da mulher política está sempre ligada com a forma-
ção discursiva existente e é essencial para que possamos entender como 
foi construída até então.

Assim, quando olhamos uma mulher no poder, analisamos que a 
mulher nunca foi legitimada para poder tomar essas decisões. A posi-
ção-sujeito mulher presidenta é permitida e negada ao longo da histó-
ria, ou seja, existe uma permissividade do patriarcado como sociedade, 
ao legitimar essa posição, quando e como é necessário.
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E essa permissividade é trabalhada o tempo todo pela mídia, por 
esses meios de comunicação que conseguem atingir mais pessoas do que 
o próprio Estado sozinho. Ainda que existam furos e tentativas de novas 
inscrições da imprensa em FD feministas, o discurso jornalístico da FD 
da grande mídia ainda trabalham esse afastamento da mulher na polí-
tica e sua permissividade quando necessário pela ideologia dominante.
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1. Introdução

Este trabalho tem como objeto de análise o discurso empresarial 
investido de sentidos pelo discurso da meritocracia na/da mídia. Mais 
especificamente, volta-se aos modos como tem circulado sentidos para 
a meritocracia em formulações que promovem uma associação entre o 
discurso empresarial e o político, e sustentados por um funcionamento 
cínico de discurso (BALDINI; DI NIZO, 2015). O corpus de análise é cons-
tituído por uma entrevista do empresário Luciano Hang ao programa 
The Noite, talk show exibido pelo canal de televisão SBT, em dezembro 
de 2018, e apresentado por Danilo Gentili. No programa, o empresário 
discorre sobre seu percurso e comenta sua associação ao contexto socio-
político contemporâneo à entrevista.

1 Graduado em Letras na Universidade Federal Fluminense (UFF) e integrante do Grupo de 
Pesquisa MiDi – Mídia e(m) Discurso, do Laboratório Arquivos do Sujeito (LAS). Atualmente, 
é mestrando no Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem da UFF. Desenvolve 
pesquisa em Análise de Discurso. E-mail: eber-jr@hotmail.com.
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2. Referencial teórico-analítico

Pensar a questão do cinismo como funcionamento discursivo na 
contemporaneidade é, complementarmente, pensar, sob o postulado de 
uma forma irônica de discurso, a declinação de uma prática discursiva de 
resistência para uma prática de assimilação desta pelo poder (BALDINI; 
DI NIZO, 2015) e uma relação paradoxal entre saber e crença que per-
mite ao sujeito assumir um saber sem efetivamente rejeitá-lo, isto é, 
condição em que lhe é permitido reconhecer a contradição na ilusão que 
o constitui e mesmo assim encontrar razões para mantê-la e dizê-la. Um 
processo, representável pelo enunciado “sei bem, mas mesmo assim…”, 
característico da passagem de uma “sociedade de produção, cujo funda-
mento é a repressão, para uma sociedade de consumo, cujo paradigma é 
o do imperativo do gozo” (BALDINI, 2012, p. 108).

Conforme Sloterdijk (2012),

vindos bem debaixo, da inteligência urbana desclassificada, e 
bem de cima, do topo da consciência política, sinais testemu-
nham uma ironização radical da ética e da convenção social, 
como se, por assim dizer, demonstrassem que as leis comuns 
existem somente para os tolos e penetram o pensamento sério, 
enquanto nos lábios dos que sabem das coisas desponta aquele 
riso fatal e prudente (SLOTERDIJK, 2012, p. 32, grifo nosso).

Ou seja, há indícios de uma alteração na forma como as relações 
sociais se estabelecem: uma ética da convicção e uma ironização das 
condutas socialmente válidas, que atravessam desde as camadas mais 
populares até o âmago do poder, fazendo irromper o “riso fatal e pru-
dente” daqueles que exercem o poder. Esse riso figura uma assimilação 
do riso satírico do kynisme antigo, prática discursiva de resistência ao 
poder, que se caracteriza pela “contestação de um poder que perdeu seu 
caráter de legitimação, ou seja, uma prática de linguagem típica de si-
tuações de anomia” (BALDINI, 2012, p. 107) por aquilo que Sloterdijk 
(2012) denomina, em crítica da razão cínica, “falsa consciência esclareci-
da”, que, ao não se levar a sério, não impede que o poder funcione.

Portanto, indícios permitem compreender a estruturação social e 
processos de subjetivação no capitalismo contemporâneo na contramão 
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dos que pensam estarmos em uma sociedade “pós-ideológica”, onde a 
noção de ideologia teria perdido sua pertinência (BALDINI, 2012). Ainda, 
vale ressaltar que Baldini e Di Nizo (2015) entendem a coexistência do 
par antitético kynismos-cinismo na produção do humor: o primeiro seria 
solidário da resistência; o segundo, do poder, que zomba dos oprimidos. 
A ironização das leis cede o lugar da crítica à apropriação desta pelo 
poder. Do ponto de vista que adotamos, a ironia é pensada em sua for-
ma material, como um estado de mundo, determinado ideologicamen-
te, que se diz irônico ao se inscrever em processos históricos e sociais 
(ORLANDI, 2012). Não há, portanto, cisão entre forma e conteúdo, forma 
discursiva e exterioridade determinante.

Reforçamos que a Análise de Discurso, inscrita num paradigma 
epistemológico materialista que assente a noção de sujeito do incons-
ciente, se encontra no horizonte de uma Tríplice Aliança teórica entre 
Marxismo (via L. Althusser), Psicanálise (via J. Lacan) e Linguística, como 
diz Pêcheux (1975). O que significa, portanto, considerar um processo 
incessante que se (re)produz com a possibilidade da transformação, da 
ruptura, mas que se dissimula para o sujeito na forma como o constitui. 
Trata-se de pensar o equívoco e a falha e de afastar noções pragmáticas 
como a intencionalidade ou sujeito consciente, pois estas são, acima de 
tudo, sobredeterminadas por condições de poder saber/dizer.

Conforme Pêcheux (2014 [1975], p. 140, itálicos do autor), pensan-
do com Althusser, na contramão de supor uma falsa consciência, a ideo-
logia figura um mecanismo que produz as evidências em que se constitui 
o sujeito (com o que pensa, com sua família, com “suas” opiniões, com o 
que sabe etc.) no modo como o interpela numa formação social: ela con-
cebe o “teatro da consciência (…) lá de onde se pode captar que se fala do 
sujeito, que se fala ao sujeito, antes de que o sujeito possa dizer: ‘eu falo”, 
sem o qual ele não se relaciona com suas reais condições de existência. 
Na medida em que o sujeito é sempre já sujeito, a subjetividade é, por-
tanto, um efeito da interpelação ideológica.

Assim, o sujeito se serve de certezas ideais, produzidas num pro-
cesso material, para significar e ser significado. Essas evidências advêm 
de formações ideológicas (posições de classe através de práticas refe-
ridas aos Aparelhos Ideológicos de Estado, que constituem um “saber” 
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com dominante), doravante FI, representadas por formações discursivas 
(em que um discurso se define por outros em condições determinadas, 
com dominante), doravante FD, que “a partir de uma posição dada numa 
conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina 
o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 147, itálicos do 
autor).

Os sentidos das palavras deslizam por “transferência”, metáfora, 
mais ou menos abertos ao Outro, no entrecruzamento das FD, que po-
dem ser entendidas como regionalizações do interdiscurso: aquilo que 
fala antes, em outro lugar e independentemente, na tensão entre pará-
frase e polissemia (ORLANDI, 2020). Portanto, uma palavra ou propo-
sição somente possui sentido com referência a um exterior, a um sujei-
to, que se constitui inconscientemente no atravessamento do processo 
ideológico.

Numa formação social, portanto, o sujeito “sabe” por um processo 
ideológico o que dizer. Entretanto, não há ritual sem falhas (PÊCHEUX, 
1975), e por isso o sujeito pode se desidentificar com o saber que o do-
mina, pois a identificação nunca é perfeita. Indursky (2007) defende que 
esse é um efeito das fronteiras porosas das FD na dinâmica, trabalhada 
por Pêcheux em semântica e discurso, das modalidades de subjetivação 
no funcionamento discursivo, concernente a forma-sujeito (no capita-
lismo, o sujeito de direitos e deveres) que domina numa formação social: 
há a identificação, em que o sujeito reproduz por sobreposição o saber 
dominante da forma-sujeito: o bom sujeito; a contraidentificação, em 
que o sujeito contradiz esse saber por interferência de uma FD exterior 
a que o domina, em que contesta por contraposição: o mau sujeito; e a 
desidentificação. Tensão entre dominação-resistência no próprio sujei-
to, essa dinâmica do equívoco permite compreender o lugar do cinismo 
enquanto contraposição parodística, decorrente de uma formação so-
cial marcada por nenhum engajamento aos velhos ideais burgueses de 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade, “nem mesmo uma aceitação mais 
humilde do Estado do Bem-Estar como meta a ser atingida” (BALDINI, 
2012, p. 106).

É, ainda, fundamental cogitar um funcionamento ideológico de 
ordem cínica referido ao registro inconsciente, pois ele, o cinismo, “seria 
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solidário da transformação da perversão, e não mais da neurose, em sal-
do necessário de nossos processos de socialização” (SAFATLE, 2008, p. 
107), o que não significa que há uma sociedade composta de perversos 
(BALDINI, 2012), mas que, segundo Vinhas (2019, p. 34), a subjetivação 
do sujeito na formação social privilegia o mecanismo da denegação, que 
permite a ele “se posicionar como legislador e gozar a partir da angústia 
do outro”, e não do recalcamento. Em outras palavras, o que é dito pelo 
sujeito não representa a sua determinação ideológica.

Segundo Baldini (2012, p. 111), isso constitui um modo de identi-
ficação do sujeito com uma dada FD que decorre de uma forma irônica 
desse processo na medida em que ele “permanece no horizonte de uma 
tomada de posição desengajada, ou de uma subjetivação assumida ape-
nas para ser parodiada”. Ou seja, o sujeito contradiz um saber sem deixar 
de se identificar inteiramente com ele, através da tomada de posição 
previamente distanciada no interior de uma FD que não o representa na 
formação social, produzindo, assim, um efeito de “forjadura” (VINHAS, 
2019, p. 38) no mecanismo das formações imaginárias, mecanismo res-
ponsável pelas projeções que o sujeito faz de si, a quem fala e do que 
fala, ao imaginar-se situado.

Como se passássemos da conhecida formulação de Marx, consoan-
te Zizek (1989) citado por Baldini (2012, p. 107), sobre a ideologia (“eles 
não o sabem, mas o fazem”) para “eles sabem muito bem o que estão 
fazendo, mas mesmo assim o fazem”, que pode ser metaforizado para o 
nosso dispositivo teórico “como de o sujeito não sabe o que faz (esqueci-
mento nº 1) para ele sabe o que faz e, mesmo assim, o faz (esquecimento 
nº 2)” (VINHAS, 2019, p. 37, itálicos da autora).

Baldini e Di Nizo (2015, p. 163), ao pontuar que não se trata de 
novidade o poder encontrar maneiras de rir de si mesmo, mas que a no-
vidade reside no fato de que é ele quem o faz, analisam a construção pa-
radoxal de um enunciado proferido por um candidato ao parlamento ho-
landês: “Em nome da tolerância, devemos então ser intolerantes com os 
intolerantes”. Para os autores, a “forma cínica de identificação” pode ser 
vista na contraposição forçada que contradiz um saber sem rejeitá-lo: o 
discurso da intolerância é necessário, quando atravessado por um dis-
curso da segurança, para proteger uma sociedade democrática através 
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de meios autoritários. E, ainda, o paradoxo se explica quando se revelam 
as figuras da enunciação na oposição entre “nós” e “eles”, e o racismo da 
relação: nós, os europeus; eles, os “não-europeus”.

Assim, o sujeito, ingenuamente, passa da instância do esqueci-
mento ideológico de não saber o que faz (rejeita o saber derivado de uma 
FD da intolerância), para a instância enunciativa cinicamente (encontra 
razões para se identificar ao discurso que contradiz, em nome de um FD 
da tolerância). Nosso objetivo é trazer a questão desse funcionamento 
discursivo para teorizar nosso corpus.

Pensemos, adiante, as evidências do discurso da meritocracia. 
Conforme Orlandi (2017), no capitalismo, processam-se na ideologia 
“formas de onipotência”, seja no domínio pessoal ou coletivo, que po-
dem, respectivamente, ser representadas pelos enunciados “se eu quiser, 
eu posso tudo” e “juntos podemos tudo”. Elas reproduzem a transparên-
cia do sujeito para si, da sociedade e, consequentemente, dos sentidos:

Lugar do entendimento da necessidade da política, essas ilu-
sões trazem em comum uma relação com a autoridade do saber 
e o saber da autoridade. Esquecendo o real e o atravessamento 
do poder (a força) e o atravessamento do sentido (a ideologia, 
o equívoco), sugerem que quando se quer se pode tudo fazer 
(ORLANDI, 2017, p. 213, grifo nosso).

No imaginário, constitui-se a evidência de que o sujeito tudo pode, 
livre de determinações, e que todos sabem que só poderia ser assim. Um 
saber deriva, entretanto, de uma posição restritiva no dizer, que, ocu-
pada ou não por determinado sujeito, conserva uma relação de domi-
nação-contradição: há aquele que sabe (determinado pela posição de 
autoridade) e o outro, que não sabe; o que pode e o que não deve dizer. O 
primeiro comparece nas instituições para legitimar-se e ser legitimado 
por elas, enquanto o outro não passa de objeto de seu discurso.

Nestes termos, o trabalho da filósofa Marilena Chauí, em A ideo-
logia da competência, apresenta-se fundamental. Ela a define como 
uma dissimulação da divisão social na aparente divisão organizacio-
nal e hierárquica entre “os competentes (os especialistas que possuem 
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conhecimentos científicos e tecnológicos) e os incompetentes” (CHAUÍ, 
2008, p. 105), meros executantes dos comandos daqueles.

Conforme Chauí (2008, p. 106), a ideologia da competência é de-
terminada pelo surgimento das organizações e opera a dominação so-
cial pelo excesso de poder e prestígio conferido às “ideias consideradas 
científicas e tecnológicas” devidas a sua eficácia administrativa, ou seja, 
pelo interesse da Organização. Sendo o competente aquele que detém 
uma posição de poder e prestígio na hierarquia organizacional, ele é 
quem diz o que são essas ideias, isto é, o simulacro dos interesses da 
Organização – que atende igualmente no imaginário pelo nome de “O 
mercado” – que sustenta o “discurso competente”:

Esse discurso opera com duas práticas contraditórias. Numa 
delas, enquanto discurso da própria Organização, afirma que 
esta é racional e é o agente social, político e histórico, de sorte 
que os homens enquanto tais e as classes sociais enquanto tais 
são destituídos e despojados da condição de sujeitos sociais, 
políticos e históricos (CHAUÍ, 2008, p. 106).

Neste primeiro mo(vi)mento, há uma submissão completa à racio-
nalidade administrativa da Organização. E, para esta, “só existe raciona-
lidade nas leis do mercado” (CHAUÍ, 2008, p. 107). O discurso competen-
te aparece ornamentado por porcentagens, números, racionalizações, 
por vezes genéricas e indeterminadas, injunções, que tentam encobrir 
aspectos do modo de produção em todas as saídas: desde a conduta in-
terna na organização à vida privada dos não competentes, não autoriza-
dos, embora determinados, pelo saber provindo desse discurso.

Depois de neutralizado, o indivíduo atomizado precisa reapare-
cer numa forma de individualidade genérica que se crê agente, ou seja, 
a Organização precisa desfazer parcial e contraditoriamente a primeira 
operação: promover, num segundo mo(vi)mento, a liberdade individual, 
o sujeito livre e autônomo, sem a afirmação da existência da sociedade 
dividida em classes e em confronto. A segunda operação é denomina-
da por Chauí (2008, p. 107) como “competência privatizada”. O discurso 
engendrado por ela é aquele que através dos especialistas, nos ensina, 
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“enquanto indivíduos privados (e não enquanto sujeitos sociais), como 
nos relacionamos com o mundo e com os outros”.

Deste modo, na sociedade capitalista não faltam exemplos de or-
ganizações que sustentam discursos competentes. Assim, aprendemos a 
como estudar, como nos alimentar, nos tratar, gerenciar, respectivamen-
te, pelo discurso pedagógico, pelo discurso nutricionista, pelo discurso 
médico, pelo discurso do gestor.

Para o discurso competente, é necessário mobilizar duas modali-
dades fundamentais no processo de subjetivação: a do dever e a do que-
rer. Em outras palavras, o sujeito deve se submeter às leis da ideologia 
que preside esse discurso e reconhecer-se livre para não o fazer. Livre, 
porém, para ser ou um vencedor ou um perdedor (humilhado), o sujei-
to é levado a buscar a realização de sua vida por meio da competição 
(CHAUÍ, 2008, p. 107), silenciando sentidos, advindos de um discurso de 
transformação das relações sociais, mais solidários. Um processo similar 
ao assujeitamento da forma-sujeito jurídica do capitalismo, ensombra-
do por um efeito de liberdade: a certeza ideal de autonomia subjetiva 
(PÊCHEUX, 1975).

Portanto, compreendemos que o discurso da meritocracia aparece 
geralmente articulado a figura do gestor/empreendedor/empresário, que 
se encontra autorizado a enunciar o que saber e o como fazer, pelo viés 
do discurso da competência. O sujeito, nessa posição, retoma os saberes 
ideológicos de uma FI que se constitui pela onipotência de indivíduos 
(cuja matriz da ação é a vontade do sujeito empírico, sua intenção) ato-
mizados e capazes de ascender na hierarquia social (naturalizada como 
estruturalmente funcional, feita para ser assim), livre de determinações 
exteriores; o diz aos não autorizados (os trabalhadores, ou aos párias) 
como chegar aonde se chegou por “mérito” próprio. Essas são as evidên-
cias elementares do discurso da meritocracia.

Nossa hipótese é deslocar a questão do discurso da meritocracia 
para um funcionamento de ordem cínica, pois ele se constitui numa “re-
lação, de certo modo harmônica, entre dizeres em que ninguém acredita 
e a onipotência do capital” (BALDINI, 2012, p. 108).
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3. Movimento de análise

Nosso corpus, como anteriormente mencionado, se constitui de 
uma entrevista concedida pelo empresário Luciano Hang, dono da rede 
de lojas Havan, ao programa The Noite, talk-show apresentado por Danilo 
Gentilli no canal de televisão SBT, em 11 de dezembro de 2018. Tratemos 
de situá-lo em seu contexto sócio-histórico e, em seguida, analisá-lo sob 
o recorte de um printscreen da entrevista.

Para o desenvolvimento de nossa análise, formulamos as seguin-
tes questões: i) como se constituem nesses dizeres postos em circulação 
pelo empresário entrevistado efeitos de sentidos para o trabalho e tra-
balhador?; ii) quais os apagamentos, as reafirmações e os deslizamentos 
de sentidos que constituem o discurso do empresário nesse processo de 
produção de sentidos para meritocracia?; iii) como se articulam em seu 
dizer os discursos empresarial e político da/na mídia?

No momento da entrevista, o então filiado ao Partido Social Liberal 
(PSL) e candidato à presidência Jair Messias Bolsonaro havia sido eleito. 
O envolvimento de Hang – investindo, inflamado pela eleição de Donald 
Trump, desde 2016 no marketing de sua empresa para dissociar a ima-
gem que se tinha acerca de seu proprietário (o Lula? a Dilma? O filho do 
Lula? a China?), assimilando estrelas de televisão, dentre outras, do SBT 
– como apoiador de Bolsonaro2 é um dos temas levantados na entrevis-
ta: percorre-se desde um assunto aparentemente “cotidiano” (a ida de 
apresentadores do SBT, incluindo Danilo Gentilli, a casa do empresário) 
até a filiação política (os apresentadores são metonímia dos interesses 
comuns entre Hang e SBT na conjuntura do segundo semestre de 2018: 
a eleição de Bolsonaro).

O empresário bem-humorado na entrevista (enquanto investidor 
do SBT, as condições de produção lhe são favoráveis) é associado a um 
possível envolvimento em disparos de fake news, planejado por um gru-
po empresarial, contra Fernando Haddad, candidato pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT). O caso repercutiu amplamente, até nos dias atuais, 
e foi discutido (enquanto Hang ainda estava sob investigação num 

2 El País. Luciano Hang, o mais engajado empresário bolsonarista, casa marketing e mili-
tância. 31 de dezembro de 2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/28/
politica/1546022364_646763.html. Acesso em: 08 de agosto de 2021.

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/28/politica/1546022364_646763.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/28/politica/1546022364_646763.html
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processo levantado pelo Ministério Público do Trabalho3): quando ques-
tionado pelo apresentador (“é verdade?”), responde que “não, é menti-
ra”, assim, silenciando o processo em ação.

O programa de Gentilli é conhecido por dizer-se irreverente com 
relação aos fatos e descomprometido com um discurso politicamente 
correto – o tema-alvo de suas piadas são, geralmente, produtos de uma 
ironização de um público às margens do social (na entrevista, “para 
agradar a mulherada, eu tomo mesmo” é a resposta do apresentador 
para a própria piada feita por ele, sobre Hang ser enérgico por usar “pí-
lula azul”, filiando-se, assim, a dizeres machistas de que o homem deve 
ser potente para satisfazer “a mulherada”, nem que seja sob o preço de 
evitar a impotência usando Viagra) e figuras políticas, em geral, do es-
pectro considerado de esquerda (na entrevista, a interlocução se encar-
rega de dar uma atenção considerável ao PT). Na esteira de Baldini e Di 
Nizo (2015), pensamos que, além do posicionamento convergente com o 
telespectador de classe média, o programa incorpora o humor cínico do 
opressor, que escarnece figuras marginalizadas, em oposição ao humor 
kynikos, crítico ao opressor.

Faz-se necessário compreender, sobremaneira, a figura do em-
preendedor, que entra ao som de We are the champions, da banda bri-
tânica de rock Queen, no que concerne a sua postura em relação ao que 
é metaforizado e silenciado, no programa, sobre os funcionários de sua 
empresa (“é um império, hoje é um império”, nas palavras de Danilo) e 
o modo como esta vinha se expandido no mercado brasileiro. Em outras 
palavras, o entrevistado aparece como vitorioso empresário de sucesso, 
que foi capaz de estabelecer uma meta para si e seus “colaboradores” 
e que está lá, no programa, para narrar essa trajetória de sucesso sob 
o postulado de uma certeza fundamental: foi por mérito próprio e que 
qualquer um (brasileiro) seria capaz de estar naquela posição, possuir 
uma organização como a Havan e fazer isso pelo seu país (“Qualquer 
brasileiro… não importa aonde nasceu, aonde estudou, aonde morou, 
se é rico ou pobre, pode sim fazer alguma coisa pelo Brasil, que pode 
marcar o país, né? E a Havan está marcando o país todo”). O Talk-show 

3 Veja. MPT processa Havan em R$100 milhões por intimidar funcionários. 22 de novembro de 
2018. Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/mpt-processa-havan-em-r-100-mi-
lhoes-por-intimidar-funcionarios/. Acesso em: 24 de abril de 2021

https://veja.abril.com.br/politica/mpt-processa-havan-em-r-100-milhoes-por-intimidar-funcionarios/
https://veja.abril.com.br/politica/mpt-processa-havan-em-r-100-milhoes-por-intimidar-funcionarios/
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é, pois, o lugar onde a fala de uma ilustre figura por aquilo que defende 
reverbera como acontecimento.

Sobre a empresa de Hang, a Havan (ornada em cada filial com uma 
réplica da estátua da liberdade), seu faturamento cresce, em 2018, 40%, 
o equivalente a 7 bilhões de reais4, e isto é referido durante a entrevista. 
O que se silencia, entretanto, nessa eficiência mercadológica? A coação 
feita por Hang sobre seus trabalhadores (“16000 colaboradores”) a votar 
no candidato (“Bolsonaro”, “Um patriota”) de seu apoio político; a for-
ma como ameaçou demitir e fechar seu negócio, caso seu candidato não 
fosse eleito.

O convidado entrevistado é sempre levado, ao final do The Noite, 
a participar de uma satirização de sua imagem. Refletindo com Orlandi 
(2012), se uma forma irônica de discurso, no caso, cínica, não pode ser 
desvinculada do lugar que lhe constitui, as relações de poder típicas, 
projetadas na estrutura visual-narrativa do The noite, são as condições 
de (auto)derrisão do sujeito. Se, assim, “os meios de comunicação (…) 
permitem ao poder se autopromover e autoironizar, eles também são o 
próprio lugar de poder e de autoderrisão” (BALDINI; DI NIZO, 2015, p. 
145):

Figura 1 – Print screen de uma cena da entrevista

Fonte: The Noite (2018)

4 NSC Total. Faturamento da Havan cresce 40% e supera 7 bilhões em 2018. 09 de janeiro de 2019. 
Disponível em: https://www.nsctotal.com.br/colunistas/estela-benetti/faturamento-da-ha-
van-cresce-40-e-supera-r-7-bilhoes-em-2018. Acesso em: 8 de agosto de 2021

https://www.nsctotal.com.br/colunistas/estela-benetti/faturamento-da-havan-cresce-40-e-supera-r-7-bilhoes-em-2018
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/estela-benetti/faturamento-da-havan-cresce-40-e-supera-r-7-bilhoes-em-2018
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Em um primeiro gesto de análise, voltamo-nos aos dizeres, cons-
titutivamente opacos, escritos na camiseta usada pelo entrevistado: “O 
Brasil que queremos só depende de nós”. Segundo Orlandi (2017), no 
capitalismo processam-se “formas de onipotência”, seja no domínio in-
dividual ou coletivo, em que “se eu quiser, tudo posso” ou “juntos po-
demos tudo”. Assim, coadunado à materialidade imagética do unifor-
me da Havan, há, nesse dizer, um deslizamento na forma coletiva dessa 
ilusória onipotência: em “nós” – aqueles incluídos entre os que podem 
ter o “Brasil que queremos”–, estão: 1) os brasileiros “patriotas”; 2) os 
funcionários ou “colaboradores” mais o patrão, que se autoironiza no 
programa, usando peruca que remete a Donald Trump; 3) aqueles que se 
posicionaram em favor de Bolsonaro; 4) o SBT, lugar de legitimação do 
saber do competente empresário, uma vez que o apresentador, enquanto 
representante do canal, não polemiza com seu patrocinador.

No processo discursivo, compreendemos a expressão 
“colaboradores”5 como uma das mais significativas, pois permite res-
ponder às questões colocadas no início desta seção. O sujeito filia-se a 
uma FD da colaboração, que deve ser defendida sob a custa dos traba-
lhadores da organização da Havan. Mais especificamente, os não-auto-
rizados a saber são significados e se significam pelo dizer do patrão; este 
reconhece a necessidade de trazer fraternidade para sua organização e 
se filia a um discurso desta natureza; porém, ao contradizer um discurso 
da exploração, da opressão e da dominação, isso não impede que este su-
jeito empresário se filie a estes: em nome da “colaboração”, sujeitamos 
os trabalhadores à coação, ameaças de demissão. Como um curto-cir-
cuito, pois, da relação do sujeito com seu discurso. Ele se identifica com 
o ideário norte-americano de liberdade (Mercadológica? Exploratória?), 
mas não faz pelos a uma aceitação de melhores condições para seus 
trabalhadores.

 “Meus colaboradores” tende a soar como uma piada de mau gos-
to, pois estes são, por identificação com a FI dominante do capitalismo, 
significados enquanto posses, propriedade privada sobre a qual se 
exerce poder, que se pode expropriar e gozar do sofrimento de receber 
uma demissão (além disso, é possível compreender outras formas de 

5 Designação recomendada por consultores de gestão empresarial a partir do início de 1990.
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sujeição à dependência dos trabalhadores com a Havan, na fala de Hang: 
que diz incentivar o uso de sinetas para que eles batam quando algo de 
bom acontece em suas vidas privadas para além dos domínios físicos da 
loja). O sujeito se filia a um discurso que o determina via esquecimento 
número 1° (não sabe que há uma contradição em dizer x), e por isso 
o diz diferentemente num efeito de imagem forjada via esquecimento 
número 2 (reconhece uma contradição no que diz, mas mesmo assim o 
diz: “A Havan é minha, é da família, é do Brasil”, frase de efeito final que 
encerra a entrevista afirmando direitos universais para trabalhadores, 
brasileiros e patriotas, mesmo sabendo que se tratam de direitos para 
interesses privados: do empresário, do mercado).

4. Considerações finais

Com revisão bibliográfica, teorizamos a concepção de cinismo em 
AD e trabalhamos evidências elementares de um discurso da meritocra-
cia marcada pelas cores verde e amarela, no contexto de 2018.

Vimos, também, em nosso corpus, que um funcionamento cínico é 
possível numa conjuntura dada, da posição em que o sujeito empresário 
está autorizado a ocupar na mídia para livremente falar em nomes de 
seus “colaboradores”: gesto que revela que não há dizer que não se rela-
cione a outro, pois o que aqui se vê é o político disputado sob a aparência 
do lúdico, num riso prudente.
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CRISTIANISMO E HOMOAFETIVIDADE:
NECROPOLÍTICA E MOVIMENTO 

DOS SENTIDOS NO BANZEIRO DOS 
DISCURSOS 

Luiz Carlos Martins de Souza1

o ser humano não é uma criatura branda, ávida de amor, que, 
no máximo, pode se defender, quando atacado, mas sim que 
ele deve incluir, entre seus dotes pulsionais, também um forte 
quinhão de agressividade. Em consequência disso, para ele, o 
próximo não constitui apenas um possível colaborador e objeto 
sexual, mas também uma tentação para satisfazer a tendência 
à agressão, para explorar seu trabalho sem recompensá-lo, para 
dele se utilizar sexualmente contra a sua vontade, para usur-
par seu patrimônio, para humilhá-lo, para infligir-lhe dor, para 
torturá-lo e matá-lo. Homo homini lupus [O homem é o lobo do 
homem].

(FREUD, O Mal-Estar na Civilização, 2010 [1930], p. 76-77)

Impossível ler o Brasil hoje e os sujeitos LGBTQIA+ sem pensar-
mos nos sentidos constitutivos dados pelo cristianismo. Analiso com 
este trabalho2 o funcionamento discursivo evangélico fundamentalista, 

1 Doutor em Linguística pela UNICAMP, psicanalista em formação e realizador em audiovisual; 
professor do CLLP/FLET/UFAM, líder do grupo de pesquisa “Narrativas, Mídias e Discursos”, e 
Laboratório de Análise e Criação Multimídia – LACRIMU. E-mail: lucamartins@ufam.edu.br.

2 Agradeço ao colega de trabalho e editor do LACRIMU, Antônio Orlando Júnior, a ajuda com a 
edição do material audiovisual usado no corpus e na apresentação do SEDISC.

mailto:lucamartins@ufam.edu.br
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articulando alguns textos, sentidos, aparelhos e sujeitos que sustentam 
a equivocidade da homoafetividade em sua relação com os escritos bíbli-
cos. Com o dispositivo teórico da análise materialista de discursividades 
(AD), perscruto a equivocidade nas ondulações entre a questão LGBT e a 
discursividade cristã dentro dessa formação discursiva (FD), a partir das 
categorias de ideologia, de contradição, de Sujeito, em movimento com 
as categorias lacanianas de Real, Simbólico e Imaginário, desejo, discur-
so do Outro,  e as categorias freudianas de pulsão de morte e pulsão de 
vida, para pensar seus efeitos necropolíticos. Me interessa seu ressoar 
nos corpos LGBTs constituídos como cristãos evangélicos, suportes ma-
teriais significantes que sustentam sentidos e provocam alterações nas 
relações de força entre posições de sujeito dentro da formação discursi-
va cristã, que afetam as formações ideológicas e o real da história.

1. Pulsão de morte e de vida, desejo e o discurso do Outro: 
implicações ideológicas

Tenho insistido, a partir da psicanálise lacaniana (LACAN, 1998), 
que o comportamento e a atitude, consciente ou inconsciente, de uma 
autoridade, de um grupo dominante, de alguém que tem poder sobre 
coletividades, como articulador simbólico, e que deseja a morte de parte 
de seus componentes, contamina-os: enlaça-os nesse desejo, nessa von-
tade. Por isso, tenho me ocupado de uma questão que envolve embates 
discursivos, saúde mental e processos educativos e sociais mais amplos: 
quando o desejo pela morte se desloca para a vida?

Já avançamos com o conceito de homofobia como um processo es-
pecífico de violência física, simbólica e social contra homossexuais. Essa 
violência tem sido uma das principais causas de suicídio entre adoles-
centes e jovens LGBTs (TEIXEIRA-FILHO; RONDINI, 2012). A homofo-
bia se expressa cotidianamente em problemas familiares, rompimentos 
amorosos, isolamento social, bullying e conflitos de identidade. O con-
fronto de duas formações discursivas se materializa nesse trecho dos 
pesquisadores citados acima: “…não existem crises identitárias no to-
cante à sexualidade, mas, sim, tentativas de resolução de um conflito 
instalado pela homofobia, no campo social” (Ibidem). Por um lado, uma 
região de sentido que alega a crise identitária ligada à questão sexual, 
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reduzindo o problema ao indivíduo e ao seu adoecimento. Por outro a 
interpretação de que o campo social produz homofobia, e esse discurso 
Outro assume a organização psíquica do sujeito, levando a conflitos e 
ideações suicidas.

Diferentes modos de filiação e de identificação dos sujeitos com o 
que se apresenta em todo processo de comunicação é inevitável: o outro 
nos constitui e possibilita gradações de adesões, de rejeições ou de cap-
turas. Na análise de materialidades verbais, Pêcheux defende o exame 
da heterogeneidade enunciativa, pelas formas linguístico-discursivas 
do discurso-outro. Examinar esse outro tem mais de um sentido: a. o 
outro que o sujeito traz à baila; b. o outro em que o sujeito se traveste; 
c. o outro como pré-construído, um Outro interdiscursivo, à revelia das 
intenções e autocontrole de um enunciador estratégico (PÊCHEUX, 1997 
[1983]). Esse Outro interdiscursivo estrutura a encenação do sujeito 
como ego, pela filiação e pela identificação, pelos pontos de identidade 
nos quais o “ego-eu” se instala, o que Pêcheux (idem, p. 317) caracteriza 
como desestabilização, pelos “pontos de deriva em que o sujeito passa 
no outro” ao fazer escapar o controle estratégico do discurso desse “ego-
-eu”. É atravessando esse sujeito ativo, “ego-eu” estrategista, o sujeito 
da enunciação, que a posição de sujeito é explicitada numa análise. Por 
conseguinte, em seus últimos trabalhos, Pêcheux (2002) orienta que a 
descrição das materialidades discursivas precisa se instalar sob o Real 
da língua em seu jogo de diferenças, alterações, contradições, nos equí-
vocos, elipses e faltas, sem negá-las, contorná-las ou impor-lhes uma 
estabilidade lógica. É na disjunção entre aquilo que faz e o que não faz 
sentido que precisamos estabelecer essa descrição.

Tenho produzido alguns trabalhos para colocar em relação como 
hoje se configura no Brasil as regiões de sentido e de disputa entre os 
LGBTs e os evangélicos fundamentalistas (MARTINS DE SOUZA, 2009, 
2015, 2021a, 2021b; MARTINS DE SOUZA; SANTOS, 2014). A partir de-
les, aponto alguns mecanismos de interação entre essas duas discursivi-
dades. Por um lado, elas funcionam num espectro gravitacional, em que 
os sentidos se movimentam, pendem, se organizam e se alocam entre as 
categorias que vou didática e simplificadamente, trazendo para debate 
nesse texto, chamar de pulsão de morte e de pulsão de vida, deslocando o 
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que a psicanálise desenvolveu (FREUD, 1996b [1915]; 1996a [1920]) para 
que eu possa explicitar o movimento e disputa de sentidos, e a relação 
entre discursividades, ideologias, e interpretação em nossa formação so-
cial e dentro de uma formação discursiva, nesse caso, a cristã. Tento ser 
consequente com a orientação de Pêcheux (op.cit., 1997 [1983]) e obser-
var como o movimento do desejo predominante pela morte se desloca 
para o desejo predominante pela vida, ou, dito de outro modo, tento ob-
servar quando os discursos cedem à diversidade, e assumem que o outro 
pode ser quem ele quiser, desde que dance a valsa da vida.

Lacan caracteriza a articulação entre Imaginário e Simbólico, que 
faz o sujeito assumir para si o que vem do Outro:

o nível imaginário, aquele onde o comportamento de um ser 
vivo na presença de um outro ser vivo a ele está ligado pelos 
laços do desejo, da vontade, que é, com efeito (…) o que está em 
jogo em todos os comportamentos da sexualidade. O Es[isso] é 
aquilo que no sujeito é suscetível, por intermédio da mensagem 
do Outro, de tornar-se Eu. Esta ainda é a melhor definição. Se 
a análise nos trouxe alguma coisa, é isso: o Es não é uma rea-
lidade bruta, nem simplesmente o que está antes, o Es já está 
organizado, articulado, como é organizado, articulado, o signi-
ficante (LACAN, 1995, p. 45).

Retomando a leitura de Lacan, Quinet explica o (pequeno) outro 
em que se sustenta a dialética produção e reprodução do (Grande) Outro:

(…) aquele que vejo na minha frente, como outro – foi a par-
tir dele que eu fui feito (…) sou feito à imagem e semelhança 
do outro. (…) Eu projeto no outro conteúdos, intenções e até 
pensamentos meus; eu me vejo nesse outro no qual identifi-
co traços meus, eu o vejo como meu ideal, que tanto admiro 
– como eu gostaria de ser igual a ele! Ou o vejo como meu rival 
e quero que morra! Ou o vejo com tudo aquilo que eu gostaria 
de ter – que inveja! Por que ele tem e eu não tenho? (QUINET, 
2012, p. 8-9).

O modo de conceber o outro dentro de uma coletividade pode, 
portanto, estar ligado ao fascínio, à idealização, à imitação, à idola-
tria, ou ao ódio, à inveja e à destruição. Facilmente constatamos esse 
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funcionamento em nossa formação social quando vemos o lugar reser-
vado em certas discursividades para indígenas, negros, mulheres, LGBTs, 
entre outras coletividades inferiorizadas e reificadas. O problema é que 
parte de nós assume o lugar dado por nossos algozes. Há entre as pró-
prias coletividades marginalizadas, sujeitos constituídos por esse dese-
jo. Neles se instala e se espirala tal pulsão de morte. Em tais sujeitos se 
vinculam atitudes, discursos e crenças que significam essa destrutivi-
dade e os predispõem a se colocarem em situações e relacionamentos 
em que são massacrados, dizimados, suicidados, se assim posso deslocar 
essa força que toma os pensamentos, os dizeres, as percepções, o imagi-
nário e os atos dos sujeitos.

Em função disso é que podemos pensar certas expressões religio-
sas como um fator de risco. A religião deixa de produzir vida, ou signifi-
car vida abundante, conforme o sentido atribuído a Cristo (Evangelho de 
João 10:10), e passa a ser um fator provocador de morte, de destrutivi-
dade e de autodestrutividade. Tais crenças produzem conflitos internos 
insolúveis: o desejo pela morte se agrava, mesmo que inconscientemen-
te, na população LGBT. Muitos LGBTs cristãos aderem à sua fé, mas não 
conseguem mudar sua determinação sexual: sentem-se abomináveis 
e condenados ao inferno e tentam o suicídio em desespero por jamais 
conseguirem ser redimidos (GIBSON, 1989; WEISS, 2012; MARTINS DE 
SOUZA, op. cit., 2009; 2021). Textos são usados, fora dos seus contextos 
e de sua intencionalidade para, fragmentadamente, compor um modo de 
ataque a minorias.

O deus surdo do fundamentalismo religioso não houve o clamor, a 
angústia, e o desespero daqueles que sofrem dentro de igrejas, querendo 
mudar sua sexualidade. Todos os anos se acumulam notícias de suicí-
dios, de desgraças familiares, de rompimentos de relações pelo país todo. 
Gente que se casa achando que, se condicionando a um comportamen-
to heterossexual, sua sexualidade e seu desejo se alterariam. Homens 
gays que, ao se casarem com mulheres, arrastam-nas para uma vida in-
feliz e insatisfeita, em que suas companheiras não sabem dos dilemas 
e sofrimentos subjetivos de seus parceiros, e se tornam vítimas de tais 
insatisfações. Sujeitos que não se realizam sexualmente e, consequente-
mente, envolvem outras pessoas em sua insatisfação, provocando em si 
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e à sua volta toda sorte de adoecimento psíquico. Assim, a relação com 
a família, com a igreja e com a comunidade passa a ser regida pela força 
da morte. Por isso desloco a perspectiva freudiana para essa interpre-
tação discursiva materialista de nossa formação social, porque a partir 
dela, é possível entendermos um funcionamento referido ao ideológico 
atrelado ao inconsciente, e às posições de sujeito dentro de uma mesma 
formação discursiva.

2. A heterogeneidade na formação discursiva cristã e as forças 
atuantes em seu interior

Foucault (1997) conceitua formação discursiva como um sistema 
de dispersão, no qual se pode relacionar enunciados regulares e recor-
rentes que aparecem entre objetos, tipos de enunciação, conceitos, es-
colhas temáticas, e que se ordenam, se correlacionam, funcionam e se 
transformam nas diferentes manifestações discursivas. Pêcheux retoma 
essa conceituação para enquadrá-la no funcionamento ideológico, como 
uma manifestação das forças ideológicas dentro de uma formação so-
cial: “toda formação discursiva dissimula, pela transparência do sentido 
que nela se constitui, sua dependência com respeito ao ‘todo complexo 
com dominante’ das formações discursivas, intrincado no complexo das 
formações ideológicas…” (PÊCHEUX, 1995 [1975], p. 162, itálicos do au-
tor). Esse “todo complexo com dominante das formações discursivas”, 
Pêcheux delimita como interdiscurso, um “algo” que “fala” (ça parle) 
sempre “antes, em outro lugar e independentemente”, isto é, sob a do-
minação do complexo das formações ideológicas” (ibidem). Essa Outra 
Cena, assim, se estabelece não como um fantasma, mas em sua objetivi-
dade material dissimulada na transparência dos sentidos das formações 
discursivas. A contribuição dessa perspectiva de análise de discurso para 
“o estudo das formações ideológicas (e à teoria das ideologias)” (ibi-
dem) se daria pelo desenvolvimento desse estudo da sintagmatização 
das substituições características de uma formação discursiva. Por isso 
recorto o que identificamos como formação discursiva cristã. O funda-
mentalismo evangélico é uma das regiões que compõem essa formação 
discursiva.



516

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

Como destaquei, podemos relacionar essa Outra Cena de Pêcheux 
com o que Lacan fundamenta como (grande) Outro: o exterior dado na 
linguagem e no desejo. Podemos acrescentar com os avanços nos estu-
dos do discurso, o exterior dado não mais só pela linguagem e pelo dese-
jo, mas também pelas relações de poder e pelas instituições. Esse Outro 
se interioriza e assume o controle inconsciente, se torna inconsciência 
(MacCABE, 2020; 1981), como um discurso, impessoal, estruturado como 
linguagem, e determinando as filiações e identificações dos sujeitos. Há 
sempre um Outro que predomina em cada condição de produção e em 
cada materialidade discursiva.

Como os discursos não são homogêneos e como Pêcheux defende, 
“não há dominação sem resistência” (PÊCHEUX, 1995 [1979]). A interpe-
lação ideológica é vista como um ritual. Mas todo ritual falha, enfraque-
ce, esburaca-se. Para Pêcheux, “o ritual se estilhaça no lapso”. O discurso 
é estrutura, repetição; e acontecimento, deslocamento, mudança. O Real 
rompe o Simbólico e o Imaginário. Força-os a reorganizações. Faz seu 
aparecimento em sonhos, atos falhos, lapsos, deslizamentos, mal-en-
tendidos, ambiguidades, inerentes à língua, marcas de resistência e de 
diferenciação em relação à repetitividade ad eternum dos modos lingua-
geiros de significar, produzindo alterações e deslocamentos. No lapso e 
no ato falho, como falhas em um ritual, Pêcheux vê a possibilidade de 
manifestação de um drible, de um bloqueio na ordem ideológica. Assim, 
a Análise de Discurso Materialista retraça a vitória do lapso e do ato 
falho nas falhas da interpelação ideológica, dos processos de assujeita-
mento material dos indivíduos humanos. A diferença se põe em movi-
mento no social; movimenta-o.

Na AD, a revolta é uma consequência da diferença acontecendo; 
é um gesto de interpretação a partir da diferença. Um enunciado pode 
se constituir em outro, articulando tanto o político quanto o simbólico: 
a interpelação ideológica e o inconsciente se mesclam, sem se confun-
direm. A revolta, portanto, se manifesta na linguagem, à revelia das in-
tenções e se sustenta na existência de uma divisão do sujeito, inscrita 
no simbólico. Se não há dominação sem resistência, o que venha a ser 
pensado precisa de suporte e de propagação. Aqui me ocupo das fissuras 
abertas no fundamentalismo evangélico sobre a homoafetividade como 
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objeto discursivo. Mas, como venho desenvolvendo, é preciso pensar-
mos que as pulsões de vida e de morte são forças atuantes dentro das 
formações discursivas, e podem alterar essa configuração ideológica 
para relações de força diferentes nas práticas sociais, a ponto de uma 
discursividade revolucionária e transformadora se instituir como prática 
opressora e assassina, como acontece com a discursividade cristã.

Dentro dos aparelhos e mecanismos evangélicos brasileiros, as in-
terpretações bíblicas se disputam, foram e são levadas a cabo nos últi-
mos trinta anos por organizações interdenominacionais nacionais e an-
glo-saxãs (Exodus, Vencedores por Cristo, ABUB, AEVB, Vinde, JOCUM, 
por exemplo), por editoras evangélicas (CPAD, Vida Nova, CPPC, Mundo 
Cristão) e por pastores com influência nacional, promovidos por sua 
oratória carismática, por conglomerados midiáticos ou por suas posi-
ções políticas no mínimo espalhafatosas. Esses aparelhos, seus eventos 
e pensadores, filósofos, teólogos, terapeutas e pastores renomados for-
mam esse conglomerado de discursos que fazem a formação discursiva 
cristã e sua região evangélica fundamentalista se movimentar em cada 
momento histórico, conforme as condições de produção e a mobilização 
de leituras e interpretações, com sua capitalização política, muito mais 
cultivada nessas três décadas.

Entretanto podemos compreender algumas regularidades em seu 
funcionamento, interações e movimentos disformes. Há um amplo es-
pectro de igrejas, organizações interdenominacionais e sujeitos que 
produzem relações de força entre os sentidos e suas principais matri-
zes e núcleos. Gravitam, entre diferentes textos e discursos, sentidos 
mais ou menos cristalizadores e mais ou menos equívocos em torno da 
homoafetividade. Entre os enunciados cristalizados estão “Deus odeia 
o pecado, mas ama o pecador”, “Homossexualismo é abominação ao 
Senhor”, e “Todos pecaram e carecem da glória de Deus”. O primeiro 
capítulo da carta de São Paulo à igreja de Roma normalmente é usado 
para fundamentar essas posições dentro do cristianismo entre os mais 
esclarecidos, que fazem a diferença entre os rituais israelitas do Velho 
Testamento e o deslocamento cristão com o Novo Testamento.

A disputa interna de sentidos e de interpretações na história 
do Cristianismo merece um trabalho minucioso como lugar para se 
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observar o funcionamento interdiscursivo e suas configurações intra-
discursivas. A região de sentidos fundamentalista evangélica brasileira 
é o recorte que me interessa aqui. As forças materiais atuantes nela vêm 
da luta de classes nacional, do imperialismo estadunidense e de sua in-
dústria cultural, além da própria força que se institui com os relatos dos 
Evangelhos e faz surgir e se expandir a igreja cristã, com seus desdobra-
mentos e divisões importados da Ásia e da Europa.

Como em qualquer matéria, tais forças podem ser configuradas, 
uma em relação às outras, como forças atrativas, forças de equilíbrio e 
forças repulsivas. Como já expus (MARTINS DE SOUZA, op. cit., 2021a), 
a relação entre essas diferentes forças no interior da mesma formação 
discursiva se configuram do mesmo modo que o das relações de força 
entre formações ideológicas: também mantêm, entre si, relações de an-
tagonismo, de aliança ou de dominação, produzindo dentro de uma mes-
ma denominação ou entre diferentes denominações fundamentalistas 
evangélicas, diferentes espectros de posições de sujeito: em algumas to-
das se identificam e se atraem, em outras se repelem, e se contrastam ou, 
ainda, se equilibram. Assim, uma força se confronta com outras forças 
não só no modo de produção específico que domina uma formação so-
cial dada, e no seu respectivo estado de relações de classe, mas também 
entre posições de sujeito, posições políticas e ideológicas organizadas e 
hierarquizadas em relações de antagonismo, de aliança ou de domina-
ção dentro de uma mesma formação discursiva. Seus efeitos subjetivos 
nas práticas sociais são diferentes, por isso proponho a categorização 
entre os efeitos que matam, destroem ou autodestroem sujeitos e os que 
lhe possibilitam vida.

3. Corpos e sentidos entre a morte e a vida

O corpo funciona também como cadeia significante, como nos fa-
zem ver a dança, o teatro, o cinema, o audiovisual e a psicanálise, ao 
tratar dos sintomas. Penso que a resistência e o deslocamento dentro 
de formações discursivas se consolidam sobretudo por esse suporte 
material significante. Se encadearmos vários corpos como suporte de 
discursividades e sustentarmos esse encadeamento, o que pode aconte-
cer? Muitos cristãos evangélicos e ex-evangélicos LGBTs sustentam com 
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seus corpos significantes, suportes materiais de discursividades a priori 
contraditórias, as mudanças em curso dentro dessa formação discursiva 
(MARTINS DE SOUZA, op. cit., 2021a). Há quem tenha vivido durante 
muito tempo dentro de instituições, adequando-se às normas, padrões e 
imposições, até que são demovidos desse lugar pela violência simbólica 
provocada pela homofobia das instituições religiosas, de outros cristãos, 
ou pela sua própria, ao lidar com o desejo, com sua pulsão sexual e com-
pulsão, que explodem com a forte carga de repressão sexual e culpa. Por 
isso podemos categorizar os dois funcionamentos dentro da mesma re-
gião de uma formação discursiva: um produz morte e outro produz vida. 
As palavras, expressões, proposições e seu emprego retórico não têm os 
mesmos matizes dentro de uma mesma formação discursiva.

Quando o sentido de morte se desloca para Vida? Nos Estudos de 
Gênero, sobre LGBTs e sobre a morte, Castañeda (2007) e Kübler-Ross 
(1969, apud TEIXEIRA-FILHO; RONDINI, op. cit., 2012) identificam al-
gumas fases e padrões de um sujeito que toma consciência de sua ho-
mossexualidade. Discursivamente podemos pensar tai fases e padrões 
como posições de sujeito no processo de lidar com a homofobia, com 
os discursos e com o desejo, que podem não se superar como fases e 
padrões, mas que podem ser transmutadas e podem ser ocupadas con-
comitantemente em diferentes condições de produção: primeiramente 
a negação, em que o sujeito se inscreve em enunciados como “talvez 
não seja verdade”, “eu não sou. Eu não quero ser. Eu não quero pensar 
nisso”; em um segundo momento ou se alternando com o primeiro, apa-
rece a raiva de si mesmo ou das forças que constituem sua sexualidade: 
“por que eu? Por que comigo?”; outra posição de sujeito nesse processo 
é a barganha: “farei de tudo para evitar isso. Vou compensar esse ‘de-
feito’, sendo o melhor…”; outra fase, já marcada pelo adoecimento, é a 
depressão: “nunca serei feliz”. Dessa posição, se o sujeito não encontrar 
onde se ancorar, ele pode se engatilhar na morte, no suicídio, em situa-
ções em que não assume, mas se coloca para ser morto; ou, se encontrar 
respaldo, suporte, encadeamento na pulsão de vida, pode processar a 
aceitação: “sou o que sou e não preciso nem me esconder, nem tentar 
agradar ninguém para ser aceito” (como somos constituídos pelo Outro, 
podemos negar a quem estejamos tentando agradar, mas é inevitável e 
constitutivo tentar agradar “alguém”, a exterioridade que nos constitui).
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Líderes de igrejas inclusivas, normalmente, pelo seu caráter po-
lêmico, vêm participando de debates em programas de auditório, nos 
últimos 15 anos. Criam em redes sociais páginas e blogs, comunidades 
e grupos de apoio que produzem alguns deslocamentos subjetivos, por-
que congregam e dão guarida a LGBTs evangélicos em crise e sofrimento 
psíquico com suas famílias, com seus amigos e com suas denominações.

Os sentidos que gravitam em torno da morte, portanto, giram em 
torno da opressão, do poder, do controle, da governança do comporta-
mento e do desejo do outro, de sua morte ou de sua extinção. No caso 
da relação discursiva aqui analisada, o enrijecimento da interpretação 
bíblica, faz com que uma parte do fundamentalismo evangélico produza, 
assim, uma negação dos evangelhos: neste espectro, quanto mais perto 
da pulsão de morte, mais ele é hipócrita e se configura como um funda-
mentalismo de ocasião, eminentemente no que diz respeito a questões 
da sexualidade, deixando passar a interpretação, considerada literal, da 
bíblia noutras questões, sobretudo quando elas dizem respeito ao di-
nheiro, aos feudos e impérios religiosos, e a outros hábitos e costumes 
em relação ao consumo, ao entretenimento, e à ética das relações sociais, 
interpessoais. Por isso afirmei acima que, nessa situação, muitos LGB, 
(porque os “Ts” aí sequer existem), se adequam às imposições, assumem 
casamentos heterossexuais, alguns se tornam pais, e vivem em conflito, 
contradição e angústia em relação à sua sexualidade, com eventuais ou 
rotineiras “derrapadas” homoafetivas e muito sofrimento psíquico.

O cerne dessa cristalização de sentidos assassina se encarna em 
figuras como Silas Malafaia, Marcos Feliciano; alguns presbiterianos, 
batistas; e em aparelhos de suas governanças municipais, estaduais, na-
cionais, em geral conectadas a igrejas fundamentalistas dos EUA e suas 
agências missionárias, e no marketing político que faz uso delas. O que 
acontece no Brasil, portanto, tem raízes no vínculo com igrejas, organi-
zações e líderes em outros países. Mas isso não significa que não haja 
contradição.

Num espectro intermediário, que alguns como Marcelo Natividade 
e Leandro Oliveira (2009) chamam de “homofobia cordial”, há os que 
defendem, nesse momento, que gays podem frequentar as comunida-
des cristãs evangélicas, mas não podem assumir liderança. E esse é um 
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arranjo comum de casais homoafetivos que permanecem em igrejas sem 
assumirem publicamente sua determinação sexual ou seu relaciona-
mento afetivo.

Entre os aparelhos e sujeitos mais famosos que sustentam a equi-
vocidade da homoafetividade em sua relação com as escrituras bíbli-
cas dentro do fundamentalismo evangélico atualmente, podemos citar 
Philip Yancey, nos EUA; no Brasil, Caio Fabio D’Araújo (ex-pastor pres-
biteriano, atualmente líder do movimento de desigrejados “Caminho da 
Graça”, e pai de um sujeito assumidamente gay), Ed René Kivitz (pas-
tor da Igreja Batista da Água Branca/bairro de Barra Funda, São Paulo, 
ligado à Convenção Batista Brasileira, e à agência cristã interdenomi-
nacional de ação social Visão Mundial). Philip Yancey tem bastante in-
fluência entre a elite evangélica com mais bagagem intelectual e com 
mais formação acadêmica. Ele é um dos pastores e líderes que, em seus 
livros e palestras, com muita honestidade questiona o fundamentalismo 
evangélico a respeito da homofobia, a partir do seu interior. As redes 
sociais também têm ajudado a aglutinar vários outros pastores e líde-
res evangélicos que assumem publicamente sua defesa pela aceitação 
da comunidade LGBT: pastor Henrique Vieira, ligado ao PSOL; Hermes 
Fernandes, pastor líder da denominação evangélica Reina; José Barbosa 
Júnior, teólogo e pastor; Clauber Ramos; Carlos Bregantim; Ricardo 
Gondim, da Igreja Betesda; João Paulo Berlofa, dentre outros já não mais 
considerados fundamentalistas. Todos eles rotulados como “desviados” 
pelos mais hipócritas, que costumam se privilegiar financeira e politica-
mente do seu “fundamentalismo”.

Como vemos materialmente pelas placas denominacionais, pelos 
movimentos e pelas cisões na história, dentro da discursividade cristã, 
o consenso intersubjetivo é muito frágil, mesmo que ele apareça como 
se fosse forte, por enunciados como “Jesus Cristo é o Senhor”, e “a Bíblia 
é a palavra de Deus”. Na prática, as correntes evangélicas, incorporam 
do interdiscurso aquilo que faz com que se institua como privilégio e 
regalia de um grupo sobre outro, de uma família sobre outras, de uma 
liderança sobre seus liderados e de como isso extrapola as relações in-
ternas para os movimentos políticos, o lobby moralista (farisaico), as dis-
putas de mercado por espaço, por números de vassalos num feudo, por 
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importância, por sucesso, ou por comércio de produtos culturais (pro-
gramas de televisão, edição de livros, DVDs, shows, espetáculos, pales-
tras, eventos e projetos e programas de ação social).

Logo, se “as palavras, expressões, proposições, etc., recebem seu 
sentido da formação discursiva na qual são produzidas” (PÊCHEUX, op. 
cit., 1995), essa relação material entre discursos e entre sentidos, mostra 
que o movimento das formações discursivas na interpelação dos indi-
víduos em sujeitos-falantes de seu discurso é alterado e intensificado 
por como esses sujeitos experienciam e reproduzem subjetivamente, na 
sua constituição, o lugar da opressão, da morte, e da exclusão, onde a 
pulsão de morte ou a pulsão de vida encontra um percurso por onde se 
extravasar, se repetir, se reproduzir e dominar, matizando as formações 
ideológicas, pelas formações discursivas, e pelas posições de sujeito, de-
terminando as interpretações preponderantes numa ou noutra direção, 
sobretudo das discursividades que um dia foram transformadoras e pas-
sam a ser opressoras, como é o caso da formação discursiva cristã em 
nossa formação social nestas condições de produção.

4. Os efeitos materiais dos embates dos sentidos: a necropolítica

Tendo em vista os aspectos acima delineados, discursivamente há 
que se pensar que, no movimento de resistência e de transformação e 
no movimento de reprodução de sentidos, as relações históricas de força 
pendem para um lugar ou outro conforme as classes e grupos oprimidos 
experienciem mais intensamente também nos corpos, suportes dessas 
significâncias, a dor, o luto, a morte, as tragédias e as catástrofes. Assim, 
contraditoriamente reproduzimos práticas e sentidos que dão vazão à 
pulsão de morte e resistimos em práticas e sentidos que dão vazão à 
pulsão de vida, como vemos acontecer nesse momento em relação a um 
governo neonazifacista e em relação à pandemia de COVID-19.

Precisamos pensar que duas estratégias discursivas interagem no 
confronto de sentidos para que esse deslocamento se processe: por um 
lado, movimentos sociais humanistas, em defesa de minorias e lideran-
ças políticas, articulados, precisam manter o confronto discursivo, a al-
teridade que produz diferença, contraste, limites. Por outro, os nomes 
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progressistas, no difuso e matizado espectro evangélico, precisam ser 
propagados para que o fundamentalismo assassino ceda lugar à acei-
tação. É preciso dar, portanto, visibilidade aos que podem deslocar o 
poder da discursividade assassina fundamentalista e aos movimentos 
que podem confrontá-la. Como explicitei acima, a interpretação fun-
damentalista da bíblia se respalda em algumas traduções malfeitas nos 
textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, e em alguns aparelhos 
ideológicos, e líderes, sujeitos de fama e carisma no meio evangélico. 
O confronto discursivo precisa se solidificar nesse mesmo percurso em 
posição oposta.

Enfim, o deslocamento e a predominância de uma dessas pulsões 
em uma formação social demovem os sujeitos dos lugares discursivos em 
que nos instituímos, seja através do suicídio, seja através de situações-
-limite, de relacionamentos abusivos, comportamentos de risco, crises, 
que nos fazem experienciar catástrofes e tragédias pessoais e familiares, 
o relato de sofrimento, e as implicações para aplacá-lo. A pulsão, a dor e 
o luto demovem fronteiras consideradas intransponíveis. Portanto, isso 
me faz acreditar que os processos discursivos, como “sistema de rela-
ções de substituição, paráfrases, sinonímias, etc., que funcionam entre 
elementos linguísticos – ‘significantes’ – em uma formação discursiva 
dada” (ibidem), se movem conforme a predominância de uma dessas 
pulsões, que, assim capturam não só os sujeitos, mas também as for-
mações sociais, conforme os efeitos corpóreos, sensíveis, perceptíveis, 
e econômicos que elas produzem, de forma que elas estão imbricadas 
na contradição que movimenta formações discursivas e posições de su-
jeito dentro de uma mesma discursividade. Dessa forma, podemos re-
dimensionar e organizar discursivamente o conceito de necropolítica 
de Mbembe (2018), que a define como a forma das políticas contem-
porâneas condicionarem a vida ao poder da morte, impactando as re-
lações entre resistência, sacrifício e terror, ao provocarem a destruição 
de pessoas, criando “mundos de morte”, submetendo vastas populações 
a condições de “mortos-vivos”, de forma que o necropoder embaralha 
as fronteiras entre resistência e suicídio, sacrifício e redenção, martírio 
e liberdade. Na verdade, o real do inconsciente com o real da ideologia 
perpetuam e/ou deslocam o real da história, que, por sua vez, dialetica-
mente, perpetua ou desloca o real do inconsciente e o real da ideologia. 
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Considerando, enfim, essa trajetória, podemos então concluir que 
a disputa e a movimentação de sentidos dentro de uma mesma forma-
ção discursiva, afetadas pelo interdiscurso e pela história, fazem ver-
mos balançar o núcleo rígido dessa matriz de sentidos, em contradição, 
pelas relações de força e pelo desejo, o que tratamos a partir das ca-
tegorias psicanalíticas equívocas “pulsão de morte” e “pulsão de vida”, 
deslocando-as para a AD. Lideranças evangélicas, comunidades e sujei-
tos em redes sociais e em depoimentos diversos afetam e são afetados 
pela disputa de sentidos entre homoafetividade e cristianismo. Assim, a 
constituição e o funcionamento, contraditoriamente heterogêneo e ho-
mogêneo, da formação discursiva cristã, em relação a si mesma, a outras 
discursividades e em relação às condições de produção, e às suas posi-
ções de sujeito, nos fazem entender a abrangência localizada do inter-
discurso no intradiscurso, em seus domínios constituidores. Entre ideo-
logia e inconsciente, o funcionamento e o relacionamento discursivos 
das categorias psicanalíticas pulsão de morte e pulsão de vida ganharam 
aqui imbricação política, ao interpretarmos os corpos como cadeias sig-
nificantes, como suportes materiais contraditórios de discursividades, 
que se constituem numa ou noutra predominância. Sendo assim, tais 
pulsões, no seu funcionamento discursivo, não podem ser classificadas 
a priori, mas sempre conforme suas práticas e suas condições de produ-
ção que o processo de análise faz explicitar. Se alguém tem que morrer 
para as coisas mudarem, muitos já o fizeram. Chega. Vivamos a ética da 
diversidade. Ressuscitemo-la a cada momento, sustentando com nossos 
corpos sua predominância e articulando coletivamente sua expansão.
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AFIRMAÇÃO DE GÊNERO COMO
CONVERSÃO DE SEXUALIDADE: 
PENSANDO A EQUIVOCIDADE 

NAS ALTERAÇÕES CORPORAIS E 
TRANSIÇÕES DE GÊNERO

Beatriz Pagliarini Bagagli1

Nos últimos anos, as questões que concernem às pessoas trans-
gêneras têm ganhado visibilidade. Questões de saúde específicas das 
pessoas trans se relacionam diretamente com as demandas de altera-
ções corporais, tais como cirurgias e terapias hormonais. Abordagens no 
cuidado com a saúde designadas como afirmativas de gênero (HIDALGO 
et al., 2013; REISNER et al., 2016) têm salientado a importância da au-
tonomia das próprias pessoas trans em relação a seus próprios corpos e 
identidades (MISSÉ; COLL-PLANAS, 2010, p. 46; LIONÇO, 2019, p. 180), 
frisando os benefícios para a saúde física e mental que decorrem do re-
conhecimento social da autenticidade (BETTCHER, 2009) de suas iden-
tidades. No entanto, abordagens de afirmação de gênero têm suscitado 
controvérsias principalmente quando se aplicam a crianças e jovens me-
nores de idade, pois certos posicionamentos alegam que os tratamentos 
médicos e a aceitação social seriam prejudiciais e até mesmo uma forma 
de conversão de sexualidade.

1 Mestra em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Atualmente é 
doutoranda em linguística pela mesma universidade. Membra do grupo de pesquisa Mulheres 
em Discurso, liderado pela professora Mónica Zoppi-Fontana. E-mail: paglibagli@gmail.com.
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O Pink News (PARSONS, 2019) noticia a criação de um novo gru-
po chamado “LGB alliance” (“aliança LGB”) em 2019, no Reino Unido. 
O grupo, formado a partir da supressão da letra T da sigla LGBT, ex-
pressa, explicitamente, por meio de sua própria nomeação, o posiciona-
mento segundo o qual as demandas políticas da população transgênera 
deveriam ser desvinculadas das demandas políticas que concernem às 
lésbicas, gays e bissexuais. Embora esta iniciativa tenha sido recebida 
com rechaço pela própria comunidade LGBT, ela é capaz de sinalizar a 
emergência ou a persistência2 de posicionamentos antitransgênero no 
interior dos próprios grupos minoritários.

O grupo do Reino Unido também lista iniciativas de grupos se-
melhantes de outros 13 países em seu website (LGB ALLIANCE, 2021), 
incluindo o Brasil (página no Facebook, perfis no Twitter e Instagram 
“Frente LGB Brasil”3). Em abril de 2021, o “LGB alliance” do Reino Unido 
foi oficialmente reconhecido como uma instituição de caridade pela 
Charity Commission, o que suscitou protestos da comunidade LGBT 
(KELLEHER, 2021).

O jornal The Telegraph (TOMINEY, 2020) publicou um artigo com 
o seguinte título provocativo: “lésbicas estão enfrentando a ‘extinção’ 
conforme o transgenerismo4 se torna generalizado, alertam os ativistas”. 
O jornal traz os relatos de membros do “LGB alliance” do Reino Unido, 
que advogam a campanha de que a população lésbica corre o risco de 
ser extinta em função do “foco desproporcional no transgenerismo nas 
escolas”. Tais alegações são feitas ao mesmo tempo em que reivindicam 
um “melhor reconhecimento para os direitos das mulheres”, o que sig-
nifica considerar, mesmo implicitamente, que os direitos das mulheres 
são irreconciliáveis ou de alguma forma incompatíveis com os direitos 
da população trans.

Como sublinha Serano (2020), estes posicionamentos sustentam a 
premissa de que hoje em dia as mulheres jovens que seriam “realmente 

2 Vale ressaltar que posicionamentos contrários às pautas do movimento transgênero se encon-
tram presentes no movimento feminista radical e no separatismo lésbico desde, pelo menos, 
os anos 1970 nos Estados Unidos (conferir BAGAGLI, 2019, 2020b).

3 Disponíveis em: https://www.facebook.com/frentelgbbrasil; https://www.instagram.com/
frentelgb/ e https://twitter.com/frentelgb. Acesso em: 21 abr. 2021.

4 Em inglês “transgenderism”.

https://www.facebook.com/frentelgbbrasil
https://www.instagram.com/frentelgb/
https://www.instagram.com/frentelgb/
https://twitter.com/frentelgb
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lésbicas” estejam se assumindo alternativamente como homens transgê-
neros, “dizimando”, assim, a população lésbica. Estes posicionamentos, 
portanto, permitem com que a aceitação social da população transgêne-
ra seja, de alguma forma, interpretada como indesejável sob o ponto de 
vista de lésbicas, gays e bissexuais cisgêneros, pois ela indicaria a não 
aceitação social (ou “extinção”) deste segundo grupo.

Kate Harris, uma das fundadoras do LGB Alliance, fez a seguinte 
declaração à matéria do The Telegraph:

Nós estamos ambas convencidas de que, se estivéssemos cres-
cendo agora, teríamos feito a transição. Se eu estivesse na es-
cola hoje, eu teria sido chamada privadamente e sido ajudada a 
aceitar o fato de que eu não estava em conformidade de gênero. 
E o quão especial eu me sentiria? Que criança recusaria aten-
ção adicional? A lesbiandade vai se extinguir? Sim. É profun-
damente chato. Na escola, na universidade, é tão incomum, é 
o fundo da pilha. Tornar-se trans agora é considerada a opção 
corajosa5.

A escritora J. K. Rowling (2020) compartilha de sentimentos e per-
cepções semelhantes. Rowling afirma neste aspecto que a emergência 
da recente visibilidade de jovens transgêneros é “intensamente pes-
soal” para ela, pois, segundo a autora, muitos deles poderão se arre-
pender das alterações corporais e da própria transição de gênero. Wynn 
(Contrapoints, 2021, p. 37-48) observa que a razão pela qual Rowling 
considera esta questão como algo “intensamente pessoal” se dá pelo 
fato de Rowling acreditar, que, se ela mesma fosse uma criança hoje em 
dia, teria iniciado a transição de gênero e possivelmente se arrependido 
depois:

Os escritos de jovens trans revelam um grupo de pessoas nota-
velmente sensíveis e inteligentes. Quanto mais de seus relatos 
de disforia de gênero eu li, com suas descrições perspicazes de 
ansiedade, dissociação, distúrbios alimentares, automutilação 

5 Tradução nossa do seguinte trecho original: We are both convinced, had we been growing up 
now, that we would have transitioned. If I was in school today, I would be taken to one side and 
helped to come to terms with the fact that I was gender non-conforming. And how special would 
I feel? What child would turn down additional attention? Is lesbianism going to become extinct? 
Yes. It’s deeply uncool. At school, in university, it is so uncommon, it is the bottom of the heap. 
Becoming trans is now considered the brave option.
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e auto ódio, mais eu me pergunto se, se eu tivesse nascido 30 
anos depois, eu também poderia ter tentado fazer a transição. 
O fascínio de escapar da feminilidade teria sido enorme. Eu 
lutei contra um TOC grave quando adolescente. Se eu tivesse 
encontrado uma comunidade e simpatia online que não 
conseguisse encontrar no meu ambiente imediato, acredito que 
poderia ter sido persuadida a me transformar no filho que meu 
pai disse abertamente que teria preferido. (ROWLING, 2020)6.

A recente declaração de Elliot Page assumindo sua identida-
de transgênera suscitou, como aponta Jones (2020), diversos questio-
namentos semelhantes a respeito de “onde foram parar as lésbicas?”; 
Sullivan (2020) diz que sente saudades das lésbicas (“I miss lesbians”) 
porque elas estariam “se tornando homens”. Isso se daria em função 
da “influência da teoria queer e da pressão dos pares” que levariam as 
mulheres a acreditar que “quaisquer obstáculos que elas enfrentarem” 
poderiam ser “resolvidos com hormônios masculinos”, ainda segundo o 
jornalista.

Page é um ator internacionalmente conhecido, e até então era 
visto como uma mulher lésbica. Assim, o ato de se assumir enquanto 
transgênero suscitou a ideia de que ele poderia ter sofrido de alguma 
prática de conversão de sexualidade (mesmo que não haja, de fato, 
nenhuma evidência para essa hipótese) e de que, portanto, a sua tran-
sição seja motivo de tristeza, preocupação, desconfiança e mesmo de 
uma espécie de luto coletivo pela suposta perda da identidade lésbi-
ca (BAGAGLI, 2020a) ou pela diminuição da comunidade lésbica em si 
(BONFIGLIO, 2020).

Em uma mensagem publicada no Twitter da usuária @
ClaireShrugged divulgada tanto pelo The Daily Dot quanto pelo Buzz 
Feed News, lemos que: “várias lésbicas jovens agora acreditam que, 
porque elas não performam ou se sentem investidas na feminilidade 

6 Tradução nossa do seguinte trecho original: The writings of young trans men reveal a group of 
notably sensitive and clever people. The more of their accounts of gender dysphoria I’ve read, with 
their insightful descriptions of anxiety, dissociation, eating disorders, self-harm and self-hatred, 
the more I’ve wondered whether, if I’d been born 30 years later, I too might have tried to transition. 
The allure of escaping womanhood would have been huge. I struggled with severe OCD as a teen-
ager. If I’d found community and sympathy online that I couldn’t find in my immediate environ-
ment, I believe I could have been persuaded to turn myself into the son my father had openly said 
he’d have preferred.
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convencional, elas não podem mais serem mulheres e por isso mudam 
de uma identificação como mulheres lésbicas para homens heteros-
sexuais; a heterossexualidade compulsória novamente” (BONFIGLIO, 
2020; KEATING, 2020). Este discurso produz como efeito a evidência de 
que homens transexuais sejam, a princípio, mulheres lésbicas que acre-
ditam que não podem ser mulheres por não se identificarem com a fe-
minilidade convencional. A identidade transgênera, nesta perspectiva, 
é destituída de sua autenticidade básica (BETTCHER, 2009), pois pro-
jeta-se que a transexualidade decorra da recusa homofóbica da própria 
homossexualidade e da adesão, portanto, à heteronormatividade. Além 
disto, este discurso desconsidera a possibilidade (ou a perspectiva) de 
que a transgeneridade seja uma identidade legítima em posição de re-
sistência à cisgeneridade compulsória.

As repercussões trans-antagonistas sobre a transição de Elliot 
Page motivaram diversos textos cujos títulos e subtítulos já funcio-
nam como respostas a estes posicionamentos: “Não, lésbicas não ‘estão 
sendo extintas’”7; “Não, Elliot Page não está abandonando as lésbicas”8; 
“Especialistas anti-trans querem que você pense que pessoas trans como 
Elliot Page representam uma ameaça existencial para lésbicas. Isso não 
poderia ser menos verdadeiro”9 e “Lesbocalypse Now: Elliot Page não 
tirou nada de você”10. Também sob o efeito de perplexidade, as próprias 
lésbicas, como Keating (2020), respondem que “nós estamos aqui e não 
fomos para nenhum outro lugar!”. Os dados de pesquisas sobre a popu-
lação lésbica não sugerem que o grupo possa estar diminuindo ao longo 
dos últimos anos, tampouco que possa estar diminuindo em função do 
aumento da população transgênera (JONES, 2020; JONES, 2021).

Observamos, assim, como estes discursos trans-antagonistas 
projetam a identidade transgênera como uma ameaça às próprias se-
xualidades não-heterossexuais daqueles que enunciam. Serano (2020) 

7 Disponível em: https://katelynburns.medium.com/no-lesbians-arent-going-extinct-
-20a7a3aef448. Acesso em: 21 abr. 2021.

8 Disponível em: https://slate.com/human-interest/2020/12/elliot-page-trans-lesbian-divide.
html. Acesso em: 21 abr. 2021.

9 Disponível em: https://www.buzzfeednews.com/article/shannonkeating/elliot-page-trans-l-
gbt-lesbians-jkrowling. Acesso em: 21 abr. 2021.

10 Disponível em: https://genderanalysis.net/2020/12/lesbocalypse-now-elliot-page-took-no-
thing-from-you/. Acesso em: 21 abr. 2021.

https://katelynburns.medium.com/no-lesbians-arent-going-extinct-20a7a3aef448
https://katelynburns.medium.com/no-lesbians-arent-going-extinct-20a7a3aef448
https://slate.com/human-interest/2020/12/elliot-page-trans-lesbian-divide.html
https://slate.com/human-interest/2020/12/elliot-page-trans-lesbian-divide.html
https://www.buzzfeednews.com/article/shannonkeating/elliot-page-trans-lgbt-lesbians-jkrowling
https://www.buzzfeednews.com/article/shannonkeating/elliot-page-trans-lgbt-lesbians-jkrowling
https://genderanalysis.net/2020/12/lesbocalypse-now-elliot-page-took-nothing-from-you/
https://genderanalysis.net/2020/12/lesbocalypse-now-elliot-page-took-nothing-from-you/
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argumenta que as alegações de que as abordagens afirmativas são for-
mas de conversão de sexualidade dos jovens funcionam como estraté-
gias para produzir confusão e consternação no público em geral, que 
passa a acreditar ou considerar que ser “pró-trans” seja de alguma for-
ma “anti-gay”. Jones (2020) argumenta que as alegações infundadas de 
que abordagens de afirmação de gênero são prejudiciais configuram uma 
tentativa de encobrir a hostilidade contra as pessoas trans, tratando-a 
como uma suposta necessidade não intencional no curso de um objetivo 
legítimo de proteger mulheres, crianças ou lésbicas de supostas ameaças 
que nem ao menos existem.

Um relatório recente das Nações Unidas (2020, p. 2) define as te-
rapias de conversão como práticas que visam “mudar as orientações se-
xuais não-heteronormativas e as identidades de gênero não-cisnormati-
vas” e se baseiam na premissa de que “a orientação sexual e a identidade 
de gênero de uma pessoa podem e devem ser alteradas quando não se 
enquadram no que se considera desejável”. Além de não existir nenhu-
ma evidência de que funcionem, o consenso científico assinala que as te-
rapias de conversão são intervenções prejudiciais e causam sofrimento 
significativo, e por isso devem ser banidas.

Segundo Hidalgo et al. (2013, p. 286), em um modelo de cuidado de 
afirmação de gênero, é preconizado que as crianças tenham a oportuni-
dade viver no gênero que seja mais confortável para elas e expressar esse 
gênero sem sofrer rejeição. Bockting et al. (2016) definem a afirmação de 
gênero como o processo interpessoal e interativo por meio do qual uma 
pessoa recebe reconhecimento social e apoio para expressar a sua iden-
tidade de gênero. Nesta abordagem os jovens podem acessar medicações 
como os supressores de puberdade e terapia hormonal aos 16 anos de 
idade (TURBAN; KEUROGHLIAN, 2018, p. 451).

No entanto, para as perspectivas críticas trans-antagonistas, a 
afirmação de gênero, ao invés de representar uma proteção contra a 
conversão de identidade de gênero, é interpretada inversamente como 
uma forma de conversão de sexualidade ou mesmo de abuso infantil. 
Isto ocorre precisamente porque a afirmação de uma identidade trans-
gênera é interpretada como uma ameaça a toda e qualquer sexualidade 
não-heterossexual.
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Uma das alegações diz respeito à ideia de que jovens vulneráveis 
passariam pelo processo de transição de gênero para deixarem de serem 
gays e lésbicas cisgêneros e se tornarem homens e mulheres transexuais 
heterossexuais. Desta forma, presume-se a existência de um número po-
tencialmente grande de jovens que demandariam equivocadamente o 
reconhecimento de uma identidade transgênera e se arrependeriam caso 
concretizem alterações corporais relacionadas à transição de gênero.

O “LGB alliance” alegou neste aspecto que propostas para banir as 
terapias de conversão estariam sendo “usadas como cobertura política 
para promover apenas a abordagem de afirmação da identidade de gê-
nero” (BBC, 2021). Em razão deste entendimento, o grupo se posicionou 
contra iniciativas legislativas que visam banir as práticas de conversão 
de orientação sexual e identidade de gênero, mesmo que isso significas-
se, na prática, abrir mão também das iniciativas que proibissem as te-
rapias de conversão de sexualidade. O grupo defende apenas a oposição 
às terapias de conversão de sexualidade, defendendo, alternativamente, 
que a afirmação de gênero para as crianças pode constituir uma forma de 
terapia de conversão de sexualidade11. Neste entendimento, a afirmação 
de gênero poderia funcionar como uma imposição identitária coerciva 
sobre os usuários de saúde, sobretudo das crianças12, e em função disto, 
defende-se abordagens ditas como “neutras”.

Jones (2016) contra-argumenta dizendo que caso esses receios a 
respeito das abordagens afirmativas fossem realmente verdadeiros, ve-
ríamos um grande número de jovens efetivamente se arrependendo de 
suas transições de gênero. No entanto, não vemos isto acontecer. Além 
disto, muitos jovens que destransicionam, isto é, iniciam uma transição 
de gênero e retornam a se identificar com o gênero assignado ao nasci-
mento se mostram gratos pela oportunidade de poderem ter explorado 

11 Para conferir o posicionamento do grupo a respeito desta questão: https://lgballiance.org.uk/
endconversiontherapy/. Acesso em: 21 abr. 2021.

12 O ato de afirmar o gênero aparece formulado pelo “LGB alliance” da seguinte maneira: “afir-
mar uma criança como ‘trans’, quando, de outra forma, ela poderia se tornar lésbica, gay ou 
bissexual, é uma forma de terapia de conversão” (affirming a child as “trans”, when they might 
otherwise grow up to be lesbian, gay or bisexual, is a form of conversion therapy). A afirmação de 
gênero é significada aqui como uma imposição externa à revelia das demandas, compreen-
sões e interesses da criança, ao invés de significar, alternativamente, o suporte externo para 
o reconhecimento identitário que parte das demandas, compreensões e interesses da própria 
criança.

https://lgballiance.org.uk/endconversiontherapy/
https://lgballiance.org.uk/endconversiontherapy/
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a sua identidade de gênero (ASHLEY, 2019; TURBAN; KEUROGHLIAN, 
2018). Jones (2016) acrescenta que as alegações de pessoas cisgêneras 
sobre a hipótese de realizarem a transição de gênero na infância caso 
isso tivesse sido permitido a elas e a hipótese subsequente de que se 
arrependeriam são deturpações sensacionalistas sem base em fatos, 
pois as abordagens afirmativas oferecem amplamente a oportunidade 
para que os jovens possam não prosseguir com a transição caso assim 
desejarem.

Atribuir o caráter homofóbico ao acesso a cuidados para transição, 
argumenta Ashley (2019), é infundado, além de ignorar a presença da 
homossexualidade e bissexualidade entre as pessoas trans. Esta alega-
ção não se sustenta pois se baseia em uma compreensão superficial da 
orientação sexual, assumindo que a mera troca de termos seria equiva-
lente a mudar a orientação sexual de alguém sem que se efetivamente 
mude o alvo desta atração sexual. Isto é, o fato, por exemplo, de uma 
moça transgênera que passou a ter o seu gênero feminino reconhecido 
socialmente e com isso, deixou de ser vista ou nomeada como um jovem 
homossexual para ser vista ou nomeada como uma jovem heterossexual 
não nos permite concluir, de forma alguma, que esta jovem tenha passa-
do por uma terapia de conversão de sexualidade.

Hidalgo et al. (2013) entendem que a abordagem afirmativa não 
pode ser interpretada como uma prática de conversão de sexualida-
de pois nesta abordagem a identidade transgênera simplesmente não 
é prescrita como um desfecho preferível às demais formas possíveis 
de subjetivação de gênero e sexualidade. Admitir legitimidade de uma 
identificação transgênera de uma criança não implica na adoção de uma 
perspectiva essencialista ou impositiva a respeito desta identidade.

Tendo agora em vista um diálogo com noções do campo da Análise 
do Discurso, podemos afirmar não apenas que o corpo não é transparen-
te ou evidente, mas também que as alterações corporais relacionadas a 
transição de gênero não são transparentes. A expressão “terapia de con-
versão” demanda interpretação e por isso é capaz de designar práticas 
distintas em função de diferentes posicionamentos ideológicos: para os 
defensores das abordagens de afirmação de gênero, os processos de al-
teração corporal presentes nas abordagens de cuidados afirmativas não 
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podem ser significados como uma forma de terapia de conversão de se-
xualidade, enquanto que para os críticos das abordagens de afirmação de 
gênero, sim. A equivocidade do corpo, sexualidade e transição de gênero 
mostram-se em evidência na medida em que os sentidos sobre a afirma-
ção de gênero se dividem de acordo com os posicionamentos distintos.

Propomos a compreensão de que a eficácia do imaginário da trans-
generidade como uma ameaça à sexualidade não-heterossexual decorra 
do funcionamento do mito, designado por Pêcheux (2009, p. 117), como 
“continuísta empírico-subjetivista”. Para o autor, este mito se apoia so-
bre o processo de identificação: “se eu estivesse onde tu (você)/ele/x se 
encontra, eu veria e pensaria o que tu (você)/ele/x vê e pensa” (ibid., p. 
118).

O funcionamento do mito produz efeitos de universalização por 
meio do apagamento sucessivo das situações concretas precedentes:

• “Se eu tivesse transicionado, teria me arrependido”; “se eu transi-
cionar, me arrependerei” para “se qualquer pessoa transicionar, irá 
se arrepender” e “se alguém transicionou, ainda irá se arrepender”;

• “Eu teria transicionado caso tivesse rejeitado minha sexualidade 
não-heterossexual”; “eu me arrependeria da transição porque eu 
teria rejeitado a minha sexualidade não-heterossexual” para “to-
das as pessoas transicionam em função da rejeição da própria se-
xualidade não-heterossexual” e “todas as pessoas que transicio-
naram vão se arrepender pois elas tiveram que rejeitar a própria 
sexualidade não-heterossexual”.

Retomando o relato de J. K. Rowling, Wynn (Contrapoints, 2021, 
p. 41-24) observa precisamente que a escritora está projetando as suas 
próprias memórias de adolescência problemática nos homens transgê-
neros e concluindo algo como: “ah, certamente eles estão passando pe-
las mesmas coisas que eu passei na adolescência, então eles só podem 
estar sendo persuadidos a transicionar”. Esta projeção e sobreposição 
de experiências díspares, pontua Wynn, é profundamente suscetível ao 
equívoco. Serano (2007) também entende que pessoas cisgêneras fre-
quentemente projetam as suas próprias suposições a respeito do que 
seriam as experiências das pessoas transgêneras como uma forma de 
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invalidá-las ou questioná-las. A invalidação ou questionamento nes-
te caso reside na suposição de que toda pessoa transgênera tenha sido 
persuadida de uma maneira escusa para a transição de gênero. Ainda 
segundo a autora, quando projetamos nossas próprias suposições e opi-
niões sobre o gênero nos comportamentos e corpos de outras pessoas, 
apagamos a especificidade das suas próprias experiências.

Há, portanto, um efeito que ocorre pela universalização da expe-
riência hipotética13 da pessoa que enuncia a partir de uma perspectiva 
cisgênera, tal como se fosse um sujeito universal. Este efeito de univer-
salização é equívoco, pois ele se baseia a partir da suposição de uma 
experiência hipotética que não coincide necessariamente com as ex-
periências efetivamente concretas das próprias pessoas transgêneras a 
respeito de suas próprias transições de gênero e sexualidades: trata-se, 
ao contrário, da projeção de pessoas cisgêneras a respeito de experiên-
cias hipotéticas de transição de gênero (que efetivamente nem ocorre-
ram) que funcionariam como a rejeição da própria sexualidade não-he-
terossexual. Estas considerações nos ajudam a compreender as razões 
pelas quais a afirmação da transgeneridade pode ser equivocadamente 
interpretada (pois feita a partir de uma posição cisgênera pretensamen-
te universal) como a conversão das sexualidades não-heterossexuais.

Referências

ASHLEY, Florence. Homophobia, conversion therapy, and care models for trans 
youth: defending the gender-affirmative approach. Journal of LGBT Youth, p. 
1-23, 2019.

BAGAGLI, Beatriz Pagliarini. Discursos transfeministas e feministas radi-
cais: disputas pela significação da mulher no feminismo. 2019. 1 recurso on-
-line, 174 p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, 
Instituto de Estudos da Linguagem, Campinas, SP.

BAGAGLI, Beatriz Pagliarini. Elliot Page e o radfem: precisamos falar sobre isso. 
Transfeminismo. 2020a. Disponível em: https://transfeminismo.com/elliot-
-page-e-o-radfem-precisamos-falar-sobre-isso/. Acesso em: 21 abr. 2021.

13 Jones (2016) observa que se tratam sobretudo de alegações de arrependimentos hipotéticos 
precisamente em razão da ausência de relatos de arrependimentos concretos, tendo em vista 
o número extremamente baixo de arrependimento em relação a procedimentos de afirmação 
de gênero.

https://transfeminismo.com/elliot-page-e-o-radfem-precisamos-falar-sobre-isso/
https://transfeminismo.com/elliot-page-e-o-radfem-precisamos-falar-sobre-isso/


540

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

BAGAGLI, Beatriz Pagliarini. O problema do radfem com pessoas trans. Medium. 
2020b. Disponível em: https://biapagliarinibagagli.medium.com/o-problema-
-do-radfem-com-pessoas-trans-34a92570273e.  Acesso em: 21 abr. 2021.

BBC. Religious group warns against LGBT+ conversion therapy ban. 2021. 
Disponível em: https://www.bbc.com/news/uk-politics-56420328. Acesso em: 
21 abr. 2021.

BETTCHER, Talia Mae. Trans identities and first person authority. In: SHRAGE, 
Laurie. S. (ed.). “You’ve changed”: Sex reassignment and personal identity. 
Oxford: Oxford University Press. 2009. p. 98-120.

BOCKTING, Walter et al. Adult development and quality of life of transgender 
and gender nonconforming people. Current opinion in endocrinology, dia-
betes, and obesity, v. 23, n. 2, p. 188, 2016.

BONFIGLIO, Nahila. Elliot Page is receiving transphobic hate from lesbians on 
Twitter. 2020. The Daily Dot. Disponível em: https://www.dailydot.com/irl/
elliot-page-transphobic-lesbians/. Acesso em: 21 abr. 2021.

HIDALGO, Marco A. et al. The gender affirmative model: What we know and 
what we aim to learn. Human Development, v. 56, n. 5, p. 285-290, 2013.

J. K. Rowling. ContraPoints. 2021. 1 vídeo (1 hora, 29 min.). Publicado pelo ca-
nal ContraPoints. Disponível em: https://youtu.be/7gDKbT_l2us. Acesso em 
21/04/2021.      Acesso em: 21 abr. 2021.

JONES, Zinnia. Debunking hypothetical arguments about youth transition. 
Gender Analysis. 2016. Disponível em: https://genderanalysis.net/2016/12/
debunking-hypothetical-arguments-about-youth-transition-gender-analysis/. 
Acesso em: 21 abr. 2021.

JONES, Zinnia. Lesbocalypse now: Elliot Page took nothing from you. Gender 
Analysis. 2020. Disponível em: https://genderanalysis.net/2020/12/lesbo-
calypse-now-elliot-page-took-nothing-from-you/. Acesso em: 21 abr. 2021.

JONES, Zinnia. The gayest generation: trans-hostile interpretations of chang-
ing LGBT demographics are baseless and backwards. Gender Analysis. 2021. 
Disponível em: https://genderanalysis.net/2021/03/the-gayest-generation-
-trans-hostile-interpretations-of-changing-lgbt-demographics-are-baseless-
-and-backwards/. Acesso em: 21 abr. 2021.

KEATING, Shannon. Elliot Page and the year in anti-trans bigotry. 2020. 
Buzz Feed News. Disponível em: https://www.buzzfeednews.com/

https://biapagliarinibagagli.medium.com/o-problema-do-radfem-com-pessoas-trans-34a92570273e
https://biapagliarinibagagli.medium.com/o-problema-do-radfem-com-pessoas-trans-34a92570273e
https://www.bbc.com/news/uk-politics-56420328
https://www.dailydot.com/irl/elliot-page-transphobic-lesbians/
https://www.dailydot.com/irl/elliot-page-transphobic-lesbians/
https://youtu.be/7gDKbT_l2us
https://genderanalysis.net/2016/12/debunking-hypothetical-arguments-about-youth-transition-gender-analysis/
https://genderanalysis.net/2016/12/debunking-hypothetical-arguments-about-youth-transition-gender-analysis/
https://genderanalysis.net/2020/12/lesbocalypse-now-elliot-page-took-nothing-from-you/
https://genderanalysis.net/2020/12/lesbocalypse-now-elliot-page-took-nothing-from-you/
https://genderanalysis.net/2021/03/the-gayest-generation-trans-hostile-interpretations-of-changing-lgbt-demographics-are-baseless-and-backwards/
https://genderanalysis.net/2021/03/the-gayest-generation-trans-hostile-interpretations-of-changing-lgbt-demographics-are-baseless-and-backwards/
https://genderanalysis.net/2021/03/the-gayest-generation-trans-hostile-interpretations-of-changing-lgbt-demographics-are-baseless-and-backwards/
https://www.buzzfeednews.com/article/shannonkeating/elliot-page-trans-lgbt-lesbians-jkrowling


541

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

article/shannonkeating/elliot-page-trans-lgbt-lesbians-jkrowling. Acesso em 
21/04/2021. Acesso em: 21 abr. 2021.

KELLEHER, Patrick. LGBT+ groups condemn ‘reckless, upsetting’ decision to 
recognize anti-trans LGB Alliance as a charity. Pink News. 2021. Disponível em: 
https://www.pinknews.co.uk/2021/04/21/lgb-alliance-stonewall-mermaids-l-
gbt-foundation-charity-commission-backlash/. Acesso em: 21 abr. 2021.

LGB ALLIANCE. LGB groups around the world are growing fast. 2021. 
Disponível em: https://lgballiance.org.uk/2021/02/04/internationalupdate-
feb2021/ Acesso em: 21 abr. 2021.

LIONÇO, Tatiana. Reinventar a Psicologia para a redescrição da humanidade: 
reflexões sobre intersexualidade, transexualidade/travestilidade e cisgeneri-
dade. In: FERRÃO, Dalcira; CARVALHO, Lucas Henrique de; COACCI, Thiago 
(org.). Psicologia, gênero e diversidade sexual: saberes em diálogo. 1. ed. 
Belo Horizonte: CRP04, 2019.

MISSÉ, Miquel; COLL-PLANAS, Gerard. La patologización de la transexualidad: 
Reflexiones críticas y propuestas. Norte de salud mental, v. 8, n. 38, p. 44-55, 
2010.

PARSONS, Vic. New lesbian, gay and bisexual group facing immense backlash 
for being anti-trans… from lesbians, gays and bisexuals. Pink News. 2019. 
Disponível em: https://www.pinknews.co.uk/2019/10/23/lgb-alliance-facing-
-backlash-from-lesbians-gays-bisexuals/. Acesso em: 21 abr. 2021.

PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso. Campinas: Editora da Unicamp, 
2009.

REISNER, Sari L.; RADIX, Asa; DEUTSCH, Madeline B. Integrated and gen-
der-affirming transgender clinical care and research. Journal of acquired im-
mune deficiency syndromes (1999), v. 72, n. Suppl. 3, p. S235, 2016.

ROWLING, Joanne K. Rowling writes about her reasons for speaking out 
on sex and gender issues. 2020. Disponível em: https://www.jkrowling.com/
opinions/j-k-rowling-writes-about-her-reasons-for-speaking-out-on-sex-and-
-gender-issues/. Acesso em: 21 abr. 2021.

SERANO, Julia. Transgender people, “gay conversion,” and “lesbian extinction”: 
what the data show. Medium. 2020. Disponível em: https://juliaserano.me-
dium.com/transgender-people-gay-conversion-and-lesbian-extinction-what-
-the-data-show-dea2a3e70174.      Acesso em: 21 abr. 2021.

SERANO, Julia. Whipping girl. Emeryville: Seal Press, 2007.

https://www.buzzfeednews.com/article/shannonkeating/elliot-page-trans-lgbt-lesbians-jkrowling
https://www.pinknews.co.uk/2021/04/21/lgb-alliance-stonewall-mermaids-lgbt-foundation-charity-commission-backlash/
https://www.pinknews.co.uk/2021/04/21/lgb-alliance-stonewall-mermaids-lgbt-foundation-charity-commission-backlash/
https://lgballiance.org.uk/2021/02/04/internationalupdatefeb2021/
https://lgballiance.org.uk/2021/02/04/internationalupdatefeb2021/
https://www.pinknews.co.uk/2019/10/23/lgb-alliance-facing-backlash-from-lesbians-gays-bisexuals/
https://www.pinknews.co.uk/2019/10/23/lgb-alliance-facing-backlash-from-lesbians-gays-bisexuals/
https://www.jkrowling.com/opinions/j-k-rowling-writes-about-her-reasons-for-speaking-out-on-sex-and-gender-issues/
https://www.jkrowling.com/opinions/j-k-rowling-writes-about-her-reasons-for-speaking-out-on-sex-and-gender-issues/
https://www.jkrowling.com/opinions/j-k-rowling-writes-about-her-reasons-for-speaking-out-on-sex-and-gender-issues/
https://juliaserano.medium.com/transgender-people-gay-conversion-and-lesbian-extinction-what-the-data-show-dea2a3e70174
https://juliaserano.medium.com/transgender-people-gay-conversion-and-lesbian-extinction-what-the-data-show-dea2a3e70174
https://juliaserano.medium.com/transgender-people-gay-conversion-and-lesbian-extinction-what-the-data-show-dea2a3e70174


542

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

SULLIVAN, Andrew. Where have all the lesbians gone? The Spectator. 2020. 
Disponível em: https://www.spectator.co.uk/article/where-have-all-the-les-
bians-gone-. Acesso em 21/04/2021. Acesso em: 21 abr. 2021.

TOMINEY, Camilla. Lesbians facing ‘extinction’ as transgenderism becomes 
pervasive, campaigners warn. The Telegraph. 2020. Disponível em: https://
www.telegraph.co.uk/news/2020/12/25/lesbians-facing-extinction-transgen-
derism-becomes-pervasive/. Acesso em: 21 abr. 2021.

TURBAN, Jack L.; KEUROGHLIAN, Alex S. Dynamic gender presentations: un-
derstanding transition and “de-transition” among transgender youth. Journal 
of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 57(7), p. 451-
453, 2018.

UNITED Nations. Human Rights Council. Practices of so-called “conversion 
therapy”: Report of the Independent Expert on protection against violence and 
discrimination based on sexual orientation and gender identity. A/HRC/44/53. 
2020.

https://www.spectator.co.uk/article/where-have-all-the-lesbians-gone-
https://www.spectator.co.uk/article/where-have-all-the-lesbians-gone-
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/12/25/lesbians-facing-extinction-transgenderism-becomes-pervasive/
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/12/25/lesbians-facing-extinction-transgenderism-becomes-pervasive/
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/12/25/lesbians-facing-extinction-transgenderism-becomes-pervasive/


543

DOS EQUÍVOCOS DA 
CISNORMATIVIDADE À RESISTÊNCIA 

DOS/SOBRE CORPOS TRANS, UM 
OBJETO PARADOXAL

André Cavalcante1

Descobrimos nosso corpo pela dor. A dor denuncia que não 
somos anjos, ainda que o sonho de se construir em corpos 
angelicais acalente a aspiração do sujeito pós-moderno o 
qual sonha com um corpo perfeito, incorruptível e silencioso. 
Contudo o corpo se desarticula, dói e entra inevitavelmente em 
decrepitude.

(FLEIG, 2004, p. 131).

Fleig (2004), dialogando com Freud, traz uma reflexão sobre corpo 
e mal-estar, reflete a respeito da forma pela qual descobrimos o corpo, 
pela dor. O corpo não é perfeito, ele está em relação com incontornável 
decrepitude dos sujeitos. Corpo e sujeito estão enlaçados, e esse laço se 
dá pela linguagem, aqui pensada pelo olhar da Análise do Discurso.

Em outros trabalhos tenho pensado o corpo como objeto discur-
sivo. Para tanto, metodologicamente, lanço mão de Leandro-Ferreira 

1 Pós-doutorando em Linguística pela FFCLRP-USP, Doutor em Estudos de Linguagem pela 
UFF. Membro do Laboratório Discursivo: sujeito, rede eletrônica e sentidos em movimento 
(E-L@DIS-USP), Laboratório Arquivos do Sujeito (LAS/UFF) e Núcleo de Estudos em Prática 
de Linguagem e Espaço Virtual (NEPLEV/UFPE). E-mail: acbs.cavalcante@gmail.com
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(2015) que conceitua o corpo, na Análise do Discurso, como materia-
lidade do sujeito, categoria analítica e como linguagem. A partir dessa 
autora e de outras reflexões sobre gênero, corpo e sujeito, viso, neste 
trabalho, pensar os equívocos, produzidos pelas evidências dos sentidos, 
sobre a cisnormatividade, isto é, pensar a normatividade e estabilização 
de sentidos a partir de um prisma que tem a cisgeneridade2 como padrão 
social. Como discutiremos à frente, a relação entre corpo e identificação 
de gênero não se dá sem a resistência e sem equivocar pré-construídos 
sobre os gêneros.

Refletir sobre o corpo trans é, também, discutir a relação com 
gênero e subjetivação. Discursivamente, em consonância com Zoppi-
Fontana (2017), estamos às voltas com

uma construção discursiva, efeito de um processo de interpe-
lação complexo e contraditório. Assim, pensamos as identifica-
ções de gênero articuladas com outras identificações nos pro-
cessos de subjetivação, quando vozes/corpos historicamente 
silenciados ou interditados entram em cena. Pensamos aqui na 
emergência de discursos nos quais os indivíduos são tomados 
como alvo de um processo de subjetivação gerando, ao mesmo 
tempo, um saber e um modo de falar sobre si. […] interpela-
ção ideológica como um processo sempre-já-gendrado, ou seja, 
que sofre a sobredeterminação de identificações simbólicas de 
gênero e sexualidade. Em termos discursivos, esta compreen-
são nos leva a discutir teoricamente a complexidade dos pro-
cessos de identificação que configuram as posições-sujeito no 
discurso, na sua relação constitutiva com as condições de pro-
dução, a memória discursiva, a enunciação e o corpo. (ZOPPI-
FONTANA, 2017, p. 64).

Tal construção discursiva se dá no processo de interpelação/iden-
tificação dos sujeitos no discurso. Processo o qual é desde-sempre gen-
drado e possibilita que vozes e corpos historicamente silenciados ocu-
pem um espaço na discursividade, havendo, portanto, uma relação entre 
a memória, o corpo e a linguagem.

2 Cisgeneridade é a condição na qual a identidade de gênero corresponde ao gênero atribuído 
ao nascer. Quando não existe essa correspondência, os sujeitos estão situados no campo da 
transgeneridade.
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A interpelação ideológica, como discute Pêcheux (2009 [1975]) na 
releitura de Althusser, dá-se pelo assujeitamento dos indivíduos a sujei-
tos do discurso. Essa passagem do social para o discursivo é possibilitada 
pela ideologia e pelo inconsciente. No entanto, como estamos em uma 
teoria materialista, vale ressaltar que há o funcionamento da contradi-
ção, a qual faz trabalhar a luta de classes na discursividade.

Para pensar o funcionamento da contradição, cerne da teoria ma-
terialista na qual trabalha com a reprodução/transformação das relações 
de produção, Pêcheux traz a noção de objetos paradoxais, elencando 
alguns significantes ou sintagmas, por exemplo, “povo”, “liberdade”, 
“Deus”, “gênero”, “prazer sexual”, entre outros. Estes objetos revelam 
a contradição na “luta de deslocamentos ideológica” (PÊCHEUX, 2014 
[1982a], p. 115). E “são simultaneamente, idênticos consigo mesmo e se 
comportam antagonicamente, revelando “um mundo que não acaba de 
se dividir em dois” (PÊCHEUX, 1990 [1982b], p. 12). Para o autor, esses 
objetos são regionais porque cortam em regiões de saberes as relações 
de luta de classes.

Nessa seara, o trabalho de Freitas (2018) também produz uma re-
flexão sobre essa noção. Para o autor,

O termo objeto paradoxal em AD diz respeito à presença si-
multânea, num mesmo objeto, de um sentido e seu oposto. Do 
ponto de vista do discurso, o sentido nunca é fixo, ele sempre 
está à mercê das disputas ideológicas atuantes nas diferentes 
formações discursivas. O que difere, então, a ambiguidade dos 
objetos paradoxais dos demais processos de disputa de sen-
tido é a indissociabilidade entre os polos de significação que 
interdita o sentido unívoco pela presença inescusável de seu 
contrário. Os objetos paradoxais são o lugar da impossibilidade 
da plena identificação; o lugar da falha por excelência; o lugar 
da dissolução das fronteiras das formações discursivas que per-
manecem em disputa. (FREITAS, 2018, p. 115-116).

Freitas (2018), pensando a língua como um desses objetos pa-
radoxais, exemplifica que estes apresentam um sentido e o seu opos-
to, demostrando, então, como na AD, os sentidos não são fixos e estão 
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sempre em disputa. Assim, conforme o autor, tais objetos demonstram a 
não possibilidade de identificação plena e de fronteiras definidas entre 
Formações Discursivas (FD).

as formações ideológicas assim definidas comportam necessa-
riamente, como um dos seus componentes, uma ou várias for-
mações discursivas interligadas, que determinam 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.) a partir de uma posição dada: o ponto essencial aqui não 
se trata apenas da natureza das palavras empregadas, mas tam-
bém (e sobretudo) de construções nas quais essas palavras se 
combinam, na medida em que elas determinam a significação 
que tomam essas palavras. (HAROCHE; PÊCHEUX; HENRY 
2011 [1971], p. 27).

As formações discursivas, portanto, são domínios de saber sobre 
o que pode/deve ser dito em determinada conjuntura, de forma tal, que 
o processo de significação se dá de acordo com a inscrição em uma FD 
ou outra. Assim, dependendo da posição e da identificação com uma FD, 
gênero, por exemplo, pode ser significado de uma forma ou de outra.

Sobre o gênero, essa noção, nas discussões de Pêcheux, é identifi-
cada como um dos exemplos de objetos paradoxais. Aqui pensamos na 
imbricação do gênero e do corpo, em relação com Azevedo (2012) que 
situa o corpo como objeto paradoxal.

A partir da discussão da autora e de Pêcheux, objetivo pensar o 
corpo trans como um tipo de objeto paradoxal que organiza dizeres 
idênticos e contraditórios, marcando as transformações dos sentidos no 
rito de interpelação ideológica, produzindo resistência e equivocidades 
sobre a cisnormatividade.

Trago um exemplo de matéria postada em uma página de militân-
cia trans com o seguinte título: “Modelo Sam Porto faz história no 48º 
SPFW ao reivindicar Respeito Trans”.
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Figura 1 – Sequência Discursiva 13

Fonte: Página Nlucon do Facebook

Na imagem, um corpo de homem trans, sem camisa, com marcas 
de cirurgia, e escrito sob a pele “Respeito Trans”, como um gesto de re-
sistência em uma sociedade transfóbica. A marca da cirurgia traz, via 
memória, a identificação do sujeito como trans em oposição a cisgêne-
ro, quando há correspondência entre a identificação de gênero e o sexo 

3 Disponível em: https://www.facebook.com/nlucon/posts/2126207737480095. Acesso em: 24 
out. 2019.

https://www.facebook.com/nlucon/posts/2126207737480095
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imputado ao nascer. O significante “trans”, no enunciado, é uma dupla 
marcação do sujeito no discurso.

Na postagem, há os seguintes dizeres: “o modelo Sam Porto, ho-
mem trans de 25 anos, fez história durante os desfiles do São Paulo 
Fashion Week […].” Sam Porto é representado na imagem, desfilando. 
Vale ressaltar que, historicamente, os desfiles mostram corpos tidos 
como padrão. No entanto, há um outro corpo, transgênero, mas que, por 
outras vias, a da magreza e da branquitude, reafirmam, contraditoria-
mente, os corpos que importam para o capital. No entanto, ao pensar 
que os sujeitos-trans são colocados à margem da sociedade, como um 
apagamento dessas formas de subjetivação, aqui há uma fissura no rito 
da interpelação ideológica.

O enunciado no corpo do sujeito é também um apelo/chamado ao 
público, mas que nem sempre é correspondido, como se inscreve nos 
comentários que trago abaixo:

1. vai dar o cu bem longe do Brasil mau exemplo lixo podre esgoto 
bagabundoooooooo.

2. Lindo amei parabéns sucesso.

3. Que gato.

4. Ninguem lembra mais.

A partir da ferramenta comentar, diversas posições-sujeitos emer-
gem no discurso, podendo se identificar ou não com os dizeres da posta-
gem publicada no Facebook. Aqui estamos trabalhando com a NLucon, 
onde circulam dizeres de militância em favor da causa trans. Assim, pelo 
jogo de formações imaginárias, antecipa-se um interlocutor que identi-
ficam com aqueles conjuntos de saberes produzidos a partir dessa pági-
na. No entanto, ao responder ao chamado para comentar, pela ilusão de 
liberdade, de anonimato, dizeres que não se filiam à causa trans podem 
ser produzidos.

Os sujeitos-comentadores, em 2 e 3, são captados pela beleza es-
tética do modelo e produzem enunciados como “Lindo amei parabéns 
sucesso” e “que gato”. Estes usos linguísticos de qualificadores como 
“lindo”, “gato” são bem recorrentes nas publicações de militância e, 
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podendo funcionar como uma redução dos discursos sobre a transge-
neridade à aparência física, à estética. No entanto, contraditoriamente, 
esses mesmos usos põem em questão o padrão cisnormativo. Ao produ-
zirem esses dizeres, ainda que não se deem conta, eles põem no fio do 
discurso sentidos que desestruturam o padrão de beleza recorrente, de 
pessoas cisgêneras, heterossexuais e/ou brancas. Ao passo que, em ou-
tras publicações, há o uso de qualificadores que estão indo de encontro 
com a positivação dos corpos trans, como em 1.

Em 1, como um dos exemplos dos discursos produzidos nos 
comentários da matéria a respeito do modelo trans, podemos ver o 
desrespeito a esses sujeitos, em diversos xingamentos, como “vai 
da cu bem longe do brasil4”, “mau exemplo”, “lixo” “podre”, “vaga-
bundo”, esgoto”, esses qualificadores materializados nos dizeres 
do sujeito-comentador, revelam não só uma desidentificação com 
aquela forma de subjetivação, mas também uma tentativa de apa-
gamento dessa existência material, inscrevendo portanto, aquele 
sujeito, numa rede de dizeres de discurso de ódio que visa fazer 
calar as subjetividades trans, a partir de uma ótica depreciativa.

Esse tipo de violência pode ser compreendido, nas palavras 
de Moira, como:

A metralhadora de olhares, entre curiosos e hostis, tentando 
entender o que somos, tentando nos enquadrar dentro de uma 
ou outra categoria (“é mulher ou homem?”), ao invés de sim-
plesmente legitimar a maneira como vivemos nossas vidas, a 
maneira como construímos nossos corpos, nossa identidade, 
metralhadora de olhares que facilmente se converte em vio-
lência verbal (“traveco”, “ê João”, “seu lixo”, “vaza”) e física, 
metralhadora de olhares que nos recorda a todo momento que, 
por conta do corpo que somos, por conta de não sermos se-
não nossos corpos, não temos direito de ocupar as ruas à luz do 
dia, de ter família, de frequentar escolas, de conseguir trabalho. 
(MOIRA, 2016).

4 Enunciados como “vai dar o cu” ou “vai tomar no cu” e suas variações funcionam como xin-
gamento pelo juízo de valor que a sociedade, de forma geral, produz sobre as práticas sexuais 
anais de membros da população LGBTQIA+. Dessa forma, esses enunciados visam não só des-
respeitar tais práticas, mas, sobretudo, os sujeitos que as praticam.
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Tal metralhadora de olhar é, discursivamente, um filtro imaginário 
sobre as formas de subjetivação desses sujeitos. No caso dos sujeitos-
-trans, eles são colocados/categorizados como perigo. Discursivizados, 
grande parte das vezes, de forma violenta ou silenciadora. Um dos exem-
plos desse funcionamento discursivo é o enunciado 4, da SD1, “ninguém 
lembra mais”, como esses dizeres, os sujeitos-trans são colocados no lu-
gar de esquecimento, de pouca importância.

A partir dessas análises podemos pensar metodologicamente o 
embate entre duas formações discursivas distintas, uma na qual os sen-
tidos sobre a luta, a resistência, os direitos e existências trans são dis-
cursivizados, chamada aqui de FD1, FD da transgeneridade. A segunda 
formação discursiva, FD2, ou FD anticausa trans, é onde circulam sen-
tidos de deslegitimação, violência e silenciamento das identificações 
trans. Pode se dizer que a SD1 e os enunciados 2 e 3 estão inscritos na 
primeira FD1. Já os enunciados 1 e 4, inscrevem-se na FD2.

Trago uma outra SD.

Figura 2 – Sequência Discursiva 25

Fonte: página Nlucon do Facebook

5 Link da postagem: https://www.facebook.com/nlucon/photos
/a.815378625229686/815527228548159/?type=3, acesso em: 18 nov. 2020.

https://www.facebook.com/nlucon/photos/a.815378625229686/815527228548159/?type=3
https://www.facebook.com/nlucon/photos/a.815378625229686/815527228548159/?type=3
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A SD2 foi trazida da página de militância trans NLucon, sendo um 
compartilhamento de uma matéria postada anteriormente no Portal 
Geledés. Ela é profícua para refletirmos em diferentes maneiras de como 
o corpo trans é lido e, neste caso, eixos interseccionais de opressão en-
tram em cena, a partir de formações imaginárias que designam os luga-
res dos interlocutores no discurso (PÊCHEUX, 2014 [1969]).

Nesta sequência discursiva, há recortes da fala de Leonardo 
Peçanha, uma imagem dele, um homem negro, e dois endereços virtuais 
onde se pode encontrar entrevistas suas. Trago dois enunciados inscri-
tos nessa materialidade significante, uma já inscrita no título da matéria 
e a outra no corpo do texto.

1. “Deixei de ser objeto para ser ameaça.”

2. “Há travestis que, além da transfobia, sofre preconceito religioso.”

No primeiro enunciado, Leonardo Peçanha, da posição de sujei-
to-trans, discursiviza sobre duas leituras sobre seu corpo, uma antes e 
outra após a transição de gênero. A primeira ele era visto como mulher 
negra, objeto de desejo, associada à imagem objetificada da mulher ne-
gra na sociedade brasileira.

No segundo enunciado, o sujeito traz em seu discurso que muitas 
travestis sofrem a transfobia, algo já dado, mas que além dela também 
sofrem a opressão por parte do preconceito religioso por fazerem parte 
de religiões que não as cristãs. Com estes dizeres, este sujeito aponta 
para as diversas opressões que podem atuar sobre os mesmos corpos.

Os dois enunciados acima, em uma rede parafrástica, nos trazem 
os efeitos de sentidos os quais se filiam a rede de dizeres sobre a transge-
neridade. Poderíamos ler: a) Passei a ser uma ameaça, passei a ser visto 
como um homem negro. b) Além de transfobia, as pessoas trans sofrem 
outros tipos de preconceitos e violências. Aqui ilustramos, também, que 
os jogos de força entre interpelação/identificação/formações imaginá-
rias se dão na produção dos discursos e inscreve-se, também, no corpo 
como objeto significante sobre o qual atuam eixos interseccionais.
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Nas ciências sociais, a noção de interseccionalidade é produtiva na 
discussão sobre as identidades, que, discursivamente, entendemos como 
uma construção discursiva. Para Akotirene (2020),

A interseccionalidade visa dar instrumentalidade estrutural do 
racismo, capitalismo e cisheteropratiarcado – produtores de 
avenidas identitárias em que mulheres negras são repetidas ve-
zes atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça e 
classe, modernos aparatos coloniais.

Segundo Kimberlé Crenshaw, a interseccionalidade permite-
-nos enxergar a coalisão das estruturas, a interação simultâ-
nea das avenidas identitárias, além do fracasso do feminismo 
em contemplar mulheres negras, já que reproduz o racismo. 
Igualmente, o movimento negro falha pelo caráter machista, 
oferece ferramentas metodológicas reservadas às experiências 
apenas do homem negro. (AKOTIRENE, 2020, p. 19).

Situada na discussão do feminismo negro, Akotirene tem traba-
lhado com a interseccionalidade como uma ferramenta que visa obser-
var os cruzamentos entre os diversos eixos de opressão, ressaltando que 
não existe um dos eixos que seja preponderante em relação a outros. Do 
ponto de vista da AD, Cestari também refletiu sobre essa noção como 
“ferramenta teórico-metodológica fundamental para ativistas e teóri-
cas feministas comprometidas com análises que desvelem os processos 
de interação entre relações de poder e categorias como classe, gênero e 
raça.” (CESTARI, 2015, p. 45).

O complexo processo de interpelação dos sujeitos, a passagem do 
indivíduo à posição de sujeito, relaciona-se com as formações imaginá-
rias (que não deixam de apontar a interseccionalidade), que faz com que 
os sujeitos passem a (se) identificar como sujeitos do discurso. Sujeitos 
que discursivizam e são discursivizados a partir de uma de raça, gênero, 
classe, sexualidade, entre outras formas de identificação.

Neste trabalho, observamos dois diferentes corpos trans, na ima-
gem 1, há um sujeito-trans, branco, modelo e diferentes funcionamen-
tos discursivos e posições-sujeitos se inscrevem nos comentários. Na 
segunda imagem, há um sujeito trans, negro, falando de si, sobre como 
seu corpo é lido. Pela materialidade do corpo, ainda que haja opressão 
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sobre os corpos trans, elas se dão de diferentes modos, por nele, a partir 
do jogo de imagem, eles serem discursivizados de formas diferentes.

Assim, como temos pensado aqui, o corpo trans é um objeto para-
doxal, onde não se apagam as contradições, as disputas de/por sentidos. 
Dessa maneira, os sentidos que se agrupam a partir desse sintagma “cor-
po trans” são da ordem da resistência, da “liberdade”, da luta e do deslo-
camento de sentidos para os gêneros, ora se significam como algo “não-
-natural”, “desarranjo”, “desrespeito”. O que faz, então, teoricamente, 
relevar as contradições e todo complexo de desigualdade-subordinação 
das lutas de classes, além da relação de estranhamento entre os sujeitos.

Metodologicamente, essas redes de enunciados se inscrevem em 
FD opostas que estão em embate. Na FD1, circulam dizeres filiados à luta 
trans e outra, FD2, estão presentes os discursos transfóbicos, silenciado-
res e violentos.

Os corpos trans nos fazem questionar as evidências de sentidos 
sobre corpo, gênero, subjetivação. Para além disso, na resistência, tais 
corpos equivocam a cisnormatividade como norma social, e o equívo-
co aparece exatamente como o ponto em que o impossível (linguístico) 
vem aliar-se à contradição (histórica); o ponto em que a língua atinge a 
história.” (GADET; PÊCHEUX, 2010 [1983], p. 65). Isto é, há uma incon-
tornável relação entre corpo, linguagem e memória.
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MEMÓRIAS DE MULHERES MORTAS 
PELO COVID-19: O LUTO COMO ATO 

POLÍTICO NA ARTE

Emily Smaha da Silva1

1. Introdução

Diante da pandemia decorrente da Covid-19, que teve início em fe-
vereiro de 2020, quando foi descoberto o primeiro caso no Brasil, muitas 
vidas se perderam, atingindo homens, mulheres, jovens, idosos e tam-
bém crianças. Nosso foco, neste trabalho, recorta a memória de mulhe-
res mortas e o luto por essas mortes como ato político e de resistência. A 
questão de pesquisa a ser respondida é: como os sujeitos-autores cons-
tituem efeitos de sentidos de ausência de humanização dos corpos que 
foram/são representados como estatísticas e números nas mídias? Com 
vistas a responder essa questão elencamos como objetivo geral enfo-
car o luto como prática política de resistência a partir de materialidades 
artísticas.

O corpus analítico recorta o trabalho poético desenvolvido por 
Débora Diniz e pelo artista visual Ramon Navarro, publicado na página 
titulada: Reliqua.rum no Instagram. As imagens comportam colagens 
feitas com fotografias de mulheres desconhecidas do início do século 
XX, que materializam um relicário de memórias digitais em homenagem 

1 Emily Smaha da Silva; Doutoranda em Letras, UFPR; Grupo de pesquisa: GPTD; Análise de 
Discurso. E-mail: emilysmaha@gmail.com.
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às mulheres também não identificadas, vítimas da Covid-19 no Brasil. A 
página faz referência a memórias de mulheres, que morreram no con-
texto da pandemia no país, vitimadas pelo vírus que atingiu o mundo 
todo em 2020 e se estende até 2021. As materialidades a serem analisa-
das fazem parte de um discurso artístico de denúncia que resiste diante 
do luto, tendo em vista que as mulheres mortas se transformaram ape-
nas em números.

Destacamos as condições de produção e o seu funcionamento dis-
cursivo dessa noção, a partir de Orlandi (2015). A abordagem visa a si-
tuar os sujeitos autores da música e, também, as condições sócio-histó-
ricas que motivaram a produção, trazendo as materialidades analíticas, 
entrecruzando teoria e análise.

2. O discurso de luto e resistência

O corpo feminino constitui-se em discurso em materialidades ar-
tísticas como forma de protesto e também de memória e homenagem 
às vítimas da Covid-19, no Brasil. O vírus tem levado à morte milhares 
de pessoas, e tem colocado sistemas governamentais em todo o mundo 
em uma das piores crises do século. Pensar as relações humanas em 
um contexto com o qual estamos vivendo é desafiador e frustrante. Em 
inúmeros noticiários, podemos ver como corpos de pessoas, vidas hu-
manas, têm sido ignoradas, colocadas em segundo plano a favor de uma 
economia que não pode parar. 

A pesquisa interessa-se por trazer à tona o discurso em torno de 
corpos de mulheres que tornaram-se estatísticas, números de mortos, 
reféns de uma pandemia global e de um sistema falho econômico na-
cional que mostrou efetivamente que vidas de milhares de pessoas não 
são prioridade. A discussão em torno desses corpos e a escolha por esse 
recorte, partiu de certa indignação perante as notícias e também de 
pensar o corpo feminino morto e as condições de produção existentes 
nos acontecimentos.

De acordo com Courtine (2017, p. 528), “não só as expressões ma-
teriais de uma civilização – sua arquitetura, seus objetos, as tecnologias 
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que promove – traduzem opções ponderais, mas estas sedimentam re-
presentações do corpo que caracterizam uma época”. Nessa perspec-
tiva, discutir o corpo social, presente numa civilização, traduz o pen-
samento de determinada época e destacar o corpo em 2020, e o modo 
como a sociedade alterou as relações, é importante para pensarmos 
sobre a discursivização dos corpos, buscando saber das relações e do 
funcionamento do corpo, tendo em vista que, ainda conforme Courtine 
(2017, p. 558)

[…] o próprio corpo se torna um meio artístico: passa da con-
dição de objeto da arte para a de sujeito ativo e de suporte da 
atividade artística. No decurso do século XX ocorre uma des-
-realização das obras em benefício do corpo enquanto veículo 
da arte e das experiências artísticas.)

  Os corpos trazidos no recorte da análise, textos-imagens de mu-
lheres do início do século XX e o trabalho de Débora Diniz e Ramon 
Navarro, é divulgado em uma página na rede social Instagram, a pági-
na intitula-se ‘reliquia.rum’, que remete a palavra relicário e segundo o 
dicionário Michaelis On-line se define como “caixa de lembrança ou re-
cordações” um arquivo digital, composto por textos-imagens, que se uti-
lizam da técnica de colagem digital, para sobrepor fotografias de mulhe-
res do século XX a outros elementos pictóricos. As mulheres presentes 
nas fotos não são identificadas, assim como os nomes das vítimas que 
elas representam não são citados, porém em sua descrição transmitem 
informações, memória das mulheres, a idade e o local onde faleceram. 
Esse corpo, manipulado pela fotografia, é ressignificado, ressoando lem-
branças de mulheres que já faleceram, com as mulheres que estão sendo 
vítimas do novo vírus.

O texto-imagem, postado na página, no dia 23 de março de 2020, 
no início da pandemia no país, remete à primeira vítima do vírus no 
Brasil, a primeira morte, uma mulher, negra, empregada doméstica, que 
contraiu o vírus de sua patroa, a qual estava doente, e não havia comu-
nicado, podemos ver abaixo:
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Figura 1 – A primeira mulher (NAVARRO, 2020)

Fonte: Instagram

As informações presentes na descrição da imagem são as seguintes:

A primeira mulher a morrer no Rio de Janeiro é sem nome. 
Sabemos que era empregada doméstica. Morreu porque não lhe 
avisaram que a patroa estava doente. Deixou filhos. Deixou em 
nós a cicatriz do que faz a herança colonial neste país. (DINIZ, 
2020).

Fizemos destaques nas informações sobre a primeira vítima da 
Covid-19 no Brasil, tendo em vista a repetibilidade: não ser identifica-
da, ser empregada doméstica e ir trabalhar mesmo a patroa estando in-
fectada com um vírus altamente letal. O texto-imagem relacionado a 
esta informação é a de uma mulher negra e por ela ressoa o enunciado 
“vidas negras importam” que circulou no mundo todo, especialmente, 
em protesto à morte de um negro, que morreu asfixiado, sem ar, res-
soando aí também, a impossibilidade de os negros respirarem, isto é, 
viverem. Trazemos Orlandi (2012, p. 31) que todo discurso considera a 
exterioridade e remete a um outro discurso, presente nele por sua au-
sência necessária”. Nessa presença de outros discursos, entendemos que 
há o interdiscurso (a memória do dizer), que ressoa no intradiscurso. 
Vale destacar que os sujeitos se reconhecem e se identificam com deter-
minados saberes.
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Com isso, retornamos à mulher sem nome que foi a primeira ví-
tima da Covid-19 e vemos que para ela faltou ter tido o direito de pre-
servar a própria saúde e que ela também não teve o direito de se isolar e 
nem mesmo de ser avisada de que está diante de uma pessoa que pode 
contaminá-la, Retorna, com isso, o “E daí”, de Bolsonaro. É possível, en-
tão construir as seguintes redes parafrásticas:

1. Empregada doméstica não é empregado respeitado;

2. Ela não tem direito de manter o isolamento porque tanto faz se 
ela morrer;

3.  Doméstica é mal paga e não tem direitos, então ela assemelha-se 
aos escravos;

4. Filhos de empregados podem viver sozinhos, elas podem se “virar”.

Essas redes parafrásticas sinalizam para o funcionamento da 
ideologia e para os efeitos de evidência e de unidade de sentidos, 
sustentando-se sobre o já dito e sobre memórias que retornam por 
meio de discursos que de tanto se repetirem são admitidos como 
“naturais”. (ORLANDI, 2012, p. 31).

O que a mídia divulgou como sendo uma informação acerca de uma 
pessoa sem nome, significa discursivamente e faz com que retornem ou-
tros discursos e acontecimentos violentos dentro da mesma formação 
discursiva racista, sinalizando também para a luta de classes, conforme 
nos ensina Pêcheux (1997). Esses acontecimentos, provavelmente, ocor-
reram em outros países, assim como, repetindo-se ao longo da história, 
nas relações entre o trabalho, a produção e o lucro. Colocando a vida dos 
mais pobres em risco. Essas questões, podem ser vistas quando Federici 
(2017, p. 35) nos diz:

Também podemos observar que a promoção do crescimento 
populacional por parte do Estado pode andar de mãos dadas 
com uma destruição massiva de vidas; pois em muitas circuns-
tâncias históricas – como, por exemplo, a história do tráfico 
de escravos – uma é condição para a outra. Efetivamente, num 
sistema em que a vida está subordinada à produção de lucro, 
a acumulação de força de trabalho só pode ser alcançada com 
o máximo de violência para que, nas palavras de Maria Mies, 
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a própria violência se transforme na força mais produtiva. 
(FEDERICI, 2017, p. 35).

No ano de 2020, no Brasil, mais precisamente, desde março, tem 
havido problemas sociais que aumentaram e há um acúmulo de milha-
res de vítimas, causando uma crise social, vinda do medo, do luto, do 
desemprego, das explorações e dos subempregos. Assim, cada vez mais 
há novas formas de subordinação ao poder que em nome do lucro se 
repetem, constituindo efeitos de retorno do período da escravidão. A 
violência não mais está no trabalho escravo, mas permanece na obriga-
toriedade e no desamparo frente a situações que colocaram em risco e 
levaram à morte pessoas, vítimas de um sistema opressor.

A partir dessas questões sobre o corpo, e também sobre a produção 
do lucro ao longo da história, partimos para a discussão sobre memória 
em análise de discurso, a qual, segundo Indursky (2011), se faz por meio 
da repetibilidade:

[…] afetado pelo esquecimento, na crença de ser a origem da-
quele saber. Por conseguinte, a memória de que se ocupa a AD 
não é de natureza cognitiva, nem psicologizante. A memória, 
neste domínio de conhecimento, é social. E é a noção de re-
gularização que dá conta desta memória. (INDURSKY, 2011, p. 
70-71).

Acontecimentos, muitas vezes, acerca de temas políticos e eco-
nômicos, retornam em discursos ressignificados, e as memórias desses 
acontecimentos circulam novamente, repetindo, reproduzindo ou trans-
formando os sentidos. Essas memórias, constituem-se de forma social, 
fazem com que os sentidos nas linguagens se repitam. Sobre as redes 
e relações interdiscursivas as quais fazem com que outros discursos se 
aproximem, Indursky, nos diz que: 

[…] não é mais possível distinguir o que foi produzido no texto 
e o que é proveniente de outros discursos, do interdiscurso, vis-
to que o discurso está disperso em uma profusão descontínua e 
igualmente dispersa de textos, relacionando-se com formações 
discursivas diversas e mobilizando posições-sujeito igualmen-
te diferentes. (INDURSKY, 2006, p. 70).
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Em nosso recorte, trazemos a música “E daí?”, produzida pelo gru-
po Pax Tecum. A partir do material compartilhado pela página Reliqua.
rum, o grupo produziu um vídeo no qual compartilha algumas imagens 
presentes no Instagram e a letra, a qual remete e ressignifica o discur-
so proferido pelo presidente Jair Bolsonaro em abril de 2020, quando o 
número de mortos no país ultrapassou a China. O discurso tornou-se 
polêmico, pois quando interrogado sobre o alto número de vítimas, o 
presidente diz: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou Messias, 
mas não faço milagre”2. A posição que o presidente assume nesse discur-
so, remetendo a palavra “messias” e “milagre”, associando ao discurso 
religioso e a Jesus Cristo, nos permite perceber seu nítido desinteresse 
por uma busca de melhorias na situação, não assumindo de fato, a sua 
posição enquanto presidente.

As relações interdiscursivas presentes nos textos, mobilizam efei-
tos de origem, mas ao mesmo tempo, nos remetem a outros que estão 
por vir e os quais se inscrevem no mesmo sentido (INDURSKY, 2006). 
Apesar de ambos os textos proferirem o mesmo enunciado “ E daí?”, 
cada um está mobilizando uma subjetividade distinta, a qual ressoa di-
ferentes sentidos por estarem em diferentes formações discursivas.

A formação discursiva é o “lugar da construção do sentido (sua 
‘matriz’, por assim dizer). […] é determinado pelas posições ideológi-
cas postas em jogo no processo social histórico em que as palavras, ex-
pressões e proposições são produzidas (isto é reproduzidas)” (ORLANDI, 
2004, p. 65-66). O mesmo enunciado proferido pelo presidente em sua 
formação discursiva atribui um sentido de completo desinteresse, sen-
do ele a pessoa que ocupa o mais alto cargo político, quando o mesmo 
enunciado é retomado pelo grupo musical, assume um outro sentido, o 
qual, pela repetição, apresenta casos de mulheres que morreram, mas 
em um sentido que se posiciona de forma a apresentar que, acima de 
números, os casos eram vidas que tinham importância, o enunciado par-
te então para um sentido de resposta ao presidente, fazendo com que 
os processos parafrásticos tornem-se discursivamente em sentidos de 
resposta e resistência.

2 Reportagem disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamen-
to-quer-que-eu-faca-o-que-diz-bolsonaro-sobre-mortes-por-coronavirus-no-brasil.ghtml; 
Acesso em: 27 abr. 21.

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-bolsonaro-sobre-mortes-por-coronavirus-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-bolsonaro-sobre-mortes-por-coronavirus-no-brasil.ghtml
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A primeira morreu. Não sei o seu nome. Não conheço seu rosto. 
Só que era negra e pobre. E daí? E daí? Depois veio aquela. 
Quase um século de vida. Mas há quem não ligue. Já era tempo 
da partida? E daí? E daí? Também teve outra, miúda pequeni-
na. Foi embora tão cedo, a vida interrompida. E daí? E daí? Há 
também a conhecida. Respeitada maestrina. Talvez seja só ela 
com merecida despedida. E daí? E daí? E daí? E daí? E daí, 
eu lhe respondo, são amores impedidos, beijos interrompidos. 
Abraços partidos. Nem mesmo um adeus. Como se costuma 
dar a alguém que se ama. Quando tudo terminar. E aí? E aí? 
(RODRIGUES, 2020, grifos nossos).

Quando analisamos discursivamente materialidades, sendo elas 
verbais ou não verbais, problematizamos a maneira de ler, colocando 
questões sobre o que foi produzido (ORLANDI, 2015). Em nosso corpus, 
as materialidades nos permitem notar as redes de sentido parafrásticas 
entres os enunciados. Durante a música percebemos enunciados sobre 
vítimas e o desconhecimento sobre elas, vítimas idosas, as quais conta-
bilizam o maior número, e que suas mortes normalmente são justifica-
das pela idade avançada ou por apresentarem comorbidades.

As formas de ressignificação e resposta ao enunciado do presi-
dente, se apresentam como forma de revolta, perante o luto de muitas 
mulheres que não foram dignas de terem uma despedida aos familiares. 
Quando analisamos discursivamente um texto, alcançamos sua exterio-
ridade não apenas decodificando o texto pelo texto, mas procurando en-
tender os efeitos de sentidos produzidos, em determinadas condições, 
fazendo com que o analista note e apreenda os discursos.

As condições de produção identificadas nos textos se fazem funda-
mentais para o alcance da compreensão da produção do discurso, a con-
dição de produção do enunciado feito pelo presidente, nos mostra um 
país que atingiu um número alarmante de infectados e mortos pelo vírus 
em abril de 2020, sendo assim, a mídia, como a grande parte dos brasi-
leiros esperava um posicionamento sério e que mostrasse preocupação 
com a situação e um planejamento para evitar um avanço desse núme-
ro, porém a posição do presidente, não condiz com a de um governante 
preocupado com o povo brasileiro, mas sim de uma pessoa que optou por 
apresentar sua incapacidade perante o que estava acontecendo.
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Observando o número crescente de vítimas, diferentes pessoas 
e artistas manifestaram-se, como foi o caso de Débora Diniz, Ramon 
Navarro e o grupo Pax Tecum, os quais por meio da arte transmitiram as 
suas indignações e também respeito às vítimas por meio de textos, ima-
gens, e da criação da página, desenvolverem um espaço de luto, memória 
e resistência.

Orlandi (2015), nos diz que podemos considerar as condições de 
produção em sentido amplo – que inclui o contexto sócio-histórico e 
ideológico, e as condições em sentido estrito, as quais nos trazem o con-
texto imediato. Vemos que nos enunciados analisados temos um sujeito 
de posição governamental da extrema direita, em contraponto um grupo 
artístico, o qual por meio da arte encontrou formas de resposta ao pro-
nunciamento do presidente.

Os dizeres presentes na música, retornam sob a forma do pré-
-construído, o enunciado “e daí?” com outros sentidos, sustentando-se 
em memórias que circularam antes em outros lugares. O trabalho do 
interdiscurso na análise, retorna e nos faz compreender como que “o in-
terdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito sig-
nifica em uma situação discursiva dada.” (ORLANDI, 2015, p. 29). Temos 
o enunciado onde como forma de resposta o grupo expõe: “E daí? E daí? 
E daí? E daí? E daí, eu lhe respondo, são amores impedidos, beijos in-
terrompidos. Abraços partidos. Nem mesmo um adeus. Como se costuma 
dar a alguém que se ama. Quando tudo terminar. E aí?” (RODRIGUES, 
2020, grifos nossos).

No recorte realizado, vemos o trabalho do retorno do enunciado 
e verificamos que o mesmo enunciado significa de forma diferente, pois 
as formações discursivas de cada sujeito são diferentes. Desta forma, ve-
mos que o funcionamento do discurso se faz com a relação que tem com 
os sujeitos e com a ideologia.

Os sentidos e sujeitos em análise de discurso “sempre podem ser 
outros.” (ORLANDI, 2015, p. 35). Orlandi nos diz que precisamos ve-
rificar o jogo e como são trabalhados os efeitos, entre a paráfrase e a 
polissemia. A polissemia é definida como “a simultaneidade de movi-
mentos distintos de sentido no mesmo objeto simbólico.” (ORLANDI, 
2015, p. 36). Temos como objeto simbólico o enunciado “e daí”, em duas 
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materialidades distintas, podemos ver o trabalho da polissemia e como 
são trabalhados e inscritos de acordo com as condições de produção e 
formações discursivas de cada sujeito produtor de sentidos.

Na música os sentidos sempre podem ser outros, ressoando revol-
ta diante da resposta que sinaliza para o desinteresse do presidente. A 
resposta a Bolsonaro rompe com o estabilizado e instaura deslocamen-
tos de sentidos. Com isso, as redes parafrásticas se movimentam e cons-
tituem o diferente. Esses movimentos “afetam os sujeitos e os sentidos 
na sua relação com a história e com a língua.” (ORLANDI, 2015, p. 35). 
Isso faz com que compreendamos as noções de criatividade aplicadas na 
análise de discurso, a qual se faz por esse processo de ruptura no proces-
so da produção da linguagem, pelo deslocamento de sentidos os quais 
ocorrem na música.

O enunciado “e daí” permanece no início da música, porém, como 
é produzido por um grupo que ocupa uma determinada posição-sujeito 
na formação social e se inscreve em outra formação discursiva que não 
a do presidente, seu sentido é alterado, justamente porque: “As palavras 
mudam de sentido segundo as posições daqueles que as empregam.” 
(ORLANDI, 2015, p. 40).

Desta forma entendemos, que apesar de serem as mesmas pala-
vras, os sentidos são diferentes, porque estão inscritos em formações 
discursivas distintas e que se antagonizam. Sendo assim, verificamos 
que há um deslize de sentidos e que as palavras mudam de acordo com a 
inscrição na formação discursiva do sujeito.

A posição ocupada pelo sujeito dentro da formação discursiva faz 
com que os sentidos se alterem e mostram que as palavras são trans-
parentes. Trazemos a arte que em seu processo criativo, ressignifica di-
zeres, acontecimentos históricos, que afetam o discurso pelo trabalho 
da língua na história, pelo atravessamento do inconsciente, pelas con-
dições de produção e pelas posições ideológicas dos sujeitos. A autoria 
implica também, segundo Orlandi (2015), na posição do sujeito, dentro 
de sua cultura, e no contexto histórico-social.

Quando visualizamos a página social, o relicário de memórias 
às vítimas que perderam suas vidas, podemos empreender distintas 



565

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

interpretações. Precisamos considerar que na Análise de Discurso a in-
terpretação “não é livre de determinações: não é qualquer uma e é desi-
gualmente distribuída na formação social.” (ORLANDI, 2015, p. 45-46). 
Os leitores dos textos-imagens, da música, do vídeo, possuem distintas 
formas de leitura perante as materialidades. O trabalho da memória de 
cada sujeito-leitor se faz presente no trabalho da interpretação. E se-
gundo Orlandi (2015), temos dois aspectos da memória: a memória ins-
titucionalizada, por meio dos arquivos, e a memória constitutiva, que é 
o interdiscurso, os sentidos se fazem pelo trabalho e deslocamento de 
sentidos presentes nas memórias.

A inscrição dos sujeitos leitores em suas formações discursivas 
também faz com que os sentidos das palavras no discurso rompam com 
o estabilizado. Os sentidos não estão esgotados, analisamos nos enun-
ciados acima, porém eles continuam abertos para novas e diferentes 
abordagens, não limitamos seus sentidos em apenas uma única descri-
ção. Podemos ter uma leitura parafrástica, a qual procura “repetir o que 
o autor disse e a polissêmica (que atribui múltiplos sentidos ao texto).” 
(ORLANDI, 2000, p. 38).

Trabalhamos com discursos que se materializam por meio de tex-
tos, que são heterogêneos, quanto sua forma, sua natureza, e os diferen-
tes materiais simbólicos, a análise de discurso nos possibilita entender 
os textos em suas heterogeneidades, desde à sua natureza, como em 
suas posições sujeito (ORLANDI, 2015, p. 68).

3. Efeitos de conclusão

Por meio da análise discursiva mobilizamos conceitos que mostra-
ram o atravessamento dos sentidos e sua formação. O trabalho desen-
volvido pelos sujeitos-autores nas materialidades visuais e sonoras nos 
permitiram analisar e verificar o trabalho da memória, das redes para-
frásticas, das condições de produção e dos sentidos nos permitindo ver 
que por meio da Arte resgatam e ressignificam mulheres, mortas que 
tornaram-se e ainda tornam-se estatística. O lugar dos sujeitos-autores 
tornou-se lugar de resistência perante um sistema governamental que 
ignora a quantidade de mortes diárias ocorridas desde março de 2020. 
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O descaso apresentado no discurso presidencial, tornou-se fonte para 
ressignificação e resistência por parte dos músicos, fazendo ressoar 
sentidos de resposta a um discurso político que não se importa com a 
gravidade da situação. Os efeitos de sentido trazidos pelos artistas nos 
remetem a memórias sobre mulheres, índias, negras, idosas, as quais ao 
longo da história tiveram seus direitos violados por aqueles que estavam 
no poder. A heterogeneidade das materialidades textuais nos permitiu 
analisar que os sentidos se fazem presentes e mobilizam diferentes 
linguagens.

Que o luto como ato político na arte possa continuar sendo este 
lugar de resistência e memória para aquelas que infelizmente mais uma 
vez sofreram devido ao poder político, uma ferramenta contra o silen-
ciamento de sentimentos e de pessoas.
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QUANDO A AUSÊNCIA SE FAZ 
PRESENÇA: O (FUNCIONAMENTO DO) 

CORPO EM INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS 
NA PANDEMIA

Bruno Arnold Pesch1

1. Introdução

Eu me pergunto se as obras que realmente trazem alguma coisa 
sobre o corpo não são exatamente aquelas obras em que o cor-
po está ausente, completamente ausente2.

(SAFATLE, 2011)

Partindo da presença do corpo em sua ausência, volto meu olhar 
à discursividade de duas3 intervenções artísticas feitas no espaço urba-
no da cidade de São Paulo pela artista brasileira Verena Smit durante a 
pandemia da Covid-19, em 2020. Uma delas consiste em uma projeção, 

1 Mestre e doutorando em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UEM. 
Licenciado em Artes Visuais pela UEM. Integrante do GPDISCMÍDIA/CNPq-UEM (Grupo de 
Pesquisa em Discursividades, Cultura, Mídia e Arte). E-mail: bruno.apesch@gmail.com.

2 Esta epígrafe é a transcrição de uma fala de Vladimir Safatle no documentário “Ensaio sobre o 
sujeito na arte contemporânea brasileira”, dirigido por Tania Rivera (2011).

3 As imagens visuais das duas intervenções da artista podem ser observadas na terceira parte 
deste texto, nomeada de “A presença do corpo em sua ausência”.

mailto:bruno.apesch@gmail.com
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feita em Pinheiros, bairro de São Paulo, que joga com as palavras cem e 
sem, mil e mais mortes; na outra, nomeada de “Ninguém está sozinho”, 
uma fita de isolamento com tal dizer foi colocada pela artista em frente 
à porta de alguns estabelecimentos no centro da cidade de São Paulo. 
A primeira delas foi postada no Instagram da Bienal de São Paulo (@
bienalsãopaulo) e no Instagram da própria artista (@verenasmit), já a 
segunda, foi postada no Instagram da artista.

As noções de corpo em sua presença-ausência, a intervenção e 
o espaço urbano são, aqui, entendidos nos entremeios da Análise de 
Discurso, Arte e Psicanálise. Neles, os laços entre o corpo e o espaço nos 
quais a artista intervém colocam-me diante da imagem, do tempo e da 
linguagem (artística) em seu anacronismo, opacidade e incompletude. O 
anacronismo, como explica Didi-Huberman (2015, p. 22), seria, primei-
ramente, “[…] um modo temporal de exprimir a exuberância, a comple-
xidade, a sobreposição das imagens”.

Pensar a imagem no choque entre um acontecimento histórico e o 
dispositivo complexo de uma memória poderia, segundo Pêcheux (2015, 
p. 45), colocar em jogo uma passagem do visível ao nomeado, na qual 
ela “seria um operador de memória social, comportando no interior dela 
mesma um percurso escrito discursivamente em outro lugar […]”. A ima-
gem, nesse sentido, é opaca e muda, porque, nela, “a memória ‘perdeu’ 
seu trajeto de leitura (ela perdeu assim um trajeto que jamais deteve em 
suas inscrições)” (PÊCHEUX, 2015, p. 49).

Tocar nas questões da imagem é, também, falar em uma espécie 
de incêndio e em cinzas, conforme Didi-Huberman (2012). Para o au-
tor, é próprio do arquivo a lacuna, sua natureza é lacunar. Essas lacunas 
resultam de “censuras deliberadas ou inconscientes, de destruições, 
de agressões, de autos de fé. O arquivo é cinza, não só pelo tempo que 
passa, como pelas cinzas de tudo o que o rodeava e que ardeu” (DIDI-
HUBERMAN, 2012, p. 211).  O discurso, nos lembra Ferreira (2019, p. 
21), “é também um modo de ver, de escutar, que compreende as percep-
ções do corpo, da cultura e do sujeito que aí se encontra incluído”. São 
nestes entremeios, nestes tracejos de sobreposição da imagem que sou 
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levado a olhar na/pela ausência do corpo nas intervenções artísticas no 
espaço urbano e a maneira como ele se presentifica nesse espaço urbano 
visibilizado pelo artístico no período de isolamento social. É percorren-
do, portanto, os rastros discursivos do que foi tecido artisticamente que 
me interrogo pela forma como a arte faz do espaço a própria obra, capaz 
de materializar a presença de corpos ausentes.

2. As temporalidades do corpo

Início este texto com uma passagem do documentário “Ensaio 
sobre o sujeito na arte contemporânea brasileira”, dirigido por Rivera 
(2011), no qual Safatle afirma sobre a presença do corpo em obras em 
que ele está completamente ausente. O corpo, para o filósofo, é uma for-
ma de experimentar tempo. Em suas palavras:

Cada corpo tem seu regime de temporalidade e regimes de 
temporalidade idênticos aproximarão corpos aparentemen-
te distantes. Seja a expectativa da iminência do dolo que nos 
amedronta, seja a expectativa da iminência de um aconteci-
mento que nos redima, medo e esperança conhecerão o mesmo 
tempo fundado na ordem própria a um horizonte de expectati-
va, mesmo que se trate de procurar, dependendo do caso, sinais 
futuros negativos ou positivos (SAFATLE, 2016, p. 15).

Refletir sobre a presença do corpo em sua ausência é, antes de mais 
nada, pensar este corpo sendo tecido em regimes de temporalidades que 
entrelaçam imagens (visuais e formações imaginárias). O corpo, lembra-
-nos Ferreira (2019, p. 282), não se deixa apreender em sua completude, 
ele se expõe pelo excesso e “acaba irrompendo em falta”, ele se mostra e 
se esconde ao mesmo tempo.

Em seu O circuito dos afetos, Safatle (2016, p. 16) aponta ser ne-
cessário perguntar “qual corporeidade social pode ser produzida por um 
circuito de afetos baseado no desamparo”. Pois o desamparo cria víncu-
lo “não apenas através da transformação de toda abertura ao outro em 
demandas de amparo. Ele também cria vínculos de despossessão e por 
absorção de contingência” (SAFATLE, 2016, p. 16). Estar nesse estado, 
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prossegue o autor, “é deixar-se abrir a um afeto que me despossui dos 
predicados que me identificam. Por isso, afeto que me confronta com 
uma impotência que é, na verdade, forma de expressão do desabamento 
de potências que produzem sempre os mesmos atos, sempre os mesmos 
agentes” (SAFATLE, 2016, p. 16).

Um corpo político tecido pelo desamparo é, para Safatle (2016, p. 
16), “um corpo em contínua despossessão e des-identificação de suas 
determinações”. Ele é “atravessado por antagonismos e marcado por 
contingências que desorganizam normatividades impulsionando as for-
mas em direção e situações impredicadas” (SAFATLE, 2016, p. 16). Nesse 
sentido, o desamparo produz corpos em errância, que integra o que apa-
rentava definitivamente perdido pela produção de uma “simultaneidade 
estranha à noção de presença” (SAFATLE, 2016, p. 16).

O corpo como objeto de estudo discursivo “se configura em tor-
no de limites e se submete à irrupção da falta que lhe é constitutiva”, 
conforme Ferreira (2013b, p. 128). Da mesma forma que a língua não é 
um ritual sem falhas, nos lembra Ferreira (2013a), retomando Pêcheux, 
a ideologia e corpo também não são. O corpo, afirma a pesquisadora, 
“seria o lugar de simbolização onde se marcariam os sintomas sociais 
e culturais desses equívocos – tanto os da língua quanto os da história” 
(FERREIRA, 2013a, p. 78). Ele é lugar do visível e do invisível. 

Ferreira (2013b), em seus estudos sobre o corpo, afirma que é jus-
tamente ele que a faz estabelecer laços com a Arte e com a Psicanálise. 
Neste texto, é o funcionamento do corpo (que se faz presente na ausên-
cia dele) em intervenções artísticas de Smit no período de pandemia da 
Covid-19 que me interessa, porque essa presentificação do corpo em sua 
ausência não é indiferente ao olhar de quem transita pela zona frontei-
riça de entremeio e que visualiza no artístico a potência de miniaturizar 
as incertezas de um momento de isolamento social.

Não ser indiferente ao olhar é aqui entendido como algo que de 
alguma maneira me toca como analista-artista, é uma materialidade que 
produz/deixa suas marcas no (em meu) corpo e no tecido social. Ou seja, 
de certa maneira, toco em questões daquilo que emociona. As emoções 
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são, segundo Didi-Huberman (2016a, p. 38), “emoções, movimentos, co-
moções, são também transformações daqueles e daquelas que se emocio-
nam. Transformar-se é passar de um estado a outro […]”. E é por meio 
delas, prossegue Didi-Huberman (2016a, p. 38), “que podemos eventual-
mente, transformar nosso mundo, desde que, é claro, elas mesmas se 
transformem em pensamentos e ações”.

3. A presença do corpo em sua ausência

Nos processos de pensar o movimento de quando a ausência se faz 
presença deparo-me com este trecho de O despovoador, de Beckett (2008, 
p. 16):

é curioso notar a presença na pista de um certo número de 
sedentários sentados ou em pé contra parede. Praticamente 
mortos as escadas e fonte de incômodo tanto para o transporte 
quanto para espera eles são no entanto tolerados. O fato é que 
essas espécies de semi-sábios nos quais aliás todas as idades 
estão representadas inspiram àqueles que ainda se agitam se 
não um culto ao menos certa deferência. Fazem questão disso 
como uma homenagem que lhes é devida e são doentiamente 
sensíveis à menor falta de consideração. Um buscador seden-
tário em quem se pisaria em vez de saltar por cima dele pode 
se descontrolar a ponto de emocionar um cilindro. Colados à 
parede também os quatro quintos dos vencidos tanto sentados 
quanto em pé. Pode-se pisar neles sem que eles reajam.

 Esse trecho nos mostra a articulação tanto dos (jogos de imagens 
do) corpos com o espaço como, também, dos incômodos que um corpo 
“sedentário” pode causar. Para além desses processos, este trecho me 
fez pensar na maneira como o corpo ausente se presentifica no espaço 
urbano pelo artístico, num período em que os corpos foram interditos 
de estar nesse espaço. Olhar para as intervenções realizadas por Smit 
na cidade de São Paulo (imagem 1 e imagem 2), durante o período de 
isolamento social, é reconhecer que o corpo – mesmo que ausente – e o 
espaço urbano são intimamente relacionados.
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Figura 1 – Verena Smit, sem título, 2020

Fonte: https://www.instagram.com/p/CDr0BXZAksK/. Acesso em: 1 out. 2020

Figura 2 – Verena Smit, “Ninguém está sozinho”, 2020

Fonte: https://www.instagram.com/p/CAYu7AgAy8A/. Acesso em: 1 out. 2020

O corpo dos sujeitos, segundo Orlandi (2016, p. 201), “está atado 
ao corpo da cidade e estes são significados por essa ligação. […] Nosso 
corpo, urbano, que se textualiza como um corpo de cidade, ocupa um 
espaço e é ocupado por ele”. Estes corpos, conforme Orlandi (2016), for-
mam um único corpo. No território urbano, afirma Orlandi (2004, p. 11),

https://www.instagram.com/p/CDr0BXZAksK/
https://www.instagram.com/p/CAYu7AgAy8A/
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o corpo dos sujeitos e o corpo da cidade formam um, estando 
o corpo do sujeito atado ao corpo da cidade, de tal modo que 
o destino de um não se separa do destino do outro. Em suas 
inúmeras e variadas dimensões: material, cultural, econômica, 
histórica etc. O corpo social e o corpo urbano formam um só.

 Na troca de letras, na brincadeira com as palavras e com o pró-
prio espaço urbano, Smit joga com os sentidos do momento de lockdown, 
no início do ano de 2020. Uma de suas intervenções artísticas (imagem 
1) – cem e sem, mil e mais mortes foi feita na esquina das ruas Augusta 
com a Peixoto Gomide, no Centro de São Paulo. Ela é parte da série de in-
tervenções artísticas da edição de 2020 do Museu de Arte de Rua (MAR).

Em um texto, publicado pela Prefeitura de São Paulo sobre a edi-
ção de 2020 do MAR, que teve como foco a pandemia, encontra-se o se-
guinte trecho a respeito de Smit:

“Esse interesse pelo outro sempre mexeu comigo. Vivemos um 
momento muito delicado, incerto e sinto que fazer um trabalho 
nessa escala, com uma frase, é quase como um abraço”, indica 
Verena. “Essa é uma esquina que vai guardar um abraço e es-
pero que um pouco de amparo”, complementa se referindo à 
esquina das ruas Augusta e Peixoto Gomide, local da empena 
que recebe a obra, a primeira do MAR 2020 (PREFEITURA DE 
SÃO PAULO, 2020, on-line).

 A segunda intervenção, nomeada de “Ninguém está sozinho”, 
feita também no centro de São Paulo, interdita a porta de entrada de 
alguns espaços com uma faixa que traz repetidas vezes a frase ninguém 
está sozinho. Uma faixa que, em suas palavras, (re)coloca o sujeito no 
espaço urbano, versando, ao mesmo tempo, sobre a impossibilidade de 
transitar por ele num momento em que foi amplamente pedido, cobra-
do, interditado (tanto pelos sujeitos, como por decretos municipais, es-
taduais, por conta da necessidade de ficar em casa).

Por meio das brincadeiras com as palavras, do ato de interditar 
artisticamente a entrada de determinados locais no centro da cidade 
de São Paulo, Smit visibiliza não apenas que o corpo está diretamen-
te atado ao corpo da cidade (como afirma Orlandi [2016]), mas, tam-
bém, que, mesmo estando ausente dele, o corpo se presentifica social 
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e imaginariamente pelo gesto de uma artista que assume a incerteza, o 
medo, o número de mortes em decorrência da Covid-19, em um movi-
mento que (re)afirma a necessidade de não-circular pelo espaço da cida-
de, o corpo se faz presente numa (re)montagem do espaço urbano pelo 
próprio ato do intervir.

Didi-Huberman (2016, p. 1, grifos do autor), no início texto 
“Remontar, remontagem (do tempo)”, afirma:

Só se expõe – poética, visual, musical ou filosoficamente – a 
política ao mostrar os conflitos, os paradoxos, os choques recí-
procos dos quais toda história é tecida. É por isso que a mon-
tagem aparece como o procedimento, por excelência, dessa 
exposição: as coisas só aparecem aí ao tomarem posição, elas 
só se mostram aí se desmontar [démonter] inicialmente, como 
falamos da violência de uma temporalidade “brava” [tempête 
“démontée”], onda contra onda, ou de um relógio “desmonta-
do” [démonté], isto é, analisado, explorado e, portanto, disperso 
pelo furor de saber posto em prática por qualquer filósofo ou 
criança baudelairiana.

 Ao olhar para essas intervenções urbanas de Smit como uma ma-
terialidade discursiva, atento-me, justamente, aos movimentos parado-
xais da textualização da imagem que entrelaça o corpo, o espaço urbano 
e a história se tecendo e sendo tecida em gestos artísticos que intervêm 
no próprio espaço da cidade. A questão da materialidade discursiva, si-
naliza Pêcheux (2016, p. 23), “surge precisamente daquilo que, entre a 
história, a língua e o inconsciente, resulta como heterogeneidade irre-
dutível: um remoer de falas ouvidas, relatas ou transcritas, uma profu-
são de escritos mencionados falas e outros escritos”.

Pensar a prática artística por esse viés é reconhecer que o trabalho 
do artista é marcado pelo que o afeta, seja consciente ou inconscien-
temente. Nesse sentido, em suas produções ecoam/emaranham-se suas 
referências visuais, literárias, musicais etc., ou seja, aquilo que passa 
e deixa marcas em seu corpo e que se materializa em suas produções 
artísticas. Ressalto ainda, a partir dos estudos que Lacan (1988) faz de 
Freud, que não é possível mensurar o que da criação artística constitui 
seu verdadeiro valor. “No que concerne aos pintores, assim como aos 
poetas, há uma linha na qual ele [Freud] para sua apreciação. Ele não 
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sabe o que, ali, para todos, para os que olham ou que ouvem, constitui 
o valor da criação artística” (LACAN, 1988, p. 107). Ferreira (2013b, p. 
132, grifos da autora), ao fazer menção ao estudo de Maria Rita Kehl, diz 
que “é só o que temos: um corpo e uma história. E eu diria: Não é pouco. 
Como esse corpo e essa história carregamos nossa casa, nosso ser nosso 
tempo”. Para a pesquisadora, a memória corporal é um bem incontor-
nável, “que abre para um porvir incessante, preenchida por vivências 
afetivas que cada um de nós possui e que vai oferecer ao olhar do outro 
e a nosso próprio olhar. Essa memória não é feita de fatos, mas de res-
tos, de fragmentos, de construções imaginárias vividas e não vividas” 
(FERREIRA, 2013b, p. 132). O corpo da artista, mesmo estando invisível 
nos registros de suas intervenções artísticas na cidade de São Paulo, é 
visibilizado em seu próprio gesto artístico que mostra o jogo vida-morte. 
Por mais que em suas intervenções o que se coloca em primeiro plano é 
a relação da vida-morte do corpo biológico, considero relevante destacar 
que, do ponto de vista psicanalítico, desde o nascimento de um ser vivo, 
a morte começa sua existência e “sua existência é finalmente a soma das 
modificações quantitativas e qualitativas dessa tendência biológica sob 
o efeito das ‘pulsões vitais’ que são as pulsões sexuais” (RAULET, 2002, 
p. 84). Contudo, prossegue o autor, “essas pulsões sexuais são também 
conservadoras e não há porque admitir uma diferença de natureza entre 
elas e as pulsões de morte; até mesmo ‘o Eros dos poetas e dos filósofos 
mantém a coesão de tudo o que é vivo’ traduz desta forma sua tendência 
conservadora ou restauradora” (RAULET, 2002, p. 84).

Refletir sobre esta relação (discursiva) dual vida-morte nas duas 
intervenções de Smit é pensar não apenas na morte como um ponto fi-
nal para o corpo biológico do sujeito, mas, sobretudo, indagar-se sobre 
as imagens do seja cem mil mortes e o pedido por sem mais mortes em 
um contexto de pandemia. Ou ainda, no ato de interditar portas (que são 
meios de entrada e saída de lugares) com a frase ninguém está sozinho, 
mostra o quanto sentimos em nosso corpo os efeitos do cenário deixado 
pela Covid-19: o estar isolado/segregado do espaço no qual interagimos 
presencialmente com outros sujeitos no cotidiano, o ver/vivenciar o nú-
mero de mortes em decorrência do vírus aumentar, dentre tantas outras 
imagens pelas quais somos tomados.
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O corpo do sujeito está atado ao corpo da cidade, foi sinalizado 
anteriormente a partir dos estudos de Orlandi (2016, 2004). Nessa breve 
consideração sobre a presença do corpo em sua ausência em duas inter-
venções artísticas de Smit, pude chegar ao seguinte ponto de articulação 
entre as duas produções: em suas intervenções artísticas no espaço ur-
bano em que o(s) corpo(s) do(s) sujeito(s) está(ão) ausente(s) dele, sua 
presença se materializa pela própria obra ao visibilizar que seu(s) cor-
po(s) não está(ão) sozinho(s), isolado(s), segregado(s) do espaço urbano, 
por mais que naquele momento lhe(s) foi interditado circular por ele. O 
espaço da cidade, ensina-nos Orlandi (2016), não é abstrato ou empírico, 
mas material (histórico, social, significativo). Ao jogar com as palavras 
cem e sem, mil e mais mortes, é(são) presentificado(s) em sua ausência 
não apenas o(s) corpo(s) morto(s) pela Covid-19, mas também o(s) cor-
po(s) em isolamento social, ausentes do espaço urbano e da intervenção 
da artista, mas, paradoxalmente presentificados artisticamente na/pela 
própria composição artística.

4. Algumas considerações

Ao Olhar para essas intervenções, tenho que reconhecer sua liga-
ção direta à reelaboração do conceito de arte que abole a distância entre 
arte e vida, movimento esse que, no campo artístico, intensificou-se na 
Arte Contemporânea. Ao falar da obra de Barrio, Cabo (2001, p. 98) afir-
ma: “para quem joga o jogo da arte como manifestação lúdica e libidinal, 
a identidade da arte procurada estará sempre associada ao sentido da 
transgressão que a torno indistanciável da vida”. A reelaboração do con-
ceito de arte, prossegue Cabo (2001, p. 98), está estreitamente ligada ao 
fim da concepção humanística de arte, já delineada no início do século 
XX com a crise das vanguardas históricas e que convencionou chamar de 
‘morte da arte’”.

Ao conduzir esse processo de observação analítica norteado pela 
interrogação da forma como a arte faz do espaço a própria obra, capaz 
de materializar a presença de corpos ausentes, encontro nos traços das 
intervenções artísticas de Smit um corpo que se põe à visibilidade muito 
mais em sua ausência na composição artística do que quando ele está 
presente. Nos/pelos movimentos do olhar para os rastros do artístico 
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tecidos discursivamente, é possível observar que o(s) corpo(s) se presen-
tifica(m) em sua ausência, ao mesmo tempo em que se ocultam. Essas 
intervenções de Smit também visibilizam que as imagens são complexas 
e sobredeterminadas, e que o corpo do sujeito está sempre imbricado 
aos espaços pelos quais transita.
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OS EFEITOS DE SENTIDOS DO CORPO
NEGRO FEMININO NO ANÚNCIO DE 
LINGERIE DA DULOREN NA FAVELA

Eliane Cristina Ormonde Leitão Mosquezi1
Palmira Virginia Bahia Heine Alvarez2

1. Introdução

As materialidades das propagandas de lingerie da Duloren como 
objetos simbólicos que trazem como elemento de exposição, o corpo fe-
minino, possibilitam diversas discussões e interpretações no processo 
de produção de sentido. De acordo com Orlandi (2001, p. 63) “um discur-
so funciona produzindo (efeitos de) sentidos”. E Pêcheux (1997, p. 82) 
afirma que tais efeitos são produzidos entre os pontos A e B, “sendo A e 
B as representações dos sujeitos nos discursos”.

Os efeitos de sentido circulam a partir dos anúncios de lingerie 
da marca Duloren, tendo como foco a venda de um produto a partir da 
exposição do corpo feminino. No escopo deste artigo, pretende-se ana-
lisar o modo como a propaganda expõe o corpo da mulher negra da fa-
vela, como discursiviza a polícia pacificadora, a partir da circulação do 
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anúncio compreendido também como elementos discursivos, pois, “as 
relações de linguagem são relações de sujeitos e de sentidos e seus efei-
tos são múltiplos e variados” (ORLANDI, 2001, p. 21).

De acordo com os pressupostos da Análise de Discurso pêcheutia-
na, todo sujeito é constituído ideologicamente e o discurso não funciona 
sozinho, pois se relaciona com discursos anteriores, com já-ditos gesta-
dos na história. Assim, os elementos presentes nas materialidades dis-
cursivas do anúncio a ser analisado neste artigo, tais como o enunciado 
e a imagem, fazem parte do processo discursivo da propaganda, gerando 
diversos efeitos de sentido.

Segundo Orlandi (2001, p. 20), a Análise de Discurso produziu um 
novo recorte, um novo objeto que alterou as formas de conhecimentos 
sobre a linguagem, surgindo um novo objeto que é “o discurso”. Desse 
modo, o discurso pressupõe uma relação entre o dizer e o não dizer, mo-
biliza a memória na produção de sentidos, mobiliza a dimensão históri-
ca do dizer.

A materialidade discursiva deste trabalho – a propaganda de lin-
gerie da Duloren – foi recolhida através do site G1 – Globo, a partir da 
seleção da campanha dos anúncios da marca em 2012. Na materialidade 
apresentada, será analisado o sentido do corpo feminino negro, com-
preendido como, antes de tudo, um elemento de discurso no qual se 
inscrevem também ideologias, se materializa a história e se constitui a 
memória, retomando já-ditos representados simbolicamente para pro-
dução de sentidos.

De antemão, pode-se afirmar que, assim como qualquer discurso, 
o discurso veiculado na propaganda é derivado de um processo de enun-
ciação em que se faz incidir a relação da língua, da imagem com os as-
pectos sócio-históricos, a partir de condições de produções diversas, de 
acordo com a “circunstância”, que os sujeitos estão constantemente en-
volvidos em conjunturas históricas, a partir da produção das formações 
discursivas e ideológicas diferentes que constituem a representação do 
corpo da mulher negra na campanha do anúncio de lingerie da Duloren.

Conforme Dias (2006), a marca Duloren tornou-se referência no 
mercado brasileiro de moda íntima, com peças que combinam a todo 
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estereótipo feminino. “Tudo isso, amparado por uma linha de comuni-
cação que se utiliza de campanhas publicitárias ousadas para invaria-
velmente abordar temas polêmicos, e que utiliza o slogan da sua marca: 
‘Você não imagina do que uma Duloren é capaz’, como marketing nas 
suas campanhas, construindo uma marca de sucesso”. Assim, “a empresa 
conquistou o seu espaço no mercado com a venda das suas peças ínti-
mas, demonstrando situações de repúdio com temas polêmicos que cau-
sam o tabu e a censura” (DIAS, 2006).

A campanha de lingerie da Duloren procurou abordar diversas te-
máticas como corrupção, pedofilia, pacificação das favelas, dentre ou-
tros, a partir da exposição de corpos femininos vestidos com as lingeries 
da marca, indicando um certo modo de exposição desses corpos. Dentro 
do discurso publicitário, esses anúncios passarão a se constituir como 
objetos de exposição e desejo, uma vez que a aquisição da lingerie im-
plicará também na ideia de aquisição de um determinado tipo de corpo, 
constituído dentro de um padrão.

2. Os efeitos de sentidos do discurso do corpo negro feminino

Para se aproximar do público consumidor, construindo uma ima-
gem de empresa democrática, a Duloren trouxe diversos tipos de corpos 
para as propagandas de lingerie, como o corpo negro que constitui a ma-
terialidade a ser analisada neste artigo, e que foi retirada de circulação 
pelo CONAR.

Trabalhar a propaganda como elemento de produção de sentidos, 
propõe diversas reflexões acerca dos enunciados e imagens divulgadas 
como mecanismos para comercialização dos produtos, logo, “a propa-
ganda movimenta uma composição de linguagem, implícitos, explícitos 
e imagens […] a mulher se transforma em produto e se negocia, se vende, 
vende um tipo de serviço […]” (SANTOS, 2017, p. 54-57), com objetivo de 
propagar a sua marca, tornando-a a materialização de um discurso que 
está tanto na parte verbal e não verbal dos anúncios exibidos.

Logo, a imagem do corpo da mulher negra é mostrada de forma 
sensual, vestida em uma lingerie, em forma de manifestação, com o ob-
jetivo de divulgar que a mulher negra da favela resiste a várias situações, 
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como a dominação, o cotidiano violento e impune vivenciado na favela 
de forma geral, tanto quanto evidenciar a força dos espaços conquista-
dos, como o da publicidade.

Nos anúncios publicitários de lingerie, a imagem da mulher é tra-
zida a partir do diálogo com questões sociais e históricas, utilizada como 
ponto central. Nos anúncios, não se vende apenas a lingerie, vende-se 
um determinado corpo feminino, o corpo autorizado a usar o produto 
anunciado, o corpo construído discursivamente como belo e desejável, 
mas também vende-se um corpo feminino estereotipado, inscrito em 
teias parafrásticas onde não se rompe o sentido histórico atrelado a ele, 
mas se reafirma.

Na reflexão da campanha de lingerie da Duloren, pensamos o “mo-
vimento na história”, com os discursos materialistas nos processos de 
significação dos sentidos dentre “as noções a ordem, o real, o jogo”, e 
que segundo Orlandi (2017, p. 81), esses anúncios levam a pensar o corpo 
feminino como lugar “do sentido, do jogo, da falha, do deslizamento que 
podem ser observados nas materialidades discursivas que conjugam a 
história”.

Portanto, retomar esses elementos históricos envolvidos no pro-
cesso de pacificação é importante para a compreensão das formas de ex-
posição do corpo negro na materialidade dos anúncios da marca Duloren.

Assim, importa refletir sobre a análise da imagem do corpo da mu-
lher negra como discurso nesses espaços urbanos, neste caso, no espa-
ço da favela, onde esse corpo vem representado no anúncio da lingerie, 
implica um processo de significação através da história. E, com base em 
Orlandi (2017), “corpos que textualizam, como uma embalagem, um in-
vólucro”, que nas propagandas de lingerie da Duloren estão revestidos 
por uma peça de lingerie com uma etiqueta que simboliza a marca da 
empresa. Nessas condições, de acordo com Orlandi (2017):

[…] este sujeito vive o impacto que o leva ao modo como vai tex-
tualizar seu corpo. Às voltas com a interpretação. Pressionado, 
como disse, entre o discurso institucional, rarefeito, e a possi-
bilidade de significar onde o sentido ainda não faz sentido. Na 
própria pele. (ORLANDI, 2017, p. 194).
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O discurso do corpo funciona a partir da “inscrição do corpo como 
anúncio” (ORLANDI, 2017, p. 195), em que a imagem do corpo feminino 
é usada pela publicidade nos espaços urbanos, como lugar de manifes-
tação de discursos.

Na história, as classes menos desfavorecidas, sempre foram vistas 
de forma preconceituosa e estereotipada. Os corpos negros em muito 
menor quantidade, são colocados em comerciais, e poucas mulheres ne-
gras figuram como modelos em propagandas, o que ainda é evidente nos 
dias atuais. Como afirma Orlandi (2017, p. 203) “[…] é uma sociedade que 
vai além da exclusão, ela funciona pela segregação (coloca para fora da 
sociedade, e, quem está fora, não existe, não é levado em conta)”.

Nas campanhas publicitárias, o sujeito é “instado a interpretar” o 
que aquele anúncio significa, de acordo com Orlandi e Rodrigues (2006, 
p. 30) “nesse movimento da interpretação, aparece-nos como conteúdo 
já lá, com evidência, o sentido desse ‘x’. Ao se dizer, se interpreta – e 
a interpretação tem sua espessura, sua materialidade – […]”. Assim, os 
efeitos de sentidos sobre o corpo da mulher negra no anúncio de lingerie 
da Duloren se relacionam com diferentes formações discursivas, que se 
conectam com formações ideológicas que por sua vez concebem o corpo 
negro de modo estereotipado.

Hoje, os corpos femininos ainda são censurados e sofrem tabus, 
devido às diferentes formações ideológicas que constituem os sujeitos e 
os sentidos. Nessa perspectiva, o corpo feminino negro será compreen-
dido como discurso, que materializa ideologias e possui significância na 
memória social e histórica do/para o sujeito. O corpo, segundo Ferreira 
(2013, p. 78) […] seria lugar da simbolização onde se marcariam os sin-
tomas sociais e culturais desses equívocos – tanto os da língua quanto 
os da história. Os equívocos partem do discurso do corpo como objeto e 
produto, que geram múltiplos sentidos, trazendo também os equívocos, 
os deslizamentos etc.

O corpo é manifestação discursiva e que as propagandas divulgam 
como teor estratégico de marketing. Os corpos discursivizados nas pro-
pagandas de lingerie da Duloren significam e influenciam as mulheres 
a comprarem e utilizarem lingeries de diversas cores, com o objetivo 
de se tornarem sedutoras e sensuais. À vista disso, para ter a noção do 
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discurso de corpo negro feminino como elemento que constrói sentido, 
deve-se levar em conta o funcionamento da imagem do corpo como um 
corpo simbólico, e como diz Ferreira (2007):

Ao pensarmos a noção de corpo, enquanto corpo discursivo, 
não empírico, não biológico, não orgânico, o estamos propon-
do como objeto discursivo, como materialidade que se constrói 
pelo discurso, se configura em torno de limites e submete à fa-
lha. (FERREIRA, 2007, p. 78).

Historicamente o corpo da mulher se constitui num processo de 
significação a partir de um padrão de beleza que faz com que os corpos 
sejam sempre semelhantes, sempre magros, sempre com poucas saliên-
cias, fazendo circular dada ideologia sobre beleza. Assim, o corpo como 
discurso é textualizado a partir de uma memória do que é belo ou feio, 
e de acordo com Orlandi (2017, p. 86) “ressalta que passou a observar 
como os corpos investidos de sentidos, na materialidade dos sujeitos, 
textualizavam-se”.

Conforme Orlandi (2017, p. 85) “é a materialidade do sujeito que 
nos interessa neste momento para pensarmos essa relação entre corpo e 
sujeito”, e a autora ainda destaca que “[…] o corpo em sua materialidade 
significativa enquanto corpo de um sujeito”, posto que, as materialida-
des das propagandas da marca Duloren representam as formas de beleza 
e os estereótipos de um corpo discursivo, como o corpo negro, pois a 
partir dele são produzidos efeitos ideológicos.

3. Materialidade discursiva

Apresentar as materialidades discursivas do anúncio da Duloren 
em favela, com a imagem do corpo da mulher negra vestida em uma 
lingerie, ao lado do policial da Unidade Pacificadora da Rocinha, em que 
a favela da Rocinha é uma comunidade violenta, dominada pelo tráfi-
co, geram diversos efeitos de sentidos referente a esse espaço e quem o 
representa.

Nessa perspectiva, o corpo é um discurso, e esse discurso será re-
tomado na análise seguir:



586

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

Figura 1 – Pacificar x dominar

Fonte: g1.globo.com (2012)

O corpo apresentado nessa campanha mostra a imagem de uma jo-
vem negra trajando roupas íntimas e segurando um quepe militar com ar 
desafiador. Atrás dela, um homem sentado ao chão com a camisa aberta 
e feição de cansaço. Os dois aparecem num cenário que, pela memória 
histórica, faz remeter a uma favela, com casas humildes atrás da mulher. 
Os efeitos de sentidos causados com a imagem do corpo retomam a his-
tória, a ideia de pacificação do morro.

O programa de pacificação das favelas do Rio de Janeiro foi colo-
cado em prática a partir de 2008 e tinha como objetivo retomar o con-
trole das regiões da favela que estavam dominadas pelo tráfico. A noção 
de pacificação é retomada na propaganda, fazendo deslizar o sentido, 
no jogo com a polissemia. Nesse sentido o enunciado “pacificar foi fá-
cil, quero ver dominar”, indica que pacificar um morro teria sido fácil, 
mas difícil seria dominar uma mulher negra da favela e vestida em uma 
lingerie.

Nessa perspectiva, a discursividade gera diversos efeitos de senti-
dos de que a polícia pode dominar aquele espaço, a favela, em que mora 
uma classe desfavorecida e desprezada ao longo da história, mas domi-
nar o corpo das mulheres que moram naquele lugar, é difícil e complica-
do. As mulheres que ali residem, a maioria são chefes de família, em la-
res onde não existem um chefe patriarcal. Desse modo, segundo Orlandi 

http://g1.globo.com
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(2004, p. 13) “Povos de traços diversos são aglomerados em contato físi-
co estreito. […] Sem esquecer que seu próprio espaço e sua conformação 
urbana é parte dessa significação”.

O corpo negro é trazido no contexto da favela, neste sentido, sen-
do retomada a ideia de mulher negra como sexualmente disponível, uma 
vez que o enunciado “difícil é dominar” retoma, pela memória, a ideia 
de potência sexual da mulher negra. Conforme Orlandi (2007, p. 33) “A 
significação é um movimento” e na Análise de Discurso é a ideologia que 
naturaliza os corpos, para produzir sentido”.

É pelo interdiscurso que a palavra pacificar é significada no tre-
cho: “Pacificar foi fácil, quero ver dominar”, retomando as construções 
de sentidos, sobre a necessidade de se pacificar e dominar o corpo da 
mulher negra, visto historicamente como um corpo exacerbadamente 
sexuado que precisa ser controlado e pacificado.

Neste seguimento, os recortes dos espaços públicos, como a favela, 
produzem diversos sentidos, com base em Orlandi (2017, p. 205) “esses 
recortes do espaço público configuram diferentes condições de produção 
de sentidos em sua materialidade (historicidade)”. Essa representação 
do corpo da mulher negra na favela retoma os sentidos de um corpo inse-
rido num espaço de exclusão, uma vez que a favela, compreendida nesta 
propaganda como lugar da exclusão e da pobreza, é assim representada.

A propaganda traz o corpo da mulher negra para colocá-lo como 
corpo indomável, transformando-o num produto, trazendo para o dis-
curso publicitário “aqueles cuja existência não nos interessa, aqueles 
que não deveriam existir” (ORLANDI, Ibidem, p. 205).

Na formulação da campanha, a empresa Duloren utilizou tanto o 
espaço acessível da favela quanto o corpo da mulher negra como sig-
nificações de sentidos que simbolizam novas formas de reflexão, mas 
também de permanência diante a desconstituição do espaço urbano e 
social daquela comunidade. Conforme Orlandi (2017, p. 195) a “inscrição 
no corpo como anúncio/denúncia de que o confronto do simbólico com 
o político faz problema (reivindicação de si)”.

A exposição dessa propaganda em outdoor provocou uma grande 
repercussão na capital do Rio de Janeiro no ano de 2012, a partir da ação 
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de pacificação das comunidades cariocas, processo colocado em prática 
pelo Governo Estadual do Rio de Janeiro à época, que tinha, segundo a 
Secretaria de Segurança Pública do Estado, o objetivo de recuperar ter-
ritórios ocupados há décadas por traficantes e milicianos, restituindo a 
segurança para os moradores destas comunidades.

Assim, os discursos do enunciado e das imagens produzem diver-
sas interpretações e de acordo com Orlandi (2001):

O fato da interpretação, ou melhor, o fato de que não há sen-
tido sem interpretação, atesta a presença da ideologia. Não há 
sentido sem interpretação e, além disso, diante de qualquer 
objeto simbólico o homem é levado a interpretar, colocando-se 
diante da questão: o que isto quer dizer? Nesse movimento da 
interpretação o sentido aparece-nos como evidência, como se 
ele estivesse já sempre lá. (ORLANDI, 2001, p. 45-46).

 As interpretações sob o anúncio destacam o movimento contí-
nuo das manifestações entre os sujeitos, e que os levam a interpretar em 
qualquer situação dada, como sob o corpo da mulher negra da favela, os 
quais são interpelados por ideologias no processo das relações discur-
sivas constituídas. À vista disso, Orlandi (2001, p. 45) assevera que, “o 
indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia para que se produza o 
dizer”, e como afirma a autora em concordância com Pêcheux, “nas quais 
se constitui os sujeitos”.

O sujeito, ao construir significações, torna possíveis as in-
terpretações de distintas materialidades, a partir da interpelação 
ideológica. Segundo Orlandi e Rodrigues (2006, p. 24-25) “a in-
terpretação tem a ver com a questão da ideologia, pela ideologia 
há transposição de certas formas materiais em outras, isto é, há 
simulação”.

A ideologia é a evidência dos sentidos, em que o homem na sua 
relação, “constitui como sujeito” pelos sentidos. Esses sentidos são atra-
vessados de formas diversas pelos discursos apresentados nas suas re-
lações, em que “o sentido é assim uma relação determinada do sujeito”. 
(ORLANDI, 2001, p. 47). Assim, os efeitos de sentido estão presentes em 
várias interpretações, referente às materialidades presentes no anúncio 
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divulgado da Duloren, como a imagem do corpo da mulher, o modelo da 
lingerie, a cor e o estereótipo, etc.

“A Rocinha está entre as comunidades do Rio que já receberam 
uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP)”. Neste seguimento, de acor-
do com Orlandi (2004, p. 11) “[…], a cidade é uma realidade que se opõe 
com toda sua força. […] Todas as determinações que dividem um espaço, 
um sujeito, uma vida cruzam-se no espaço da cidade”.

Segundo Orlandi (2004) é necessário e respeitável falar “da his-
tória da urbanização do Brasil em que merece atenção o fato de que na 
aurora republicana a nossa figura de cidade se caracteriza pelo tumulto 
e pelo desleixo”.

A finalidade da publicidade na divulgação desse anúncio fora da 
favela, é invadir outros espaços para que surjam novas significações, 
através das interpretações feitas pelos sujeitos perante o corpo femi-
nino negro da favela ali anunciado, em que surgem diversas formas de 
manifestações, e também, para mostrar que esses sujeitos fazem parte 
do espaço social urbano. Os discursos atravessam os sentidos. Segundo 
Orlandi (2004, p. 126) “a publicidade, fora de seu lugar convencional in-
vade, reapropriada por um gesto interpretativo do sujeito, todos os es-
paços disponíveis, inclusive seu corpo […]”.

O discurso da pacificação levou a empresa Duloren a produzir o 
anúncio, pois essa marca trata de temas polêmicos em suas propagan-
das, com o uso da imagem da mulher negra de forma sensual, e que é 
divulgado pelos meios de comunicação em massa, através de revistas, 
telejornais, internet e outdoor, demonstrando repúdio a impunidade ao 
preconceito, ao abuso sexual, a violência contra mulher e a violência 
urbana etc.

4. Considerações finais

A discursividade da propaganda de lingerie tratada nesta pesqui-
sa funciona através da materialidade do discurso do corpo feminino 
como “político e simbólico”, cujos sentidos se propagam no meio social, 
através da publicidade. Assim, o material selecionado para análise foi 
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atribuído à campanha da marca Duloren que traz o corpo feminino ne-
gro como materialidade do discurso.

A materialidade, nesse caso, o corpo da mulher, como efeito simbó-
lico na propaganda, foi discursivizado a partir da retomada de ideias so-
bre a sexualidade exacerbada, retomando a construção histórica de que 
a mulher negra é sexualmente insaciável, e, por isso, difícil de dominar.

Os discursos são polifônicos, e requerem uma análise dos dizeres 
e os silenciamentos relacionados à imagem do corpo negro feminino no 
anúncio de lingerie da Duloren, uma vez que a propaganda tem utilizado 
o corpo feminino para vender produtos com o marketing apresentado, 
por meio de outdoor, revistas, dentre outras, tendo como base a retoma-
da de elementos do interdiscurso. A relação do discurso e os seus sen-
tidos nas propagandas de lingerie se inscreve na retomada histórica da 
constituição do corpo negro, estereotipando-o.

À vista disso, as reflexões apresentadas trouxeram, “não só a situa-
ção, mas a memória, as formações discursivas, e os sujeitos” na interpre-
tação das inquietações sobre as materialidades do corpo feminino negro 
no anunciado de lingerie nessa reflexão.

Nesse seguimento, este estudo, evidencia o discurso publicitário 
como construtor de identidades sociais, a partir da divulgação para a 
comercialização e o consumo dos seus produtos que são veiculados em 
diversos meios midiáticos e que têm a finalidade de levar o sujeito a ad-
quiri-los, produzindo diversos efeitos de sentidos do corpo como objeto.

Precisamente, o corpo feminino foi o principal produto na refle-
xão das questões levantadas e analisadas no discurso da propaganda de 
lingerie, trazendo elementos discursivos diversos que fazem retomar à 
memória às questões específicas ao corpo negro.

Longe de esgotar o tema, esse trabalho se propôs a trazer reflexões 
sobre os modos de constituição do corpo como materialidade discursiva, 
na qual se inscreve a história, a ideologia.
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A EQUIVOCIDADE NOS SENTIDOS DO
CORPO GORDO

Nadiége do Socorro Anselmo Nobre Melo1

Nádia Neckel2

1. Introdução

A interpretação faz parte e todo e qualquer sujeito. Somos su-
jeitos instados a significar. Porém, o analista de discurso produz um 
gesto de leitura e interpretação a partir de um dispositivo teórico-
-analítico, o que lhe coloca em uma posição materialista de análi-
se e não apenas subjetiva. É por isso que “não há análise do discur-
so, sem mediação teórica permanente, em todas as etapas da análise, 
trabalhando a descrição e a interpretação” (ORLANDI, 2012, p. 42). 
A questão de pesquisa particulariza a análise, de acordo com os saberes 
que ela insere. Assim, o corpus é constituído pela teoria escolhida consi-
derando os eventos de linguagem como fatos em sua materialidade dis-
cursiva. Para constituição do corpus “é construir montagens discursivas 
que obedecem a critérios que derivam de princípios teóricos de análise 
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de discurso, tendo em vista os objetivos da análise” (ORLANDI, 2012, p. 
45).

Esta análise pretende abordar as nuances da equivocidade nos sen-
tidos do/sobre o corpo gordo em postagens no Instagram. Justamente 
partindo da noção de equívoco com base nas propostas pelo filósofo 
Michel Pêcheux, a respeito da ordem discursiva da linguagem.

Dessa forma, pensar os sentidos como efeitos produzidos a partir 
das condições de produção, é dar origem à primazia do significante, e 
não apenas do significante verbal, mas a materialidade significante em 
seus diversos funcionamentos.

Considera-se igualmente, em nosso gesto de leitura a relação teó-
rica com os conceitos de constituição, formulação e circulação a partir 
das proposições de Eni Orlandi (2012). Apresentando a linguagem como 
mediadora necessária entre o homem e a realidade natural e social em 
que aquele está inserido, tornando plausível a permanência e a continui-
dade da transformação do ser humano e da realidade em que vivencia.

A AD busca a compreensão de como o discurso funciona e como 
os sentidos são produzidos a partir de sua materialidade. Nesse ínterim, 
Pêcheux (2009, p. 41) define discurso como “[…] o efeito de sentidos en-
tre interlocutores”. Consequência direta entre a linguagem e ideologia. 
Sendo que a materialidade da ideologia é o discurso e a materialidade do 
discurso é a linguagem.

AD se constitui a partir de um tripé teórico proposto entre o ma-
terialismo histórico, a linguística e a psicanálise, voltando-se principal-
mente à maneira pela qual construções ideológicas se marcam em uma 
determinada textualidade. Os conceitos como interdiscurso, pré-cons-
truído, memória e formação discursiva (PÊCHEUX, 2009, 2011) são ar-
ticulados à textualidade analisada, a fim de possibilitar a compreensão 
dos processos de produção de significados.

Em relação às formações discursivas, deve-se demonstrar que ela 
se insere nas diversas formações discursivas existentes. Pêcheux expla-
na que a formação discursiva pertence “[…] aquilo que, numa formação 
ideológica, determina pelo estado de luta de classes, o que pode e deve 
ser dito” (2011, p. 61).
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É nesse processo histórico, social e ideológico que os sentidos de 
beleza são produzidos, diferenciados ou naturalizados através de um 
jogo parafrástico (mecanismo de explicação do conteúdo de um texto 
a fim de esclarecer todos os seus aspectos), mas nunca se estabilizam 
completamente.

Após essas considerações iniciais na qual situamos nosso objeto 
de leitura e nossa filiação teórica, é importante pontuar como este tex-
to será composto. O primeiro movimento que faremos é de uma escu-
ta teórica quanto as questões do corpo, primeiramente em Foucault, e 
avançar para a reflexão de autoras que pensam o corpo gordo em sua 
especificidade.

2. Colocando o corpo em questão

Para Foucault (2013, p. 44), o corpo está inserido no social e, nessa 
configuração, é marcado pelas relações de poder que aí se estabelecem. 
A imagem corporal é determinada pelos poderes e conhecimentos de 
cada momento específico, ou seja, é através das experiências do sujeito 
em uma sociedade que seu corpo passa pelo processo de subjetivação. 
A incidência do poder, através de procedimentos contínuos e ininter-
ruptos, atua sobre uma multiplicidade de corpos e forças, que produzem 
diferentes processos de identificação (ORLANDI, 2012, p. 27).

Dessa maneira, a referida pesquisa parte do debate sobre a equivo-
cidade nos sentidos do corpo gordo, “[…] onde estes são marcados pelo 
discurso padronizado socialmente, no qual a magreza é o cânone atual. 
Assim, quando um corpo não se enquadra nesse padrão, é estigmatiza-
do, sendo considerado feio, anormal, e, portanto, excluído socialmen-
te” (JIMENEZ, 2020, p. 32). Essa discriminação leva à exclusão social e 
nega acessibilidade ao corpo gordo. Esse estigma é estrutural e cultural, 
transmitido em muitos e diversos espaços e contextos sociais da socie-
dade contemporânea (WOLF, 2018, p. 28).

A exposição de corpos gordos, seja em páginas da internet ou em 
revistas, é demarcada pela equivocidade na disputa pelos sentidos de 
belo e os padrões de beleza impostos pela sociedade na vida cotidia-
na, principalmente nas redes sociais, tornando ainda mais evidente o 
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investimento social no corpo do sujeito, permitindo o movimento de 
significados atravessados   pela ideologia e pelo inconsciente.

Destarte, pensar no corpo e(m) discurso é compreender como a so-
ciedade impõe significados a um corpo magro, jovem e saudável, basea-
do em um discurso científico e, ao mesmo tempo, proíbe outros. Nessa 
vertente, em uma sociedade, onde a indústria de consumo reina sobera-
na e divulga imagens de sucesso e saúde associados aos corpos bonitos, 
magros, padronizados, manipulados e transformados; o corpo gordo, 
principalmente feminino, parece ser o alvo fácil para os constantes ata-
ques, principalmente ao que tange pela equivocidade dos/nos sentidos 
desses corpos.

Dessa forma, o objetivo geral desse estudo é elucidar o modo pelo 
qual os sentidos do corpo gordo produzem equívocos. O material de aná-
lise do corpus consiste na escuta teórica da dissertação de Jimenez, “Lute 
como uma gorda” (2020) e o “Mito da beleza” de Naomi Wolf (2018). 
Para tanto, a abordagem analítica deu-se no sentido de compreender a 
equivocidade nos sentidos dos corpos gordos.

3. Desenvolvimento

Sujeito e equívoco são tomados como lugares de formulação nas 
abordagens discursivas, tanto como interesse de análise, quanto como 
dispositivos teórico-analíticos que mobilizam e são mobilizados nas 
textualidades a ser analisadas. O sujeito, desafiado pela ideologia, de-
monstra a incompreensão idealista de si mesmo (ORLANDI, 2012, p. 33). 
Assim, para abordar acerca do equívoco, é necessário pensar a relação 
entre o discurso e a constituição do sujeito representado no discurso.

O discurso, entendido como objeto teórico de análise dos efeitos 
sentidos (PÊCHEUX, 2009), permite que o conhecimento escape pelos 
erros inerentes à linguagem. Desse modo, uma Análise de Discurso de 
uma disputa política permite que a reflexão sobre a ação do indivíduo 
se transforme em sujeito ao retomar discursivamente um suposto saber 
sobre si mesmo. Orlandi complementa assinalando que:
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Com isso estou dizendo que quando se afirma que o sujeito 
é assujeitado, não se está dizendo totalmente, parcialmen-
te, muito, pouco ou mais ou menos. O assujeitamento não é 
quantificável. Ele diz respeito à natureza da subjetividade, à 
qualificação do sujeito pela sua relação constitutiva com o sim-
bólico: se é sujeito pelo assujeitamento à língua, na história 
(ORLANDI, 2012, p. 78).

O assujeitamento condiciona como o efeito de sentido será rea-
lizado. Tanto a linguagem quanto a história têm sua própria ordem e, 
como qualquer ordem, é imperfeita, ineficaz como totalidade homogê-
nea. Portanto, quando o sujeito se constituiu, fica aberto a “mal-enten-
didos” devido ao funcionamento falho da linguagem. A língua é capaz 
de falhar. Essa possibilidade – a do fracasso – é constitutiva da ordem 
simbólica. Por outro lado, o equívoco já é um fato do discurso, ou seja, 
é a inscrição da linguagem (passível de erros) na história que produz a 
equivocidade (ORLANDI, 2012, p. 79).

A tensa relação entre o sujeito e o equívoco se marca na prática de 
linguagem, porém, não pela evidência, mas, antes de tudo por sua opa-
cidade. Isto é, a equivocidade pode ser observada na relação com outros 
sentidos além do que é formulado linguisticamente ou no modo como se 
estrutura a nível de intradiscurso/interdiscurso (VASCONCELOS, 2017, 
p. 43).

Em virtude de o funcionamento da idealização do sujeito ocorrer 
sem que ele se dê conta de que se constitui como objeto de seu dizer, a 
equivocidade é analisada na ilusão da não coincidência entre o sujeito 
e o objeto, ou seja, quando o ser é não percebido como outro (LAGAZZI, 
2011).

Nessa configuração, o corpo gordo, ocupa um lugar central em 
nossa discussão, devendo ser entendido como materialidade que pro-
duz sentidos, o que permite compreender, segundo Orlandi (2012, p. 82), 
“[…] como, em sua materialidade, os sujeitos textualizam seu corpo pela 
forma como nele são significados, e se movimentam na sociedade e na 
história”. Assim, o corpo se aproxima de um efeito de sentido, produ-
zido em condições específicas de produção, relacionado à história e à 
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linguagem, portanto, um efeito sujeito à equivocidade da linguagem e 
passível de reprodução/transformação de sentidos.

Aqui apresenta-se a relação do corpo gordo e sociedade, visto que 
foge daquilo que é tido como padrões de um corpo aceitável cuja métrica 
é um corpo magro que produz sentidos de saudável e belo.

2.1. Equivocidade nos sentidos do corpo gordo

Para que se possa falar em equivocidade nos sentidos do corpo 
gordo, se faz necessário à apresentação do conceito de equivocidade na 
disputa pelo discurso trazido por Michel Pêcheux. Para o autor (2011), o 
sujeito, a partir das suas formações imaginárias (aqui não se trata ape-
nas de formações imaginárias conscientes, deve-se abranger também as 
formações discursivas inconscientes) irá afetar e ser afetado pelos diver-
sos discursos que participou consolidando na formação discursiva (FD).

O domínio da formação discursiva, que pressupõe a contradição e 
a heterogeneidade, opera como mecanismo do princípio da aceitabili-
dade e de exclusão de caráter instável, sem que haja a possibilidade de 
determinar com exatidão os limites, visto que as disputas ideológicas e 
as transformações acontecidas na história causam essa impossibilidade 
quanto aos limites (VASCONCELOS, 2017, p. 54). Deste modo, seguindo 
aquilo que se perfaz a partir da AD, será verificada a construção de sen-
tido mediante o acontecimento discursivo e da memória.

Com Vasconcelos (2017, p. 55), é possível afirmar que o domínio 
de uma determinada formação discursiva, encontra-se em constante re-
configuração justamente pelo cunho ideológico que leva à incorporação 
de elementos pré-construídos. Essas reconfigurações presentes nos li-
mites da AD são alavancadas pela memória discursiva que pode acarre-
tar lembranças, silenciamento e até o esquecimento dos fatos.

A AD terá sentido a partir da existência de interlocutores, utili-
zando a linguagem para o seu funcionamento. Posto isto, a equivocida-
de não se verifica na ideologia que transforma os sentidos universais a 
todos os sujeitos, abordando os indivíduos em sujeitos mediante a lin-
guagem, fixando-os em uma categoria. Neste sentido, Pêcheux afirma 
que qualquer discurso poderá ser interpretado, mas incrementa-se que 
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“[…] A ilusão que sempre se pode saber do que se fala, isto é, se me com-
preendem bem, negando o ato de interpretação no próprio momento em 
que ele aparece” (ORLANDI, 2012, p. 77).

Em relação à equivocidade, vale destacar que, a partir dos pressu-
postos trazidos pela linguagem, sabe-se que ela é suscetível de equívo-
co dos sujeitos e dos discursos. Pêcheux afirma que “[…] O equívoco é, 
portanto, a dimensão onde todo enunciado está “suscetível de tornar-se 
outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu senti-
do para derivar para outro” (PÊCHEUX, 2011, p. 43).

Dada essa perspectiva, a AD presente no discurso do corpo se apre-
senta como resultado de todo um processo de construção que se concede 
a partir do discurso e será nele que o corpo apresentará significância, 
ou seja, um corpo discursivizado (FERREIRA, 2015, p. 15). Nas socieda-
des contemporâneas cujo culto ao corpo se marca principalmente pela 
materialidade da imagem que marginaliza e até mesmo apaga os corpos 
que não se enquadram no padrão hegemônico da beleza, é também a so-
ciedade da tecnologia. O amplo acesso a plataformas digitais de mídias 
sociais faz que a multiplicidade de corpos se textualize.

Nessa vertente, Souza completa dizendo que:

A mídia encontrou no “corpo perfeito” o discurso ideal para 
a difusão dos produtos e dos serviços de beleza, como os cos-
méticos, os moderadores de apetite, as cirurgias plásticas, 
as clínicas de estéticas e academias esportivas, entre outros. 
Ela adquiriu um imenso poder de influência sobre os indi-
víduos, massificou a paixão pela moda e tornou a aparên-
cia uma dimensão essencial na sociedade (SOUZA, 2013, p. 
38).

Neste sentido, a sociedade tem o intuito majorado em adequar to-
dos os corpos a padrões estéticos pré-estabelecidos baseados apenas no 
discurso da beleza defendendo a padronização para que não haja desin-
teresses no mercado da moda (WOLF, 2018). Assim sendo, a mídia e as 
redes sociais apresentam-se como mecanismo hábil para a divulgação 
do culto ao corpo.
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Dessa forma, ao tentar motivar pessoas a sua própria aceitação e 
visibilidade do corpo gordo, há um funcionamento que produz um espe-
lhamento do corpo belo clássico, por meio dos enquadramentos e ade-
reços utilizados nos registros fotográficos. A equivocidade do discurso 
está repleta de pressupostos que buscam a sua aceitação. Nessa configu-
ração, para Souza:

A linguagem que constrói o corpo feminino vem de múltiplas 
vias. E esses meios classificam, nomeiam e definem como esse 
corpo deve ser, pois a linguagem com seu caráter ideológico 
não apenas traduz o social, mas representa-o, cria-o. Esses 
saberes, essas linguagens possibilitam e criam o olhar sobre o 
corpo, determinando-o como um construto histórico-cultural 
(SOUZA, 2013, p. 41).

Portanto, pela sociedade e pelas mídias, o corpo gordo se produz 
pela equivocidade, na disputa de sentidos entre a inadequação lugar do 
padrão social por um lado. E, por outro, pela autoaceitação e afirmação 
de corpo belo a partir de outras categorizações ou padrões, como por 
exemplo: “que gorda imensa”. “O corpo deixa de ser algo pessoal, indivi-
dual, passando a ser modelado e invalidado pela sociedade atual por meio 
dos aparelhos ideológicos que comandam a sociedade” (VASCONCELOS, 
2017, p. 31).

Orlandi ainda leciona que:

Não há corpo que não esteja investido de sentidos, e que não 
seja o corpo de um sujeito que se constitui por processos nos 
quais as instituições e suas práticas são fundamentais para a 
forma com que ele se individualiza, assim como o modo pelo 
qual, ideologicamente, somos interpelados em sujeito, enquan-
to forma sujeito histórica (capitalista) (ORLANDI, 2012, p. 59).

O corpo do sujeito se posiciona no centro deste processo de indi-
vidualização materializando no próprio corpo ou na maneira em que são 
textualizados, por outra percepção, quando se submete os corpos aos 
padrões estipulados pela sociedade, padrões estes que visam à perfeição, 
deixa-se de perceber a individualidade de cada um traçando, por tanto, 
um pensamento hegemônico (WOLF, 2018).
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Ademais, em revistas, sites e notícias, o corpo gordo é visto como 
sem saúde, feio, que precisa “adequar aos padrões da sociedade”, o corpo 
gordo é tido como corpo inadequado. Dessa forma, a comunidade dita 
que tem que ser, ou seja, um corpo magro, saudável e belo (JIMENEZ, 
2020, p. 23).

Com as noções pré-estabelecidas é possível notar a correlação en-
tre a memória, sentidos e a repetição sendo eles base do discurso. Neste 
norte Pêcheux (2009, p. 151) afirma que “o pré-construído corresponde 
ao ‘sempre-já-lá’ da interpelação ideológica que fornece/impõe a rea-
lidade de seu sentido sob a forma da universalidade”. A ideologia para 
Orlandi (2012, p. 46) se apresenta “diante de qualquer objeto simbólico 
o homem é levado a interpretar, colocando-se diante da questão: o que 
isto quer dizer?”.

Será deste modo que o sentido será verificado como evidência e 
determinação histórica tida como imutável. À vista disso, o corpo gordo 
é entendido unicamente como doente, que poderá entrar em colapso a 
qualquer instante, necessitando de tratamento. Jimenez determina que 
“a noção de doença do doente não é a mesma que a doença anatômica 
do médico. Sob as mesmas aparências anatômicas, pode-se ser ou não 
ser doente” (2020, p. 59).

Uma Equivocidade amplamente verificada é acerca da associação 
de uma pessoa com corpo gordo, sendo considerada pessoa doente. Esse 
discurso é classificado como uma manifestação gordofóbica, pois tam-
bém existem pessoas de corpos magros doentes. É sabido, que qualquer 
indivíduo sedentário, que se alimenta e dorme mal, pode desenvolver al-
guma doença. “A gordofobia, então, ocorre quando o corpo gordo é diag-
nosticado como doente, mesmo quando nenhum exame foi feito para 
detectar qualquer problema de saúde” (JIMENEZ, 2020, p. 47).

Jimenez ainda discorre que:

A valorização da própria vida, de cada corpo como único, que 
carrega sua história, afetos e construções, não deve ser con-
siderada, ou mesmo esquecida. Existe uma equivocidade em 
compreender o corpo humano como um, ou dual, ou uma coisa 
ou outra, ou normal ou patológico (JIMENEZ, 2020, p. 47).
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Essa disputa pelos sentidos do corpo gordo é mais profunda do 
que parece, pois desencadeia situações constrangedoras e humilhantes 
para as pessoas com corpos gordos, mas principalmente elimina direitos 
sociais de quem é considerado incapaz pela sociedade. Assim, a repre-
sentação do diferente na sociedade (no caso o corpo gordo), pode ser 
uma ilusão de inclusão, impulsionando, uma compreensão equivocada 
do diferente, ou uma apropriação indevida e até distorcida dos corpos 
que se propõe representar.

Diante ao exposto, toma-se o corpo gordo no viés discursivo como 
lugar de compreensão da materialidade dos sujeitos ao longo da his-
tória, em outras palavras “[…] O corpo do sujeito está atado ao corpo 
social, e isto é parte do seu processo de significação” (ORLANDI, 2012, 
p. 77). Há a manifestação do discurso a partir do corpo sendo ele como 
objeto simbólico no qual atuam as injunções constantes na cultura e na 
história.

Além do mais, percebe-se que há a tentativa de generalizar o con-
ceito de belo, tentando apresentar que tudo aquilo que não se enquadra 
no conceito social é feio e inaceitável. O discurso, a partir de corpos gor-
dos, não está sendo realizados para que todos aceitem aquilo como belo, 
mas sim tendo relação direta com a aceitação social.

O corpo gordo está marcado a partir da história social, desta ma-
neira, “o sujeito relaciona-se com seu corpo já atravessado, por uma me-
mória, pelo discurso social que o significa e se desloca na sociedade e na 
história: corpos segregados, corpos legítimos, corpos tatuados, corpos 
excluídos” (ORLANDI, 2012, p. 87).

Dessa forma, com o corpo gordo percebe-se a existência da equivo-
cidade dos sentidos apresentada por Pêcheux (2011, p. 43), isto porque, 
com aquilo que as pessoas gordas promovem como sua fala utilizando 
de seu corpo gordo nada tem a ver com o corpo dos padrões naturali-
zados como belo, não buscou trazer reflexões sobre o corpo gordo, mas 
sim, a aceitação e autoestima, visto que, esse corpo pode ser inscrito 
em um tipo de discursividade que não compartilha da mesma forma-
ção discursiva, como por exemplo, pessoas que referem ao corpo gordo 
como “feios, deformados, que precisam emagrecer”, verificando, assim, 
um confronto das relações discursivas (LAGAZZI, 2011, p. 23).



602

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

O corpo gordo na Análise de Discurso é visto como um corpo (e)m 
discurso, conforme Neckel (2015). Alguns corpos expressam marcas ins-
critas neles e o corpo gordo, expressa uma marca que dá origem a novas 
formas de significar.

Nesse sentido, o corpo gordo associado à falta de controle e in-
disciplina é distanciar-se dessa marginalização e colocar-se no centro 
de um discurso de resistência e fortalecimento. Sendo objeto de uma 
disputa pelo controle e manutenção do poder, o corpo, a cada instância 
de libertação conquistada, é apropriada pelos novos espaços ideológi-
cos, e pelos interesses dominação e exploração comercial destes (WOLF, 
2018).

Abordar a Equivocidade dos sentidos do corpo gordo, é mostrar 
movimentos de resistência. Pois, conforme afirma Foucault, o corpo cap-
tado e produzido em redes de poder da sociedade disciplinar e biopolí-
tica é também o corpo que resiste às manifestações de poder, pois “onde 
há poder há resistência”. […] “está circularmente ligada aos sistemas de 
poder, que o produzem e sustentam, e os efeitos do poder que ele induz 
e que o reproduzem” (FOUCAULT, 2012, p. 62).

É justamente por isso que os corpos exercem esse “poder” discur-
sivo. Finalmente, o corpo gordo, portanto, se constitui como um lugar 
de disputa não só de saber e discurso, mas também de conflito entre o 
sujeito com seu próprio corpo.

 3. Considerações finais

Análise de Discurso viabiliza a compreensão do que a imagem 
pode significar do/no corpo na sociedade. A desvalorização do corpo do 
outro, se instaura principalmente nos efeitos que uma sociedade produz 
como verdade ou beleza, sobre o corpo ideal, sobre roupas adequadas, 
sobre o que é ser bonito e, consequentemente, o que é feio, a respeito de 
distintos aspectos que permeiam a vida dos sujeitos colocando à mar-
gem os que se desviam deles. 

Assim, o corpo gordo, tal como tomamos, a partir da escuta aos 
textos/vozes de autorias militantes do movimento “Lute como uma 
gorda” aparece como um lugar de resistência social. Desta forma, ele 
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também estaria funcionando como uma materialidade que inclui equí-
voco. Ademais, a equivocidade afeta a linguagem de maneiras diferen-
tes, no processo de produção de sentidos dos corpos gordos.
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QUE PALAVRA É CHAVE?

Bianca Queda1

A busca é cada vez mais uma prática técnica presente na socieda-
de contemporânea informatizada. Sabemos que toda prática técnica é, 
também, uma prática política, o que nos mostra que esses lugares so-
ciais são determinados socialmente, historicamente e ideologicamente 
(PÈCHEUX, 1987).

Assim, de primeiro momento, parece que os mecanismos de bus-
ca estão envolvidos com três níveis: sintático, semântico e pragmáti-
co, ou seja, buscamos palavras, dentro de um contexto, por um usuário. 
Entretanto, há o nível discursivo que está funcionando ali.

Primeiro, vamos compreender tecnicamente o que envolve esse 
ato de buscar, analisando a anatomia do buscador.

Atualmente, realizamos nossas buscas na superfície da web 3.0, 
com todo o seu funcionamento caótico. Ainda que o efeito produzido 
por ela seja de regularidade, com a naturalidade do conteúdo de muitas 
páginas, variados textos, gráficos, imagens, sons, vídeos, programas etc. 
A infraestrutura da internet é bem mais complicada e não pode ser to-
mada como evidente.

O cientista Tim Berners-Lee, criador da Web, em 2011 apresenta 
um artigo na revista Scientific American estabelecendo os pilares para a 
Web Semântica, mostrando como as máquinas unem-se aos usuários na 
produção de conteúdo e na tomada de ações.

1 Doutoranda, Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). E-mail: biancaqueda@gmail.
com.
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606

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

Entretanto, o acesso às informações e ao conhecimento são posi-
ções questionáveis, tendo em vista que esse espaço da plataforma web é 
tomado em sua dispersão, regulado por mecanismos tecnológicos infor-
matizados que possibilitam certas buscas e outras não.

Primeiro, é preciso pensar que a nossa busca diária está ligada ao 
Google e, por isso, os resultados que chegamos são limitados, pois isso 
diz respeito apenas à ponta do iceberg, ou seja, a Surface web. Ela com-
põe apenas uma das três partes da internet, que é integrada pela Deep 
Web e pela Dark Web. E esses conteúdos o Google, ou qualquer outro 
buscador, não conseguem indexar.

Por isso, é importante sempre sinalizar que quando nos referimos 
às buscas na web 3.0, estamos falando de um lugar muito singular e que 
não é o todo que se pode encontrar na rede da internet. Esse todo é ape-
nas um efeito.

Para tanto, vamos analisar a logo do Google como ponto de parti-
da para olhar como é ordenada a busca pelo navegador. Que sentidos são 
produzidos nessa tela?

Figura 1 – Ranking das páginas encontradas

Fonte: Google (2021)

Quando temos todas as páginas de busca numeradas sequencial-
mente dentro da palavra Google, tendo a letra “O” repetida várias vezes 
conforme o número de páginas encontrado, causa a ideia de que tudo 
que pode ser encontrado está dentro do Google.
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Desse modo, a tela do Google funciona como um efeito de que o 
sujeito, que está transitando por esses espaços informatizados digitais, 
terá acesso a todo conteúdo possível da web naquele espaço.

A web é um acontecimento relativamente recente, que teve seu 
desenvolvimento mais significativo na última década, do mesmo modo 
que os mecanismos de busca. Desse modo, as relações são dadas como 
transparentes, como se os buscadores sempre estiveram disponíveis e 
fizessem parte da história da web. Entretanto, não é bem assim. Os pri-
meiros buscadores eram muito primitivos, comparados aos que temos 
hoje, e funcionavam apenas como um motor de equiparar significantes.

Ao longo dos anos, a Apple, a Microsoft e a Google alteraram o 
layout de pesquisa básica de seus buscadores, com o intuito de torná-
-los cada vez mais simples. Antigamente, para se ter uma busca precisa 
era necessário utilizar o ícone “pesquisa avançada”, que atualmente não 
está mais disponível na interface do Google. O objetivo foi tornar cada 
vez mais simples a pesquisa para o usuário, ao ponto de hoje termos 
apenas a barra de busca do próprio navegador como uma barra de pes-
quisa. É possível apenas digitar uma palavra-chave, sem endereço es-
pecífico nenhum ou a sinalização da sigla www, e você será direcionado 
para as páginas indexadas. Vejamos nas figuras a seguir.

Figura 2 – Página inicial do buscador Google

Fonte: Google (2021)
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Figura 3 – Resultados Encontrados no buscador Google 

Fonte: Google (2021)

Isso corresponde ao fato de que cada vez mais a interface para 
se fazer uma busca é apagada, pela própria condição de programação, 
criando o efeito que você pode fazer uma busca em uma tela em branco.

Mas como é possível, tecnicamente, que isso aconteça? Vamos di-
vidir a anatomia de um buscador em três partes: crawling (varrer); in-
dexing (indexar ou gerar o índice a partir da base de dados; e o searching 
(buscar através da interface de busca).

O buscador do Google funciona de uma maneira peculiar, compa-
rado aos outros buscadores que estão disponíveis no mercado. Trata-se 
de um experimento social em que o segredo está na linha de código que 
os usuários escrevem. Assim, no momento em que um termo é coloca-
do para pesquisa na barra do buscador, denominado de palavra-chave, 
começa o processo de rastrear e indexar os resultados. Porém, esse ras-
treamento precisa responder a uma relação coerente com aquilo que foi 
buscado, ou seja, precisa fazer sentido para aquele usuário.

Por isso, o Google utiliza alguns requisitos para enumerar essas 
páginas que são encontradas, como: a quantidade de vezes que a palavra-
-chave aparece na página, se a palavra está contida no título ou na URL, 
qual o número de acessos ao site, quantos links externos direcionam 
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para ele, qual importância desses links e outros, chegando a 100 critérios 
definidos.

Isso tudo está baseado nas experiências de outros usuários, que já 
acessaram esses links. Assim, os resultados interessantes estão sempre 
disponíveis na primeira página de pesquisa, o que faz com que os usuá-
rios não ultrapassem para a segunda. Segundo Batelle (2006, p. 18) 

No fim do dia, o santo graal de todas as ferramentas de busca 
é descobrir seu verdadeiro objetivo – o que você está procu-
rando e em que contexto […] Um exemplo de progresso nesta 
área está a identificação daquelas que são denominadas frases 
atômicas. Quando você digita uma pergunta de uma só palavra, 
por exemplo, ‘York’ você está procurando resultados para ‘Nova 
York’.

O intuito é que cada vez mais o histórico de outras pesquisas seja 
utilizado, para, assim, criar padrões de busca e algoritmos mais inteli-
gentes, garantindo rapidez e precisão nas buscas realizadas. Mas será 
que isso é possível em todas as pesquisas? Há um problema anterior: de 
onde virá a palavra-chave?

1. A palavra como chave para a abertura da fechadura

As palavras-chave estão muito presentes dentro dos ambientes 
informatizados digitais, sendo uma tradução do inglês de keywords. Elas 
são muito utilizadas para a prática de escrever uma palavra no busca-
dor e nele encontrar os resultados mais próximos para concluir a pes-
quisa. O modo de funcionamento do Google, por exemplo, se dá todo 
por esse movimento: inserir uma palavra-chave na barra de pesquisa, e, 
assim, o buscador irá encontrar as páginas relacionadas à busca. Sendo 
assim, o processo todo ocorre baseando-se, de primeiro momento, na 
palavra-chave.

Entretanto, há um gesto anterior a esse de inserir um termo no 
buscador que é a escolha da palavra-chave, como um sujeito escolhe es-
ses termos e quais termos podem ser considerados “chave”. A metáfo-
ra de uma palavra-chave é aquilo que seria como uma possibilidade de 
acesso a uma porta que está trancada. Então esse termo – que sempre 
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pode ser outro, mas não qualquer um – é a chave de acesso que permite 
que um sujeito transitando nos espaços informatizados digitais abra a 
porta e encontre as respostas/informações de sua busca.

Tudo parece muito simples, visto aos olhos de quem está familiari-
zado com buscadores em um espaço da rede internet. Porém, há muitas 
questões que atravessam essa prática técnica, que precisam ser postas 
em evidência.

A primeira questão é: que palavra é chave? Será que os termos que 
um usuário utilizará poderá abrir essa porta? Ainda mais, será que esse 
termo abrirá a porta que ele busca? Ou abrirá uma porta que não corres-
ponde ao que ele precisa?

Posto isto, vamos começar nosso pensamento pela ideia de pala-
vra. Palavra é um termo muito genérico na Língua Portuguesa. No senso 
comum ela é compreendida como um conjunto de letras ou sons de uma 
língua. Entretanto, o campo do conhecimento que analisa as relações 
da língua e da fala, a Linguística, compreende essa noção de diferentes 
maneiras, por diferentes perspectivas.

Há quem estude a morfologia e a fonética, outras pesquisas inves-
tigam a estruturação das palavras. O que as difere é a posição do pesqui-
sador, que irá direcionar todo o olhar para aquela análise. Mas, então, 
como podemos pensar a ideia de palavra por uma perspectiva discursiva?

Sabemos que um discurso está para além da frase, ou seja, para 
além de um conjunto de elementos linguísticos composto por um agru-
pado de letras ou sons. A teoria do discurso evidenciou como não é pos-
sível que a Linguística limite-se ao estudo interno da língua, porque este 
campo de estudo não dá conta do seu objeto. É preciso que estes estudos 
articulem ao linguístico e ao social, buscando as relações que vinculam 
a linguagem à ideologia (BRANDÃO, 2013).

Esta concepção de ideologia está ligada à ideia de valoração, ou 
seja, há uma caracterização de uma dimensão axiológica – estudo de 
valores – expressa na relação entre o homem e o mundo. Desse modo,

[…] na realidade não são palavras o que pronunciamos ou 
escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, 
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importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A pa-
lavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido 
ideológicos ou vivencial (BAKHTIN; VOLÓCHINOV, 2004, p. 
95).

A Análise de Discurso investiga a determinação histórica dos pro-
cessos semânticos, com enfoque linguístico e social, pensando na arti-
culação língua, sujeito e história. A AD relaciona a linguagem à exterio-
ridade, isto é, aquilo que é exterior à língua, mas que produz sentido e 
faz com que ela funcione.

Partindo desse lugar, vamos voltar na ideia da palavra-chave. Só 
podemos compreender que precisamos digitar alguma coisa em uma 
barra de pesquisa, pois estamos inseridos em um contexto informatiza-
do digital, que exige que você faça uma busca utilizando termos. Ainda 
que, recentemente, o microfone foi incorporado à ferramenta de pes-
quisa e você não precisa mais ‘digitar’, sendo possível apenas falar por 
voz a palavra, ainda é necessário que o sujeito se inscreva nesse lugar e 
esteja inserido nessa prática legitimada dos buscadores, em que há uma 
memória social para isso.

Entretanto, sabemos que a interpretação é um encontro com o que 
vem do social e o que vem do sujeito, por isso não há apenas a determi-
nação social do buscador, mas também, uma determinação do sujeito.

Para podermos compreender uma palavra-chave, precisamos atri-
buir uma fonte enunciativa, melhor dizendo, alguém fazendo uso da 
própria língua, com o intuito de transmitir um sentido a um destinatário 
– ainda que esse seja um buscador. Vamos pensar a barra de busca como 
Maingueneau (2013) reflete sobre a placa de “Proibido Fumar”. Se a bar-
ra de pesquisa não fosse uma barra retangular, em um formato adequado 
para ser notada e não tivesse espaço para busca, não poderíamos atribuir 
sentido para ela.

Isto ocorre porque os discursos são submetidos às regras de orga-
nização vigente, de um determinado grupo social, que também envolve 
contexto, temporalidade e perspectiva, pois não se trata apenas de um 
enunciado verbal, mas também há um valor pragmático, determinado 
pela circulação.
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Por isso, temos um efeito de que você pode colocar qualquer pa-
lavra em um buscador que ela irá ser uma palavra-chave, o que de fato 
não é. Para uma palavra ser chave é preciso que ela se relacione com o 
histórico, o social e o ideológico.

2. A relação do buscador e da palavra-chave com o “Arquivo de 
leituras em AD”

Pensando nessa relação buscador e palavra-chave, propomos 
trazer essa reflexão para o Arquivo de Leituras em AD. O “Arquivo de 
Leituras em AD” é uma plataforma que reúne materiais bibliográficos 
da Análise do Discurso, a partir das quais deriva um banco de dados on-
-line para (re)atualizações (in)constantes das noções, que estão sendo 
pesquisadas nesses materiais, por via do que chamamos “fichamentos”. 
Estes fichamentos criam um outro arquivo, que além de reunir materiais 
bibliográficos da AD, reúne também estes gestos de leitura que os alunos 
realizam das obras.

Primeiramente, é importante diferenciarmos o modo de funcio-
namento de busca do site com o modo como funciona o Google. Temos 
uma barra de pesquisa programada no site que funciona como um mo-
tor de equiparar significante, ou seja, no momento em que inserimos 
a palavra-chave “formação” no site, a barra buscará o termo que mais 
foi utilizado. Vamos imaginar a seguinte situação, 20 usuários utiliza-
ram a palavra-chave “formação discursiva” e apenas 2 “formação social”, 
nosso buscador irá mostrar aquilo que foi mais procurado, no caso for-
mação discursiva. Sendo assim, o buscador do Arquivo de Leituras em 
AD é apenas uma máquina de comparação, sem inteligência artificial, 
ao contrário do Google, que irá utilizar uma série de critérios, como já 
mencionamos anteriormente, para realizar essa busca.

Outro ponto importante de tocarmos aqui é na questão do arqui-
vo. Nosso buscador realiza a busca da palavra-chave dentro do próprio 
Arquivo de Leituras em AD, naquilo que está indexado dentro do site, 
não há uma busca externa. Já o Google direciona o usuário só para pági-
nas externas.
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Posto isto, algumas questões aparecem, por exemplo: como os alu-
nos buscam no mecanismo de busca? Qual a relação da palavra com o 
arquivo que estamos montando? É possível formular alguma coisa utili-
zando esse buscador?

Para responder essas questões temos dois problemas. O primeiro 
se dá no discurso acadêmico e na compreensão de como ocorre a leitura 
da teoria para escrever um material acadêmico, como: tese; dissertação 
e ensaio. O segundo é compreender como circula o nosso buscador, ana-
lisando o modo de funcionamento dos buscadores do mercado e qual é 
a proposta deles.

Vamos pensar na primeira questão, no momento em que uma tese 
ou dissertação é elaborada não é construída com base apenas nas noções 
de uma teoria, o que queremos dizer é que não adianta que um sujeito 
que ocupe a posição de acadêmico saiba apenas as noções para formular 
seu trabalho, ele precisa costurá-las com seu próprio olhar. É necessário 
um gesto autoral. Por isso, é preciso que a polissemia esteja presente no 
trabalho, pois não se pode escrever apenas aquilo que já foi dito, como 
uma paráfrase.

Nosso arquivo trabalha com arquivos científicos, mas não é um ar-
quivo científico, é apenas atravessado por ele. Nosso arquivo reúne tex-
tos do discurso científico em um discurso acadêmico na materialidade 
digital, que funciona imbricado na ferramenta de um buscador.

Por isso, o arquivo acadêmico atravessa, constrói e (re)formula o 
arquivo científico, esse movimento ocorre, ainda, mediado pelo discurso 
pedagógico, como exercício de sala aula, que é a elaboração dos ficha-
mentos dos textos. Considerando que um fichamento é um olhar espe-
cífico de um sujeito para o texto, como já formulamos na dissertação 
(COSTA, 2017).

Isso funciona na medida que o professor da pós-graduação, se-
leciona textos científicos para uma disciplina específica do programa 
e precisa torná-los palatáveis para os alunos que iniciam a caminhada 
acadêmica. É importante ressaltarmos que todos os fichamentos pro-
duzidos no Arquivo de Leituras em AD, são resultados de um exercício 
extra aula. Então, como será esse olhar de um aluno/usuário/sujeito para 
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os fichamentos indexados por outros? O que é suficiente e onde está a 
insuficiência do arquivo?

Quando propomos um arquivo que reúna materiais de Análise de 
Discurso com fichamentos compartilhados de outros usuários, nosso in-
tuito é indicar para esses as fontes científicas que trazem a noção que 
ele está procurando. Mas não com o objetivo do usuário/aluno utilizar/
consumir aquele fichamento pronto, como um ‘copia e cola’ para a tese/
dissertação.

A proposta é ter um espaço em que o aluno possa buscar fontes 
de materiais, que tenham as noções que eles estão procurando, para, a 
partir disso, costurar em sua própria análise o seu objeto de pesquisa 
aliado à teoria.

Entretanto, os buscadores utilizados pelo mercado da informática 
funcionam como um efeito imediato, você busca aquilo que irá utilizar 
na hora, ou seja, uma busca no Google é feita para ser consumida naque-
le momento da busca. O resultado de pesquisa é imediato e pode/deve 
ser utilizado na forma daquele fragmento encontrado.

Desse modo, a nossa proposta de um buscador vai na contramão 
dos buscadores utilizados no mercado, pois uma ferramenta digital não 
serve como uma referência de obras ou materiais, para, a partir, disso 
criar uma reflexão. Ela já é o próprio produto a ser consumido.

Isso nos leva a um terceiro problema, que não está relacionado 
apenas ao digital, mas, sim, à questão do arquivo científico-acadêmico. 
O que é um arquivo acadêmico-científico? As noções formuladas no site 
podem constituir esse arquivo? Elas serão compreendidas como tal?

Posto isto, partiremos da questão colocada anteriormente: de 
onde virá a palavra-chave que usuário/aluno/sujeito irá colocar no 
buscador? Qual a relação da palavra-chave com o arquivo que esta-
mos montando? Supostamente, o aluno deveria utilizar as noções da 
Análise de Discurso para buscar tais referências. Entretanto, pelo apli-
cativo que monitora as pesquisas realizadas no buscador, tivemos uma 
busca pela seguinte palavra-chave: história das ideias linguísticas. 
Vejamos na figura a seguir.
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Figura 4 – Palavras-chaves buscados do “Arquivo de Leituras em AD”

Fonte: Arquivo de Leituras (2021)

O que temos aqui é que aquilo que estamos compreendendo como 
noção não está sendo lida pelos alunos como tal. Sabemos que a leitura 
do sujeito é feita com o imaginário, e não com as relações de produção 
(ALTHUSSER, 1995).

Por isso, a definição de uma noção de Análise de Discurso para 
um aluno que está sendo familiarizado com a teoria desvia daquilo que 
seria uma noção para pesquisadores/cientistas/professores da Análise 
de Discurso. Para resolver o problema pensamos em criar uma lista que 
elencasse as noções para que, no momento da busca, o aluno a utilizas-
se. Mas então estaríamos dando as chaves que selecionamos para que ele 
abrisse as portas que queremos, ou seja, não resolveríamos o problema, 
apenas criaríamos outros. O problema está na palavra-chave, a busca é 
feita por termos que querem ser encontrados objetivamente, entretanto, 
esse conceito não será encontrado.
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MÍDIUM E ETHOS DISCURSIVO: 
UM ESTUDO DA PLATAFORMA DE 

STREAMING SPOTIFY

Livia Beatriz Damaceno1

1. Introdução

Este trabalho busca compreender, partindo de uma perspectiva dis-
cursivo-midiológica, a constituição do ethos da plataforma de streaming 
Spotify. Tal perspectiva é parte de um projeto de pesquisa desenvolvido 
no âmbito do Grupo de Pesquisa Comunica – Inscrições Linguísticas na 
Comunicação (UFSCar/CNPq).

O Spotify é uma empresa de serviços de streaming cujo aplicativo 
permite a reprodução de conteúdos sonoros, mediante ao pagamento de 
uma assinatura mensal, ou pelo acesso gratuito com anúncios (a empre-
sa tem lucros advindos da venda de espaço publicitário).

Kischinhevsky et al. (2015) investigaram o Spotify sob uma pers-
pectiva socioeconômica, analisando os circuitos de trocas econômicas 
em que a plataforma integra. Lima (2017) estudou os hábitos de consu-
mo de usuários de plataformas de streaming. Nosso estudo se concentra 

1 Bacharel e Mestre em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Membro do 
Comunica – inscrições linguísticas na comunicação (CNPQ/UFSCar). Doutoranda em 
Linguística no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de São 
Carlos (PPGL-UFSCar). liviabea22@gmail.com

mailto:liviabea22@gmail.com
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na própria plataforma, mais especificamente, investigamos as estraté-
gias discursivas operadas para que se construa uma imagem de arquivo 
universal. Por se voltar para a formalização material de nosso objeto, a 
noção de mídium (DEBRAY, 2000) guiou a investigação acerca dos ve-
tores de sensibilidade que apontam para uma determinada matriz de 
sociabilidade.

Escolhemos este tema devido a crescente preocupação de artis-
tas, pesquisadores e consumidores acerca do tipo de modelo de negócios 
sustentado pelo Spotify: se é sustentável, se fomenta o mercado cultu-
ral de maneira justa ou se é apenas uma moda passageira. A plataforma 
tem, segundo os números mais atuais, 286 milhões de assinantes ativos 
e 130 milhões de usuários pagantes2, o que a torna um aplicativo rele-
vante para compreender os modos de circulação e consumo de músicas, 
podcasts etc.

Nesta etapa da pesquisa, busco compreender: (i) a grade semânti-
ca que organiza esse ethos discursivo de universalidade e abertura ope-
rado pelo Spotify; e (ii) a lógica discursiva de fechamento/exclusividade 
operada pela plataforma em sua lógica de funcionamento.

Este trabalho é um experimento, uma tentativa de pôr em prática 
a perspectiva que vem sendo construída no âmbito do grupo de pesqui-
sa “Comunica – inscrições linguísticas na comunicação”. Esperamos que 
este “trabalho-ensaio” possa contribuir de maneira positiva para os tra-
balhos do grupo e para a área de estudos discursivos da cultura.

2. Referencial teórico-analítico

Nossas investigações se concentram na construção do ethos 
(MAINGUENEAU, 2008; MAINGUENEAU, 2018) da plataforma enquanto 
uma caixa de músicas universal, lugar privilegiado de arquivamento de 
conteúdos sonoros. O conceito de cena de enunciação (MAINGUENEAU, 
2015) foi utilizado para analisar como esse ethos se constitui enunciati-
vamente e quais são os efeitos de sentido decorrentes dessa enunciação.

2 Spotify. “Spotify Technology S.A. Announces Financial Results for First Quarter 2020”. 
2020. Fonte: https://investors.spotify.com/financials/press-release-details/2020/Spotify-
Technology-SA-Announces-Financial-Results-for-First-Quarter-2020/default.aspx. Acesso 
em: 01 set. 2020.

https://investors.spotify.com/financials/press-release-details/2020/Spotify-Technology-SA-Announces-Financial-Results-for-First-Quarter-2020/default.aspx
https://investors.spotify.com/financials/press-release-details/2020/Spotify-Technology-SA-Announces-Financial-Results-for-First-Quarter-2020/default.aspx
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Entendemos a plataforma como um mídium (DEBRAY, 2000; 
DEBRAY, 1993), isto é, enquanto um objeto técnico que sensibiliza seus 
usuários para uma determinada matriz de sociabilidade, e que é ao mes-
mo tempo, produto e produtora de discursos que faz circular. É impor-
tante destacar que a plataforma, simultaneamente, exalta sua exclusivi-
dade e se apresenta como um criador de comunidades.

Assim, a noção de mídium é central em nossas investigações. Ela 
pode ser definida como a articulação de um vetor de sensibilidade a uma 
matriz de sociabilidade (DEBRAY, 2000); tal matriz constitui a forma 
como a sociedade molda suas práticas e constrói seus valores por meio 
da produção de sistemas de objetos técnicos3. Para o filósofo francês, o 
mídium é o:

[…] sistema dispositivo-suporte-procedimento, ou seja, aquele 
que, organicamente, é posto em movimento por uma revolu-
ção mediológica. […] Ao pequeno sistema suporte-dispositivo 
que faz o médium corresponde o grande sistema médium-
-meio, complexo sóciotécnico que constitui o objeto peculiar 
da Mediologia positiva, histórica. “Meio” é mais do que deco-
ração ou espaço externo de circulação: condiciona a semântica 
dos vestígios pelo viés de uma organização social (DEBRAY, p. 
1995, 23).

Segundo essa perspectiva, o modo como a sociedade cultiva práti-
cas e dissemina valores produzindo sistemas de objetos técnicos, cons-
titui uma organização materializada  (OM). Os vetores de sensibilidade 
entendidos como os dispositivos inscricionais são  matéria organiza-
da  (MO), os próprios objetos técnicos que resultam de lógicas de uso 
e impõem lógicas de uso, nem sempre coincidentes, e que convivem 
também com resistências ou apropriações não previstas. Sendo assim, 
o mídium, enquanto materialização de um objeto técnico, participa da 
produção de sentidos, já que implica uma inscrição material em que uma 
ideia se realiza e se difunde.

Vamos considerar a maneira como “uma ideia ganha força mate-
rial” na articulação entre um suporte e sua circulação, participando da 

3 Segundo Simondon os objetos técnicos “são mediadores entre a natureza e o homem” (2007, 
p. 09), isto é, não se pensa a existência humana na natureza sem a mediação desses objetos.
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produção de sentidos: a inscrição material é um elemento inerente à 
produção de sentidos de um enunciado, isto é, sem inscrição material 
não há possibilidades de que o enunciado se atualize.

Buscamos observar, de acordo com a perspectiva discursivo-mi-
diológica adotada, o Spotify como um vetor de sensibilidade (DEBRAY, 
1993) para uma origem metafísica que constitui, como se formulou na 
nossa hipótese de trabalho, um sema de “fluidez” que reitera valores de 
um mundo ético, isto é, um “estereótipo cultural que subsume determi-
nado número de situações estereotípicas associadas a comportamentos” 
(MAINGUENEAU, 2008b). Dessa perspectiva, a materialidade inscricio-
nal (um dado objeto técnico) sustenta e é sustentada por valores e cren-
ças (mundo ético) que constroem modos de viver que apoiam a produção 
de um ethos discursivo.

O conceito de ethos discursivo supõe a maneira como o enun-
ciador constrói a imagem de si na interação verbal (CHARAUDEAU; 
MAINGUENEAU, 2004), diante disso, podemos detalhar a especificação 
enunciativa dessa perspectiva:

[…] O enunciador deve legitimar seu dizer: em seu discurso, 
ele se atribui uma posição institucional e marca sua relação 
com um saber. No entanto, ele não se manifesta somente como 
um papel e um estatuto, ele se deixa apreender também como 
uma voz e um corpo. O ethos se traduz também no tom, que 
se relaciona tanto ao escrito quanto ao falado, e que se apóia 
em uma dupla figura do enunciador, aquela de um caráter e de 
uma corporalidade […] Cada gênero do discurso comporta uma 
distribuição pré-estabelecida de papeis que determinam em 
parte a imagem de si do locutor. Esse pode, entretanto, escolher 
mais ou menos livremente sua “cenografia” ou cenário familiar 
que lhe dita sua postura (o pai benevolente face a seus filhos, o 
homem de falar rude e franco etc.). A imagem discursiva de si é, 
assim, ancorada em estereótipos, um arsenal de representações 
coletivas que determinam, parcialmente, a apresentação de si 
e sua eficácia em uma determinada cultura (CHARAUDEAU; 
MAINGUENEAU, 2004, p. 220-221).

O enunciador legitima seu dizer no discurso e constrói uma ima-
gem que se ancora em estereótipos e representações coletivas baseadas 
no que Maingueneau chama de Thesaurus comum, presente nas práticas 
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das comunidades efetivadas a partir de valores e crenças corresponden-
tes: os mundos éticos (MAINGUENEAU, 2008a). A forma como o enun-
ciador constrói seu enunciado das plataformas de streaming de conteú-
dos sonoros, determina e é determinada por seu mundo ético.

Para nós, não se trata somente de uma “conveniência”, pressupon-
do que o consumo de música no Spotify seja uma tentativa de encontrar 
um ideal de “lazer” ligado a um presente eterno, mas uma prática dis-
cursiva que enquanto “conjunto de regras anônimas, históricas, sempre 
determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma época dada, 
e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguísti-
ca, as condições de exercício da função enunciativa” (FOUCAULT, 2008, 
p. 133). Em outras palavras, trata-se de um “sistema de relações que, 
para um discurso dado, regula a localização institucional das diversas 
posições que pode ocupar o sujeito de enunciação” (MAINGUENEAU, 
2005, p. 153), articulando as instâncias de produção, circulação e consu-
mo em relação às redes institucionais que as comportam. Podemos, des-
sa forma, depreender as inscrições sociais e semânticas que sustentam 
seu funcionamento.

Esta pesquisa se justifica pela contribuição aos estudos discursivos 
do atual período, enquadrando-se, assim, em um conjunto maior de pes-
quisas realizadas desde 2010, para o qual ela vai contribuir ativamen-
te, a partir das propostas de articulação entre a Análise do Discurso e a 
Midiologia que têm sido desenvolvidas em trabalhos como: Chieregatti 
(2018)4, que estuda a influência do mídium no modo como os textos pos-
tados em plataformas colaborativas de autopublicação recebem uma 
mediação não institucionalizada; Pinto (2018)5, que investiga a poesia 
Slam como produtora de determinadas materialidades que estabelecem 
relações entre a paratopia criadora e o funcionamento midiológico de 
suas práticas, isto é, o modo particular como os vetores técnicos e os ve-
tores institucionais se atravessam nesses processos discursivos; Delege 
4 CHIEREGATTI, Amanda. Mídium e gestão dos espaços canônico e associado nas plataformas co-

laborativas Wattpad e Widbook. 2018. 241 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Centro de 
Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Carlos, 2018. (FAPESP, processo 
2016/02301-6).

5 PINTO, Pedro Alberto Ribeiro. Mídium e gestão da paratopia criadora: o trabalho inscricional do 
Clube Atlético Passarinheiro. 2018. 135 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de São 
Carlos, campus São Carlos, São Carlos, 2018. Bolsista: Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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(2019)6, que investiga os sentidos atribuídos à palavra “ciência” em um 
importante dispositivo comunicacional, a revista Pesquisa FAPESP vista 
como um mídium; Primo (2019)7, que investiga o funcionamento de uma 
obra literária publicada num novo objeto editorial em que os imaginá-
rios sobre o literário se atualizam, deslocados, transformados.

Além disso, entendemos que este trabalho é de considerável rele-
vância social, visto que trata de um dos principais setores da produção 
capitalista na atualidade, a saber, a indústria fonográfica. Tal indústria 
funciona como uma das principais consolidadoras de subjetividades 
condizentes com as relações de poder hegemônicas, em termos políticos 
e econômicos. Segundo Diduck (2017), há, inclusive, uma relação íntima 
entre os desenvolvimentos tecnológicos do complexo militar-industrial e 
a indústria fonográfica:

A velha narrativa diz que as tecnologias militares são passa-
das gradualmente aos mercados consumidores como entre-
tenimento, e que os civis são, de alguma forma, beneficiários 
de todo esse investimento e inovação. Mas a verdade é que os 
militares se beneficiam na medida em que suas invenções se 
espalham para o campo cultural, porque reforça a necessidade 
da tecnologia como um todo: se “explode” na pista de dança, ou 
explode Bagdá, é irrelevante. A suposição presunçosa por parte 
de músicos e artistas que acreditam que seus trabalhos estão, 
de alguma forma, retirando as máquinas da guerra é abalada 
pela realidade que as máquinas não matam fascistas; a máqui-
na em si é o fascismo (2017, p. 156, tradução nossa).

Essa indústria é importante devido ao grande impacto não só na 
produção de subjetividades condizentes com o sistema político-econô-
mico vigente, como também no estabelecimento novos padrões de con-
sumo e (re)atualização de antigos. Ora, sabemos que, para que um ob-
jeto cultural seja consumido, ele necessariamente deve se materializar, 

6 DELEGE, Marina. Um estudo cenográfico da “ciência” divulgada na revista Pesquisa FAPESP. 
2019. 142 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Centro de Educação e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de São Carlos, 2019. Bolsista: Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES).

7 PRIMO, Gustavo. Ver o livro como buraco negro: a formalização material da Antologia da 
Literatura Fantástica, de Bioy Casares, Borges e Ocampo. 2019. 131 f. Dissertação (Mestrado em 
Estudos de Literatura) – Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de 
São Carlos, São Carlos, 2019. (FAPESP, processo 2017/02030-5).
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isto é, sua matéria deve assumir uma forma consumível, forma essa que 
deve ser regulada por um conjunto de saberes condizentes com as rela-
ções de poder vigentes.

3. Movimento de análise

Segundos os objetivos propostos na Introdução deste trabalho, 
vamos analisar dois dados do corpus, este por sua vez, foi constituído 
por textos retirados do site oficial da plataforma. A saber, o slogan da 
empresa (Texto 1), considerado como um texto tipicamente publicitário, 
cujas estratégias de persuasão são interessantes para o tipo de análise 
proposta; o texto “Sobre Nós” (Texto 2), alocado na sessão do site oficial, 
um texto típico de apresentação, com as informações sobre a empresa, 
sua missão e seus valores.

A fim de compreender a construção do ethos e a cena enunciativa 
que legitima a enunciação da empresa, vamos começar pela análise do 
slogan da plataforma, o enunciado “Escutar muda tudo” (Texto 1):

Texto 1

Escutar muda tudo

Milhões de músicas e podcasts para explorar. E nem precisa de 
cartão de crédito.

OBTENHA O SPOTIFY FREE (SPOTIFY, 2020).

 A cena englobante, isto é, o tipo de discurso no Texto 1, trata-se 
de um discurso tipicamente publicitário. A cena genérica, entende-se os 
gêneros do discurso, é um slogan que tem por finalidade seduzir o usuá-
rio a escolher o Spotify, dentre tantas outras possibilidades de platafor-
mas de streaming. Temos na cenografia mobilizada, isto é, na superfície 
textual que encena sua própria enunciação, legitimando-a, o destaque 
para a “acessibilidade” da plataforma. Vamos detalhar abaixo as estra-
tégias discursivas por parte do enunciador, para legitimar e validar sua 
cena enunciativa.

Ao dizer “milhões de músicas e podcasts para explorar”, temos a 
ênfase na capacidade da plataforma de estocar “milhões” de conteúdos 
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sonoros, ao mesmo tempo que evoca uma certa ludicidade ao usar o 
verbo “explorar”, suscitando uma semântica de navegação, de aventu-
ra. Temos um ethos de aproximação, de informalidade da plataforma, já 
que foi ressaltado sua alta capacidade de armazenamento, facilidade de 
acesso e é mencionado também, o fato de seu uso prescindir da posse de 
um cartão de crédito.

É interessante a estratégia do uso do verbo “obtenha” – podemos 
obter algo físico, tangível, não uma plataforma. O que está sendo “obti-
do” é a licença de reprodução de seus conteúdos, não uma cópia física do 
aplicativo, por exemplo. O verbo “obtenha” evoca uma imagem de con-
quista, e reforça a facilidade de acessar o Spotify. Não precisando de um 
contrato formal entre a plataforma e o usuário, basta baixar o aplicativo 
e o usuário terá acesso a milhares de conteúdos sonoros.

No enunciado “Escutar muda tudo”, podemos observar o mundo 
ético a que o enunciador sustenta pelo seu dizer: um mundo tecnológi-
co, urbano e “descolado” que enfatiza a importância da atividade social 
e cultural de escutar músicas, notícias, entre outros conteúdos. Nesse 
mundo ético, o ato de “escutar” algo é concebido como intrinsecamen-
te revolucionário: ao escutar uma música, a realidade é imediatamente 
transformada.

Vamos a análise do Texto 2, o “Sobre nós” da empresa:

Texto 2

Sobre nós

Com o Spotify, é fácil encontrar a música ou podcast ideal para 
cada momento, seja no celular, no computador, no tablet ou em 
outros dispositivos.

O Spotify tem milhões de músicas e episódios de podcasts, o 
que significa que você sempre pode encontrar algo ótimo para 
ouvir, tanto se estiver ao volante ou na academia como em cli-
ma de festa ou relaxando em casa. Escolha o que você quer es-
cutar ou deixe-se surpreender pelo Spotify.

Você também por explorar as coleções montadas por amigos, 
artistas e celebridades ou criar uma estação de rádio e só deixar 
o som rolar.
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Crie a trilha sonora para a sua vida com o Spotify. Faça uma 
assinatura ou crie uma conta grátis. (SPOTIFY, 2020).

O uso do “nós” (primeira pessoa do plural) é uma forma usada por 
grupos, implica dizer que o Spotify é feito de pessoas, de um coletivo. No 
decorrer do texto, o nome da plataforma é retomado pelo sintagma “o 
Spotify”, composto de um artigo definido e o nome da empresa, sugerin-
do a presença de uma espécie de hiperenunciador, apagando o caráter 
coletivo do “nós”. Sendo que esse sintagma designa não mais a empresa, 
e sim o aplicativo.

Temos nesta descrição da empresa, o seguinte enunciado: “Com o 
Spotify, é fácil encontrar a música ou podcast ideal para cada momen-
to, seja no celular, no computador, no tablet ou em outros dispositivos” 
(SPOTIFY, 2020).

É importante destacar a reiteração da semântica da acessibilidade 
no uso do adjetivo “fácil”, não se requer esforços muito grandes por 
parte dos usuários para manusear o aplicativo. Destaca-se também a 
versatilidade do mesmo: pode-se reproduzi-lo em toda sorte de aparelhos 
e dispositivos. O hiperenunciador espera conquistar seu enunciatário ao 
dizer que o aplicativo tem “a música ou podcast ideal para cada momen-
to”, destacando a diversidade e a quantidade de conteúdos, desencora-
jando o usuário a buscar outras plataformas que ofereçam o mesmo.

É de nosso conhecimento que a principal fonte de lucros de 
plataformas de streaming é o tempo que o usuário passa as utilizando8, 
este enunciado é um dado interessante da estratégia de mascarar esse 
funcionamento. Se é verdade que o Spotify “tem tudo”, faz sentido que 
o usuário passe horas no aplicativo, já que oferece trilha sonora para “se 
estiver ao volante ou na academia como em clima de festa ou relaxando 
em casa”.

A semântica proposta pela plataforma pode ser relacionada com 
a figura do elemento natural água: você pode “navegar” no aplicativo, 
explorar uma abundância milhares de conteúdos, evocando a ideia de 
uma torrente; a palavra “streaming” é derivada de “stream” (em inglês) 

8 O CEO da Netflix, plataforma de streaming de filmes, disse que o maior competidor da plata-
forma é o sono. Fonte: https://olhardigital.com.br/noticia/maior-concorrente-da-netflix-e-o-
-sono-diz-ceo/67679. Acesso em: 01 set. 2020.

https://olhardigital.com.br/noticia/maior-concorrente-da-netflix-e-o-sono-diz-ceo/67679
https://olhardigital.com.br/noticia/maior-concorrente-da-netflix-e-o-sono-diz-ceo/67679
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que significa córrego, riacho; a estratégia persuasiva da empresa torna 
o aplicativo como indispensável, como algo que não se pode viver sem, 
similar à água.

O raciocínio oriundo do encadeamento de tais imagens é: o ser 
humano não pode viver sem água, uma pessoa hoje não pode viver sem o 
Spotify. Todos os enunciados reforçam essa associação entre o aplicativo 
e imagens estereotipadas do elemento “água”: deixe os milhares de po-
dcasts e músicas fluírem, o destinatário da enunciação incorpora o ethos 
de informalidade, de fruição (“só deixar o som rolar”). Sendo que este 
mesmo enunciatário é constantemente lembrado da desobrigação da as-
sinatura (“Faça uma assinatura ou crie uma conta grátis”), e é aconselha-
do a relaxar e a deixar o aplicativo tocando, já que não precisa escolher 
nada, o aplicativo pode escolher playlists por você, para você (“Escolha o 
que você quer escutar ou deixe-se surpreender pelo Spotify”).

É através da estratégia acima que o Spotify apaga o seu funciona-
mento como mídium: ao se associar com o elemento natural da água, a 
plataforma reitera uma semântica de abundância, de naturalidade – o 
Spotify não seria só uma empresa, seria uma utilidade básica.

4. Conclusões

Nossas análises confirmam a hipótese inicial do Spotify enquanto 
ponto de intersecção dos modos de produção e circulação característi-
cos da técnica algorítmica associada à cibercultura (SALGADO; OLIVA, 
2019). Por ser um mídium, o Spotify veicula discursos e imaginários de 
modo constitutivo, sensibilizando para uma matriz discursiva caracte-
rística de uma economia digital que preda não somente nossos corpos 
em um regime de trabalho, mas também nossas subjetividades em lazer.

Não é possível encontrar relatórios ou documentos que declarem 
exatamente como a plataforma chega aos valores declarados aos acio-
nistas, assim como os artistas que recebem pela plataforma precisam 
fazer “engenharia reversa” para saber como se chegou aos valores pa-
gos. Os algoritmos não são abertos, não se sabe como são capturados 
os dados dos usuários, em que eles são utilizados, como as playlists são 
criadas, etc. Isso contrasta com os ideais propagados por esta e outras 
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empresas do denominado “capitalismo de plataforma” (SRNICEK, 2017): 
o fechamento, a opacidade do funcionamento do mídium em questão, 
vai de encontro com a semântica de “abertura”, “transparência” cons-
truídos pelo ethos da empresa.

Deixamos para analisar o enunciado “Crie a trilha sonora para a 
sua vida com o Spotify”, neste movimento de conclusão, já que captu-
ra de maneira paradigmática, a busca pela plataforma de se inserir em 
todos os momentos da vida de seus usuários através de uma estraté-
gia discursiva sofisticada: a ideia de uma “trilha sonora” para a vida, de 
preenchimento total de tempo com o aplicativo.

O mídium em questão sensibiliza para uma espécie de sociabilida-
de inerente ao estágio atual do neoliberalismo: o hedonismo depressivo 
(FISHER, 2020). Trata-se da necessidade de ocupação constante que as 
redes sociais cobram de seus usuários, sendo que mesmo quando não 
estão fazendo nada, se distraem pelas recompensas oferecidas por essas 
redes. O efeito psíquico desse tempo integral de “trabalho cognitivo” é 
um tédio constante, um certo sentimento depressivo de que não há nada 
de novo, o que reforça o ciclo “hedonista” de busca de prazer.

Para estudos futuros, gostaríamos de realizar um estudo sobre a 
sessão “For The Record” do site oficial da plataforma, pois se trata de 
uma espécie de “paratexto” que à primeira vista, sustenta o seu mundo 
ético perante sua comunidade discursiva por meio de outros textos com 
indicações de entrevistas, playlists e artistas em destaque.

Referências

CHARAUDEAU, Patrick; MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de análise 
do discurso. Tradução e coordenação Fabiana Komesu. São Paulo: Contexto, 
2014.

CHIEREGATTI, Amanda. Mídium e gestão dos espaços canônico e associado 
nas plataformas colaborativas Wattpad e Widbook. 2018. 241 f. Dissertação 
(Mestrado em Linguística) – Centro de Educação e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de São Carlos, 2018.

DEBRAY, Régis. Curso de midiologia geral. Tradução Guilherme João Freitas 
Teixeira. Petrópolis: Vozes, 1993.



628

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

DEBRAY, Régis. Manifestos midiológicos. Tradução Guilherme João Freitas 
Teixeira. Petrópolis: Vozes, 1995.

DEBRAY, Régis. Transmitir: o segredo e a força das idéias. Tradução Guilherme 
João Freitas Teixeira. Petrópolis: Vozes, 2000.

DELEGE, Marina. Um estudo cenográfico da “ciência” divulgada na revista 
Pesquisa FAPESP. 2019. 142 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Centro 
de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Carlos, 2019.

DIDUCK, Ryan. Mad skills: MIDI and music technology in the twentieth centu-
ry. London: Repeater Books, 2017.

FISHER, Mark. Realismo capitalista: é mais fácil imaginar o fim do mundo do 
que o fim do capitalismo? Tradução Rodrigo Gonsalves, Jorge Adeodato e Maik
el da Silveira. São Paulo: Autonomia Literária, 2020.

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2008.

KISCHINHEVSKY, Marcelo et al.  Em busca da música infinita: os serviços  de 
streaming e os conflitos de interesse no mercado de conteúdos digitais. Revista 
Fronteiras – estudos midiáticos, v. 17, n. 3, p. 302-311, set./dez. 2015.

MAINGUENEAU, Dominique. A propósito do ethos. In: MOTTA, Ana Raquel; 
SALGADO, Luciana Salazar. Ethos discursivo. Tradução Luciana Salgado. São 
Paulo: Contexto, 2008a.

MAINGUENEAU, Dominique. Cenas da enunciação. Organização Sírio 
Possenti, Maria Cecília Pérez de Souza-e-Silva. São Paulo: Parábola Editorial, 
2008b.

MAINGUENEAU, Dominique. Gênese dos discursos. Curitiba: Criar, 2005.

MAINGUENEAU, Dominique. Nova tendências em análise do discurso. 
Campinas: Pontes Editores, 1997.

MAINGUENEAU, Dominique. Discurso e análise do discurso. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2015.

PINTO, Pedro Alberto Ribeiro. Mídium e gestão da paratopia criadora: O 
trabalho inscricional do Clube Atlético Passarinheiro. 2018. 135 f. Dissertação 
(Mestrado) – Universidade Federal de São Carlos, campus São Carlos, São Carlos, 
2018.

PRIMO, Gustavo. Ver o livro como buraco negro: a formalização material da 
Antologia da Literatura Fantástica, de Bioy Casares, Borges e Ocampo. 2019. 



629

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

131 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Literatura) – Centro de Educação e 
Ciências Humanas, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2019.

SALGADO, Luciana Salazar; DELEGE, Marina. Mundo ético e mídium: uma ce-
nografia paulistana para a ciência brasileira. Let. Hoje, v. 53, n. 3, p. 374-385, 
jul./set. 2018.

SALGADO, Luciana Salazar; OLIVA, Jaime. A produção de uma intimidade ubí-
qua, esteio da fratura social. Discurso & Sociedad, v. 13, n. 3, p. 432-448. 2019.

SIMONDON, Gilbert. El modo de existencia de los objectos tecnicos. Buenos 
Aires: Prometeo, 2007.

SPOTIFY. [Site institucional]. Disponível em: https://www.spotify.com/br/. 
Acesso em: 28 ago. 2020.

SRNICEK, Nick. Platform capitalism. Cambridge/Malden: Polity Press, 2016.

https://www.spotify.com/br/


630

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

OS MEMES COMO DISCURSO DE 
RESISTÊNCIA

Célia Bassuma Fernandes1

1. Pandemia das imagens

Falar em resistência em tempos pandêmicos certamente é algo 
que nos afeta. Como ignorar milhares de mortes todos os dias? Como 
não nos revoltar contra a miséria que voltou a se instalar no país e cuja 
consequência mais perversa é a fome?

Afetados por essas questões, procuramos, inicialmente, buscar os 
sentidos sobre o que significa resistir e sobre quais são os modos pelos 
quais não sucumbimos ao que está posto, ao já institucionalizado. Em 
trabalho anterior, afirmei que resistir é negar sentidos pré-estabeleci-
dos… é embate… é disputa… é confronto (FERNANDES, 2019, p. 50).

Nesses quase dois anos de pandemia e de isolamento social, fomos 
tomados por sentimentos diversos e do pavor inicial, passamos qua-
se que a nos acostumar a (con)viver com a morte. Entrincheiramo-nos 
em casa e dela fizemos nosso espaço de trabalho e de estudo, dentre 

1 Professora do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras (Mestrado 
e Doutorado) da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Guarapuava-PR. 
Doutora em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), com es-
tágio pós-doutoral pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Linha de pesquisa: 
Texto, Memória e Cultura. E-mail: bacelfer@hotmail.com.

mailto:bacelfer@hotmail.com


631

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

tantas outras atividades cotidianas possíveis somente com a ajuda da 
tecnologia.

Nesse “inverno” interminável que nos assola, não é possível nos 
desvencilharmos das teias do digital e vemos, diariamente, nos meios 
de comunicação de massa, que aqueles que não têm acesso a ele – não 
faltam histórias sobre modos diferentes de superar essa imensa barreira, 
inclusive social, que se interpôs entre aqueles que têm acesso e aqueles 
que estão à margem – cada um a seu modo e dentro das suas possibili-
dades, construiu andaimes suspensos em árvores, emprestou o sinal do 
vizinho ou dos pontos de ônibus, dentre tantas outras maneiras de mi-
nimizar a falta de acesso à rede e que textualiza a enorme desigualdade 
social vigente no país.

Do “lado de cá”, se antes da pandemia já éramos afetados pelo di-
gital, nesse momento, ele passou ser “gênero” de primeira necessidade: 
nele/com ele trabalhamos, estudamos, compramos, vendemos, (re)ve-
mos amigos e familiares. Enfim, tudo aquilo que passou a ser da ordem 
do público e, logo, do “proibido”, é possível com/pela tecnologia. Não há 
mais como (sobre)vivermos sem ela.

Para além disso, o espaço digital passou a constituir também um 
lugar adequado para (re)unir sujeitos movidos por causas comuns e para 
lutar por direitos ameaçados. Conforme Dias (2012, p. 19), o “espaço ci-
ber produz uma complexidade no modo de relação social, uma vez que a 
própria complexidade do ciberespaço advém justamente de uma rede de 
relações, de informações e de sujeitos”. Passamos a resistir na/em rede 
contra “tudo aquilo que nos agride e incomoda de alguma forma, como, 
por exemplo, quando temos nossos direitos negados, quando sofremos 
algum tipo de violência, quando somos vítimas ou presenciamos algum 
caso de homofobia, de xenofobia, de preconceito, de discriminação” 
(FERNANDES, 2019, p. 50).

Exemplos de como o digital enreda o social foram as manifesta-
ções de 2013, quando milhares de pessoas saíram às ruas para protestar 
contra, inicialmente, os 0,20 centavos nas passagens de ônibus, mas em 
pouco tempo, passaram a reivindicar as mais diversas pautas. Em 2016, 
houve manifestações contra e pró o impeachment de Dilma Rousseff, às 
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quais se seguiram outras de igual magnitude contra o governo de Michel 
Temer, que se estenderam até o final de 2018.

Nesse cenário político de insatisfação, em janeiro de 2019, assu-
me a presidência da república, Jair Bolsonaro, eleito pelo Partido Social 
Liberal (PSL), historicamente alinhado ao social-liberalismo. Durante a 
campanha, Bolsonaro se apresentou como um candidato  conservador, 
alinhando seu discurso ao fascismo e levando 55% dos votos válidos. 
Desde então, tem sido bastante criticado por grande parte da população 
em razão da sua visão política compreendida como populista e de extre-
ma direita, já que em seus discursos oficiais declara simpatia à ditadura 
militar e às práticas de tortura características àquele regime.

Em março de 2020, com o país já seriamente afetado pela pande-
mia da Covid-19, os protestos se intensificaram, mas tolhidos da liber-
dade de ir e vir pelas regras de isolamento social, os brasileiros encon-
traram novas formas de protestar contra o descaso do governo que, em 
pronunciamentos oficiais e lives semanais, minimizava a crise sanitária 
instalada no país.

Ultrapassando as fronteiras do privado, os sons ocos das pane-
las vazias se misturaram aos gritos entalados nas gargantas, ecoando 
nos espaços públicos esvaziados pelas medidas de isolamento social, 
produzindo o efeito de sentido de (com)unidade, isto é, de que mesmo 
entrincheirados em casa, não esta(vá)mos sozinhos. Aos sons das pa-
nelas e gritos de protesto somou-se uma “pandemia das imagens” 
(BEIGUELMAN, 2020), que deu vida ao concreto armado, inundando-o 
de cores, imagens e palavras de ordem. De acordo com a autora,

No Brasil, o vírus ganhou contornos ideológicos e políticos úni-
cos, diante do negacionismo da presidência da República sobre 
a gravidade da maior crise de saúde da história. A resposta das 
ruas foi aqui também peculiar. Na impossibilidade de estar nas 
calçadas, protestando, um levante audiovisual transformou 
os janelaços2 em difusa e heterogênea pandemia de imagens, 
por meio de projeções nas fachadas e empenas (BEIGUELMAN, 
2020, p. 9).

2 A autora usa a designação “janelaço” para diferenciar o tipo de protesto que marcou o proces-
so de impeachment da presidenta Dilma, já que naquele momento, protestar nas janelas teria 
sido uma opção para aqueles que decidiram não sair às ruas (BIGUELMAN, 2020, p. 9).
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Durante a pandemia, protestar nas janelas e sacadas não foi uma 
escolha, pois não era possível protestar nas ruas. Desse modo, “as janelas 
foram tomadas, reconfigurando o espaço público, esvaziado pelo isola-
mento, a partir de uma performance coletiva e anônima” (BEIGUELMAN, 
2020, p. 9). Do nosso ponto de vista, essas manifestações podem ser com-
preendidas como textualizações da resistência, pois ao bater panelas e 
ao projetar dizeres no concreto armado das cidades, o sujeito implica 
seu corpo na sua discursividade, chamando a atenção para suas pautas 
(OSTHUES, 2019).

Nessa nova forma de habitar o urbano e de (con)viver em socie-
dade, o espaço digital também configurou um espaço apropriado para 
protestar e as redes sociais, especialmente, um lugar para exercer a 
resistência. Nesse espaço marcado pela efemeridade, circula(ra)m os 
mais variados tipos de textos, dentre eles, os memes3, que vão além de 
constituir um discurso engraçado, que encaminha para o riso, mas vêm 
funcionando como discurso de resistência, que emerge quando “um 
acontecimento rompe com a normalidade, perturbando sentidos já esta-
bilizados” (FERNANDES, 2019, p. 52).

Normalmente compostos por diferentes materialidades signifi-
cantes (LAGAZZI, 2009), os memes se replicam velozmente na/em rede, 
pelo imbricamento da memória da máquina, que possibilita a viraliza-
ção e da memória discursiva, que permite que aquilo que é dito/visto/
ouvido faça sentido, porque configura um eco de outros discursos que 
circularam sob outras condições de produção.

Dentre o imenso arquivo constituído no/pelo digital, recortamos 
memes nos quais circularam sentidos contra a instalação do fascismo, no 
Brasil, e os analisamos sob a perspectiva da teoria materialista do dis-
curso, pensando no funcionamento da memória da máquina, que repete 
e replica sem cessar e da memória discursiva, entendida por Pêcheux 
(1997, p. 17), como “ponto de encontro de uma atualidade e de uma 
memória”.

3 Conforme Dias e Coelho (2014), imagens, hastags, vídeos, palavras ou frases podem constituir 
um meme, sendo que o que o define não é a forma abstrata, mas o seu funcionamento.
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2. (R)existência

Faz-se necessário, inicialmente, não confundir resistência com in-
tolerância. Conforme Soares et al. (2015, p. 11), o intolerante se encerra 
sobre si mesmo, de modo a não suportar as diferenças. Por meio da coa-
ção ou da violência, inclusive física, esse sujeito rejeita discursos e prá-
ticas que desaprova ou que considera falsos (SOARES, 2015). Nas redes 
sociais, nova arena em que sujeitos ora se identificam com certos dize-
res, ora se digladiam, proliferam discursos intransigentes relacionados 
à aparência e às diferentes deficiências das pessoas, às classes sociais 
menos prestigiadas, à homofobia, à misoginia, ao racismo, à religião e à 
xenofobia, dentre tantos outros.

Nesse sentido, do nosso ponto de vista, o digital contribui para 
fomentar e sedimentar discursos de ódio já existentes no cotidiano e 
que se encontra(va)m soterrados, silenciados sob o falso moralismo. 
Contudo, ao postar/compartilhar/curtir discursos intolerantes, afetado 
pela ilusão de que tudo pode ser dito ali, o sujeito deixa (entre)ver o 
conjunto de “atitudes e de representações” (PÊCHEUX, 1977, p. 166) que 
o constituem. 

De acordo com Soares et al. (2015, p. 10), na resistência, ao con-
trário, o sujeito não se fecha no seu narcisismo e, por isso, ela funcio-
na como uma marca da subjetividade inscrita na língua, isto é, como “a 
possibilidade de, ao dizer outras palavras no lugar daquelas prováveis 
ou previsíveis, deslocar sentidos já esperados”. Dizendo de outro modo, 
ao não se deixar fisgar por discursos hegemônicos, o sujeito ressignifica 
sentidos e rituais enunciativos (SOARES et al., 2015, p. 10).

Em texto anterior, afirmamos que “exercemos resistência por meio 
das mais variadas formas: de pixações, de inscrições em cartazes e/ou 
corpos, de tatuagens na pele, de gritos de ordem, dentre tantas outras, 
mas resistimos sempre pelo discurso” (FERNANDES, 2019, p. 50). Pensar 
na resistência, por esse viés, significa pensar nas modalidades de toma-
da de posição do sujeito, que pode se desidentificar ou contraidentifi-
car com os dizeres da formação discursiva na qual se inscreve. Do nosso 
ponto de vista, “o que regula a permanência do sujeito em uma ou outra 
rede social é a identificação com um discurso e não outro, mas isso não 
se dá de modo tão pacífico” (FERNANDES, 2019, p. 51). Nesse sentido, 
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as redes sociais vão muito além de um lugar físico (embora virtual), mas 
passaram a configurar também, uma arena de debate público. Nelas, nos 
enclausuramos em bolhas virtuais ou saímos a campo para lutar com as 
armas das quais dispomos.

Em maio de 2020, apesar das regras de isolamento social, grupos 
antifascistas se organizaram em pelo menos quinze cidades brasileiras, 
dentre elas, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro e o 
que chamou a atenção foi que o grupo era formado, na sua grande maio-
ria, por torcidas de diferentes times de futebol cuja pauta comum era a 
defesa da democracia. De acordo com o El País, a Associação Nacional 
das Torcidas Organizadas (Anatorg), que conta com mais de 200 afilia-
das, fez questão de frisar que a manifestação era apartidária e visava 
protestar contra os movimentos  ultraconservadores, supremacistas e 
fascistas.

As mobilizações contra a “escalada fascista” do governo Bolsonaro 
se estenderam durante o mês de junho de 2020, na maioria das grandes 
cidades brasileiras, mesmo durante a pandemia e devido às regras de 
isolamento social, grupos se organizaram por meio da rede mundial de 
computadores. O que se viu foi uma avalanche de palavras de ordem 
contra o governo federal, materializadas sob as mais diferentes formas, 
como, por exemplo, nos memes, que do nosso ponto de vista, irrompem 
sempre que algo da ordem do estabilizado corre algum perigo. Ou seja, 
os memes funciona(ra)m como discursos de resistência contra o governo 
federal, que dissemina(va) discursos de ódio contra os mais diferentes 
grupos sociais e coloca(va) à prova a integridade da democracia.

O meme que segue circulou amplamente no espaço digital, em es-
pecial, nas redes sociais, entrecruzando diferentes materialidades sig-
nificantes (LAGAZZI, 2009). Conforme a autora, as diferenças materiais 
do discurso não podem ser pensadas em relação de complementaridade, 
mas de contradição, tendo em vista que cada uma delas possui suas es-
pecificidades (LAGAZZI, 2009).

Importante lembrar também que não é possível delimitar a autoria 
desse tipo de texto, que se replica velozmente no espaço digital, produ-
zindo diferentes efeitos de sentido, de acordo com a inscrição do sujeito 
em uma ou outra(s) formação discursiva. Desse modo, um meme pode 
produzir o(s) efeito(s) de sentido X ou Y a depender do lugar ocupado 
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pelo sujeito. Por exemplo, no atual cenário político brasileiro, os ma-
nifestantes se dividiram entre aqueles que apoia(va)m Jair Bolsonaro e, 
por isso, foram designados “de direita” ou “coxinhas”, e aqueles que não 
comunga(va)m dos mesmos ideais do presidente e, por isso, foram de-
signados “de esquerda” ou “mortadelas”.

Interessante apontar que a designação “coxinha” ressoa sentidos 
sobre a identificação plena do sujeito com os ideais burgueses e logo, 
com o conservadorismo político, enquanto “mortadela” tem uma carga 
semântica negativa/pejorativa e, por isso, tem sido usada para designar 
os simpatizantes do Partido dos Trabalhadores ou de ideologias que se 
alinham mais aos partidos políticos de esquerda.

Sejam “Coxinhas “ ou “Mortadelas”, discursivamente, esses sujei-
tos inscrevem seu dizer em diferentes espaços do dizer, isto é, as palavras 
significam diferentemente de acordo com o lugar ocupado por aqueles 
que as empregam (ORLANDI, 1995, p. 43). Segundo Pêcheux (1997, p. 
160), é a ideologia que “fornece as evidências que fazem com que uma 
palavra ou enunciado ‘queiram dizer o que realmente dizem’” desmas-
carando a transparência do sentido daquilo que lemos/ouvimos/vemos.

No meme (Figura 1) que segue, apontando para sentidos, segundo 
os quais, os discursos do presidente se alinham aos discursos do líder do 
Partido Nazista. Esse sentido somente é possível pelo corte de cabelo e 
bigode, pela expressão facial e pela suástica, que substitui uma das le-
tras do sobrenome do presidente.

Etimologicamente, “suástica” (do sânscrito svastika) significa fe-
licidade, prazer e boa sorte e, na Antiguidade, era usada pelos povos 
nórdicos, pelos hititas, celtas e gregos, dentre outros, como o símbolo 
sacro do hinduísmo, do budismo e do jainismo. Nas culturas asiáticas, 
europeias, africanas e indígenas americanas, na maioria das vezes, a 
cruz suástica ou gramada é utilizada como elemento decorativo e even-
tualmente como símbolo religioso.

Contudo, na maior parte do Ocidente, ao se tornar o emblema 
oficial do III Reich e do Partido Nacional-Socialista alemão, a suástica 
passou a ser associada ao fascismo, ao racismo, à supremacia branca, à 
Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto e é esse sentido que ecoa no 
meme.
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Figura 1 – Imagem de Hitler decalcada sob a fotografia de Bolsonaro

Fonte: Facebook

Podemos dizer, então, que o sujeito que formulou o meme é afeta-
do por discursos antifascistas e isso é possível pelas formulações visuais 
do cabelo e do bigode, da expressão facial e da suástica. Isso permite 
compreender o funcionamento da memória discursiva, já que conforme 
Pêcheux (2007, p. 52), a repetição produz um efeito de série, possibili-
tando a regularização.

Poderíamos desconfiar desse sentido dizendo, por exemplo, que o 
bigode de broxa4 também foi usado por Charles Chaplin, que nada tinha 
de fascista. Aliás, em o Grande Ditador5, um dos longas metragens mais 
importantes de sua carreira e do cinema mundial, Chaplin parodia os 
trejeitos e o modo de se referir às multidões de Adolf Hitler, denuncian-
do o fascismo.

Isso significa que são as condições de produção do discurso que 
permitem compreender o que ele significa. No caso do meme em análise, 
podemos dizer que ele faz circular um discurso antifascista e, portanto, 
contrário a tudo que esse regime de governo autocrático centralizado na 
figura de um ditador apregoa, como os conceitos de nação e raça acima 
dos valores individuais. Esse sentido também deriva da formulação ver-
bal “Fascismo nunca mais”, escrita em vermelho, amarelo e preto, que 
ressoam a bandeira da Alemanha, onde Hitler governou de 1933 a 1945.

4 Bigode-de-Broxa é um tipo de bigode, raspado nas bordas, com extensão de três a cinco cen-
tímetros acima do centro do lábio. Os lados do bigode são verticais, em vez de cônicos.

5 Por conta desse filme, Charles Chaplin foi considerado “comunista” e vigiado pelo FBI. Em 
1952, numa viagem a Londres, para o lançamento de Luzes da Ribalta, teve seu passaporte 
apreendido pelo governo dos EUA e foi “convidado” a permanecer onde estava.
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Isso significa que os saberes já estão constituídos e que o sujeito 
os atualiza no eixo da formulação, embora tenha a ilusão de que é a ori-
gem do dizer. Segundo Pêcheux (2007, p. 52), são essas retomadas, remis-
sões e efeitos de paráfrase que permitem a regularização de determina-
dos sentidos. O discurso que o meme faz circular, portanto, por meio das 
formulações verbais e visuais, é o de que o governo de Jair Bolsonaro é 
fascista e que é necessário opor-se, resistir a ele, diante das ameaças que 
esse sistema de governo, pautado no forte nacionalismo (“Brasil acima de 
tudo, Deus acima de todos”) impõe, como por exemplo, o desrespeito aos 
direitos humanos e às minorias, o controle dos meios de comunicação de 
massa e o desprezo pela ciência e pela arte, dentre tantos outros.

Esse é um dos sentidos do texto e deriva do modo como as diferen-
tes materialidades significantes se entrelaçam no processo de produção 
dos sentidos. De acordo com Lagazzi (2009, p. 401), trata-se de pensar no 
modo significante pelo qual o sentido se formula, permitindo “[…] que 
novos sentidos sejam reclamados, num movimento de constante deman-
da” (LAGAZZI, 2009, p. 68). Analisar um meme não significa sobrepor o 
não-verbal em detrimento do verbal ou ao contrário, mas pensar em como 
diferentes materialidades significantes se complementam no processo de 
produção dos sentidos (LAGAZZI, 2009).

No segundo meme (Figura 2), mais uma vez, o cabelo e o bigode res-
soam Hitler, ou seja, configuram textualizações do nazismo. De acordo 
com Pêcheux (2007, p. 52), os “implícitos”, compreendidos por ele como 
os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos transversos, 
ao retornarem no fio do discurso, tornam possível “o legível em relação 
ao próprio legível”. Trata-se, segundo ele, de uma presença-ausente, ou 
seja, o estável e sedimentado se repete em série, encaminhando para a 
regularização.

No caso do meme em análise, o que se repete não são palavras, mas 
características físicas do ditador alemão, que se materializam por meio de 
formulações visuais e juntamente com a formulação verbal “EleNão”, en-
caminham para o efeito de sentido de que Bolsonaro constitui uma amea-
ça para a democracia do país.

Embora seja bastante difícil mapear o ponto exato onde os discursos 
irrompem, tomamos como efeito de origem da formulação verbal EleNão, 
a hashtag que circulou nas redes sociais, mais especificamente no grupo 
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“Mulheres Unidas Contra Bolsonaro” do Facebook, do qual fazem parte 
quase quatro milhões de membros. Assim como em outras ocasiões, as re-
des sociais foram fundamentais para a organização da manifestação, que 
saiu das redes e foi às ruas.

Conforme a professora do Departamento de História da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Céli Regina Jardim Pinto, autora do 
livro Uma história do feminismo no Brasil, a #EleNão de 29 de setembro 
de 2018, foi a maior manifestação de mulheres da história do país e signi-
ficou o espraiamento do feminismo, que passou a acampar outras pautas, 
como, por exemplo, a política partidária.

Conforme a professora, a #EleNão virou um “significante cheio de 
significados”6 e reuniu não apenas manifestantes de esquerda ou de cen-
tro-esquerda, mas também outros segmentos da sociedade e partidos po-
líticos, como torcidas organizadas de futebol, inclusive rivais, como Vasco, 
Flamengo e Fluminense, evangélicos e policiais contrários ao fascismo.

Discursivamente, dizemos que o #EleNão e os efeitos de sentido que 
dele derivam, constituem uma forma de resistência não apenas contra o 
discurso discriminatório de Bolsonaro contra as mulheres, mas também 
contra o fascismo.

Figura 2 – Formulação verbal “ele não” sobreposta ao bigode de broxa e cabelos que 

ressoam Hitler

Fonte: Instagram – @memes_do_forest

Essa mesma formulação também irrompe no meme que segue 
(Figura 3) e que ressoa O Grito, de Edward Munch (1893), obra importan-
te do movimento expressionista e uma das mais caras do mundo, ao lado 

6 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013. Acesso em: 20 nov. 2020.

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013
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de Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci. O Grito textualiza um momento de 
profunda angústia, desespero e/ou medo de um ser andrógino com as 
mãos nos ouvidos e a boca aberta e, segundo consta, os tons avermelha-
dos retratariam o pôr do sol em uma doca do fiorde de Oslo, na Noruega.

No entanto, no meme, essas cores são apagadas, mas o efeito de 
sentido de angústia, de desespero e/ou medo ainda ressoam no fio do 
discurso. Levando-se em conta as condições de produção que esse meme 
irrompeu, a cor preta ecoa a ditadura militar e os ataques à liberdade de 
expressão, característicos desse tipo de governo. Esse sentido vem pela 
história, que implica o modo como os sentidos vão se constituindo no 
jogo da língua.

De acordo com Orlandi (1999, p. 32), “o dizer não é propriedade 
particular. As palavras não são só nossas. Elas significam pela história 
e pela língua. O que é dito em outro lugar também significa em ‘nossas 
palavras’. Elas significam pela história e pela língua”. Assim como as pa-
lavras, as formulações visuais também não são “só nossas” e aquilo que 
nos dado a ver também só faz sentido porque “‘algo fala’ sempre antes, 
‘antes, em outro lugar e independentemente’, isto é, sob a dominação 
do complexo das formações ideológicas” (PÊCHEUX, 1997, p. 162). O 
que ressoa, no meme, rompendo as barreiras do tempo e do espaço, são 
os sentidos relacionados ao medo e ao desespero diante das sucessivas 
ameaças à democracia.

Figura 3 – Formulação verbal “ele não” sobreposta à formulação visual de O Grito, de 

Edward Munch (1893)

Fonte: Instagram – @memes_do _forest
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Em outras palavras, o que ressoa nos memes analisados é “uma voz 
sem nome”, que traz para o presente a memória de experiências passa-
das que não cessam de produzir seus efeitos. Há, no mesmo, a produção 
do diferente e isso somente é possível pelo funcionamento da memória 
discursiva, que organiza os discursos.

Para Courtine (1999), as formulações-origem “se transformam, 
truncam-se, escondem-se para reaparecer mais a frente, atenuam-se ou 
desparecem, misturando inextricavelmente memória e esquecimento”. 
Esses já ditos/vistos e esquecidos ao se imbricarem à formulação verbal 
EleNão ressoam sentidos sobre Jair Bolsonaro e, por esse viés, sobre go-
vernos autoritários, que constituem uma ameaça à democracia.

É necessário lembrar também, que os memes viralizam no espaço 
digital pelo funcionamento da memória digital, que segundo Dias (2018, 
p. 104), constitui “[…] o lugar da contradição, onde a memória escapa à 
estrutura totalizante da máquina (memória metálica), saindo do espa-
ço da repetição formal e se inscreve no funcionamento do interdiscurso 
(memória discursiva)”.

Trata-se, portanto, de pensar em como esse tipo de memória fun-
ciona nos discursos na/em rede, tendo em vista que não se trata da pura 
repetição algoritmizada, pois ao compartilhar um meme, por exemplo, 
ainda que afetado pelos esquecimentos que lhes são constitutivos, o su-
jeito cria uma nova série. Ou seja, o que temos no processo de produção 
dos memes no meio eletrônico é um processo complexo, em que sentidos 
já estabilizados se deslocam, inscrevendo-se na história.

Desse modo, podemos dizer que, se por um lado a memória dis-
cursiva assegura os processos discursivos, por outro, é a memória digital 
que permite a viralização. Para a autora, “a natureza da memória digital 
e da memória discursiva é distinta, embora elas se atravessem, se encon-
trem, se articulem no eixo do interdiscurso” (DIAS, 2018, p. 105). Nesse 
funcionamento, o repetível se desloca, rompendo com o já estabilizado, 
inaugurando um novo efeito de série.

Para Pêcheux (2007), a repetição é um efeito material que funda 
comutações e variações, assegurando a repetição literal dos itens lexicais 
e enunciados, mas pode também abrir espaço para o jogo da metáfora e 
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logo, para a produção de um acontecimento discursivo novo. Conforme 
o autor, trata-se de “uma espécie de repetição vertical, em que a própria 
memória esburaca-se, perfura-se antes de desdobrar-se em paráfrase” 
(PÊCHEUX, 2007, p. 53).

Nos memes em análise, dizeres sobre o ditador e líder do Partido 
Nazista Alemão e tudo aquilo que ele defendia são atualizados. Esse 
sentido ecoa no fio do discurso não apenas como passado a ser esque-
cido/apagado, mas como um discurso de resistência, contra aquilo que 
é da ordem do insuportável e que o discurso do presidente dá voz e vez.

Para a antropóloga Adriana Dias7, que estuda o neonazismo há 15 
anos, o discurso de Bolsonaro se assemelha ao de Hitler, que pregava 
em sua campanha, na Alemanha de 1932, o ódio a grupo minoritários. 
Conforme ela, esse “ódio ao outro faz com que se crie uma falsa ideia 
de ‘maioria nacional única’, personificada no homem, branco, heteros-
sexual, de classe média urbana” e toda vez que um político de extrema 
direita chega ao poder, há um culto da masculinidade e da cultura do 
estupro, a negação do feminino e aversão às minorias”.

3. Algumas (in)conclusões

As tecnologias digitais vêm modificando o modo como nos rela-
cionamos com o mundo. Em época de isolamento social, não são possí-
veis os encontros sociais e/ou de trabalho e tivemos de nos (re)inventar. 
Nesse sentido, o espaço digital tem sido utilizado para tudo: comprar 
e vender, informar, (re)ver familiares e amigos, enfim, tudo aquilo que 
passou a ser da ordem do proibido, em tempos pandêmicos.

Nesse cenário, as redes sociais passaram a constituir uma arena 
de debate público, o que implica pensar que o digital rompe fronteiras 
não apenas físicas, mas também sociais. A exemplo de outras manifesta-
ções em outros períodos da história do Brasil, elas passaram a constituir 
um lugar privilegiado para exercer a resistência. Conforme já mencio-
namos, em trabalho anterior, afirmamos que “exercemos resistência por 

7 Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2018/10/17/bolsonaro-e-fascista-listamos-
-13-frases-do-candidato-para-reflexao. Acesso em: 20 nov. 2020.

https://www.brasildefato.com.br/2018/10/17/bolsonaro-e-fascista-listamos-13-frases-do-candidato-para-reflexao
https://www.brasildefato.com.br/2018/10/17/bolsonaro-e-fascista-listamos-13-frases-do-candidato-para-reflexao
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meio das mais variadas formas […], mas resistimos sempre pelo discurso 
(FERNANDES, 2019, p. 50).

Por esse viés, compreendemos que irrompem, no espaço digital, 
em especial nos memes recortados para análise – e nos quais se entrela-
çam o verbal e o não-verbal –discursos contra o fascismo e suas conse-
quências nefastas, como, por exemplo, a deslegitimação da democracia 
e a concentração do poder nas mãos do líder do governo.

Dito de outro modo, tudo o que já foi dito/visto sobre Hitler, ressoa 
no fio do discurso, pelo funcionamento da memória digital (DIAS, 2018), 
que rompe com a repetição algoritmizada, inscrevendo o dizer/ver na 
história. Nessa tensão entre o mesmo e o diferente, os sentidos sobre o 
que é ser fascista se deslocam, se truncam, ressoando um passado não 
tão distante que é preciso lembrar para não esquecer.
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LER O FASCISMO HOJE: SOBRE O
DISCURSO POLÍTICO PRESIDENCIAL
DO TRIGÉSIMO OITAVO GOVERNO 

BRASILEIRO

Rudá da Costa Perini1

1. Introdução

O presente artigo propõe aventar algumas das primeiras reflexões 
e análises empreendidas em minha tese de doutoramento. A proposta 
em tela encontra sustentação na Análise de Discurso materialista – pos-
tulada pelo filósofo Michel Pêcheux, em trabalho conjunto com outros 
filósofos, historiadores, linguistas e psicanalistas na França; e desenvol-
vida por Eni Orlandi e outros pesquisadores no Brasil.

Introduzo este texto recuperando seu título, “Ler o fascismo hoje: 
sobre o discurso político presidencial do trigésimo oitavo governo bra-
sileiro”, para iluminar duas questões-combustível que proponho bor-
dear aqui, a saber: 1) podemos dizer que é fascista a língua do trigésimo 

1 Mestre em Estudos de Linguagem pelo Pós-Ling (UFF) sob orientação da Profa. Dra. Vanise 
Gomes de Medeiros com pesquisa financiada por bolsa CAPES. Doutorando em Estudos de 
Linguagem na mesma instituição sob orientação da Profa. Dra. Vanise Gomes de Medeiros 
com pesquisa financiada por bolsa CAPES. Filiado ao grupo de pesquisa Grupo Arquivos de 
Língua (GAL). E-mail: ruda_perini@hotmail.com.

mailto:ruda_perini@hotmail.com
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oitavo presidente do Brasil? 2) Se sim, como ler o fascismo hoje? Tais 
perguntas surgem de um incômodo que está na raiz desta pesquisa.

Esse incômodo está bem formulado nas palavras de Riddel e Taber 
(2019), que, na introdução de Como nasce e morre o fascismo, de Clara 
Zetkin, dizem: “Raramente houve palavra mais propagada, e menos 
compreendida, do que fascismo” (RIDDEL; TABER, 2019, p. 13). Isto é, 
nas condições de produção dos discursos em circulação na esfera públi-
ca no Brasil atualmente, muitos são os efeitos de sentido que a palavra 
fascismo tem produzido. Entre os sentidos que circulam, sobretudo no 
espaço digital, onde se situam as materialidades que analiso, a palavra 
fascismo vem sendo empregada de muitos modos, do xingamento banal, 
passando pela paráfrase de comunismo ou nazismo, à denominação de 
movimentos, governos, partidos tanto de esquerda, quanto de extrema 
direita. A palavra fascismo tem comparecido com frequência no debate 
público brasileiro no espaço digital o que, me permito conjecturar, co-
meça a se intensificar a partir de 2018, ano das eleições presidenciais. 
Uma pista disso se encontra na plataforma youtube.com, sítio no qual 
estão hospedados os vídeos que analiso.

Um levantamento que realizei recentemente na referida platafor-
ma sobre vídeos publicados que dizem sobre fascismo é muito sintomá-
tico da regularidade com que o significante fascismo tem sido discutido. 
A pesquisa foi realizada a partir da entrada “o que é fascismo”, com filtro 
de pesquisa “data de envio” para retornar os resultados mais recentes. 
Até a data da pesquisa, 26/02/2021, no ano de 2021 foram publicados 28 
vídeos. Em 2020, foram 311 publicações. Em 2019, foram 63 publicações. 
Em 2018, até o ponto em que o algoritmo de busca da plataforma retor-
nou resultados para a entrada, foram 51 publicações. A última publica-
ção exibida pela busca data de 17 de outubro de 2018. Interessante notar 
o volume de publicações feitas em 2020 (311) comparativamente com 
2019 (63). O que importa aqui não são os números em si, afinal esta não 
é uma análise quantitativa, porém é interessante notar como a platafor-
ma youtube.com, este arquivo digital, dá a ver, pelo menos sob a forma 
de indício, como nos três últimos anos, particularmente no ano de 2020, 
mais tem se falado sobre fascismo.

http://youtube.com
http://youtube.com
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2. Um gesto de análise em andamento

O corpus discursivo da pesquisa em tela vem sendo constituído 
a partir de vídeos de falas públicas oficiais (como pronunciamentos e 
discursos solenes) proferidas pela posição-sujeito-presidente a começar 
pela cerimônia de posse ocorrida em 01 de janeiro de 2019. Os vídeos 
estão publicados por canais oficiais do governo, em particular pelos ca-
nais Planalto e Tv BrasilGov, hospedados em youtube.com, plataforma de 
compartilhamento de vídeos a qual entendo que se configura como um 
arquivo digital. A noção de arquivo com a qual opero, cabe sublinhar, 
parte de Pêcheux (2014) e Dias (2018). Pêcheux (2014) desloca o concei-
to de arquivo como um “campo de documentos pertinentes e disponíveis 
sobre uma questão” para pensá-lo como um espaço polêmico no qual 
incide uma pluralidade de gestos de leitura. Dias (2018), por sua vez, 
redimensiona a noção de arquivo para o digital entendendo que há aí 
uma passagem de uma relação institucional para uma relação corpora-
tiva com memória.

Nas falas públicas de caráter oficial, vejo um lugar privilegiado 
para analisar os modos como a posição-sujeito-presidente produz e faz 
circular sentidos a partir de uma posição constitutivamente institucio-
nal, investida historicamente pelo poder de poder dizer.

Para analisar a materialidade vídeo de YouTube produzo recortes, 
entendendo recorte, conforme Orlandi, como “uma unidade discursi-
va: fragmento correlacionado de linguagem – e – situação” (ORLANDI, 
1987, p. 139). Portanto, emprego dois procedimentos metodológicos: 1) 
com o recurso técnico de captura de tela, farei o recorte em determina-
dos momentos, quando interessar observar algo no plano visual; 2) com 
o recurso da transcrição textual, farei recortes no plano sonoro, trans-
pondo-o para o plano gráfico (da escrita), quando interessar analisar a 
materialidade linguística. Ou seja, os recortes podem tanto ser imagens 
quanto excertos textuais transcritos.

Neste artigo, apresento uma análise parcial do vídeo intitulado 
Posse do Presidente Jair Bolsonaro Bloco 1, publicado em 17 de janeiro 
de 2019, totalizando 215.581 visualizações em 19/03/2021. No vídeo 

http://youtube.com
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encontra-se o discurso proferido na cerimônia de posse, que será meu 
foco aqui.

O vídeo registra os primeiros momentos da cerimônia que começa 
com o desfile presidencial em carro aberto escoltado por seguranças a 
pé, batedores em motocicletas e pelos dragões da independência a cava-
lo. No Rolls-Royce presidencial estão o presidente, seu filho mais velho 
e a primeira dama. Logo nos primeiros minutos de desfile algo da ordem 
do imprevisto acontece.

Recorte 1 – Recorte do vídeo “Posse do Presidente Jair Bolsonaro Bloco 1”. Marca de 3 

min 41seg

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7KqcBnAP_Ic&t=270s. Acesso em: 07 jun. 

2020

Um dos dragões a cavalo parece perder o controle das rédeas do 
animal provocando uma breve interrupção no curso do automotor que 
transporta o presidente. Esse imprevisto, que certamente não encontra 
lugar nos relatos oficiais deste “dia histórico”, citando a própria apresen-
tadora-comentarista que fala ao fundo, parece anunciar um descompas-
so. O trote desviado – que pode denunciar tanto a confusão, o medo ou 
a desobediência do equino – simboliza um descompasso que se mantém 

https://www.youtube.com/watch?v=7KqcBnAP_Ic&t=270s
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em vários momentos da cerimônia, metonimizando o descompasso em 
que se encontrava e ainda se encontra a democracia brasileira.

No recorte 2, a câmera, em plano frontal, captura a caminhada, 
pela rampa do Congresso, do presidente ao lado de seu vice, general 
Hamilton Mourão, o presidente Senado, Eunício Oliveira e o presiden-
te da câmara dos deputados, Rodrigo Maia. Atrás dessa fileira, caminha 
uma segunda fileira de mulheres que são suas respectivas esposas.

Recorte 2 – Recorte do vídeo “Posse do Presidente Jair Bolsonaro Bloco 1”. Marca de 12 

min 48 seg.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7KqcBnAP_Ic&t=270s. Acesso em: 07 jun. 

2020

Aqui pode-se apontar um segundo momento que materializa o 
que, em minha leitura, chamo de descompasso. O rito cerimonial se con-
figura com base em determinada organização. Como se vê na imagem, 
os elementos parecem muito bem dispostos em seus lugares de modo 
que predominam as linhas retilíneas: as linhas paralelas dos dragões da 
independência, a linha dos líderes políticos, a linha das esposas e as li-
nhas do tapete. Todavia, algo parece escapar à ordem, à simetria. O des-
locamento natural das fileiras parece empurrar o vice-presidente para a 

https://www.youtube.com/watch?v=7KqcBnAP_Ic&t=270s
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margem. Em razão desse centimétrico deslocamento, no percurso, vêm 
de encontro a sua têmpora muitas das bandeiras alvo-rubras que pen-
dem das lanças dos perfilados dragões da independência. O general pre-
cisa, então, desviar dos adornos. O descompasso, que agora se inscreve 
ironicamente nos passos descompassados, produz um desconforto, um 
incômodo. O indesejável intervém produzindo sentidos.

A cerimônia segue, se encaminha para a sessão solene do Congresso 
Nacional que dá posse ao presidente e seu vice.

Após a formalização da posse, ainda no Plenário Ulysses Guimarães, 
o presidente se prepara para discursar aos presentes. A seguir, é profe-
rida a primeira fala pública produzida pela posição-sujeito-presidente. 
Vejamos o primeiro recorte no discurso presidencial:

Recorte 3 – Recorte do vídeo “Posse do Presidente Jair Bolsonaro Bloco 1”. Marca de 34 

min.

Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo. Que, pelas 
mãos de profissionais da Santa Casa de Juiz de Fora, opera-
ram um verdadeiro milagre. Obrigado, meu Deus! Com hu-
mildade, volto a esta Casa, onde, por 28 anos, me empenhei 
em servir à nação brasileira, travei grandes embates e acu-
mulei experiências e aprendizados que me deram a oportu-
nidade de crescer e amadurecer.

Volto a esta Casa, não mais como deputado, mas como 
Presidente da República Federativa do Brasil, mandato a 
mim confiado pela vontade soberana do povo brasileiro.

Hoje, aqui estou, fortalecido, emocionado e profundamente 
agradecido a Deus, pela minha vida, e aos brasileiros, que 
confiaram a mim a honrosa missão de governar o Brasil, nes-
te período de grandes desafios e, ao mesmo tempo, de enor-
me esperança. Governar com vocês.

Aproveito este momento solene e convoco cada um dos 
Congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e 
de reerguer nossa Pátria, libertando-a, definitivamente, do 
jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade 
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econômica e da submissão ideológica. Temos, diante de nós, 
uma oportunidade única de reconstruir o nosso País e de 
resgatar a esperança dos nossos compatriotas.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7KqcBnAP_Ic&t=270s. Acesso em: 07 jun. 

2020.

Sentidos advindos do discurso religioso se materializam na fala 
presencial, o que se marca em palavras como “Deus” e “milagre”. Pelo 
não dito, opera-se um efeito de que a investidura do cargo se dá por obra 
do divino, o que podemos interpretar na relação entre os enunciados:

“Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo. Que, pelas 
mãos de profissionais da Santa Casa de Juiz de Fora, operaram 
um verdadeiro milagre. Obrigado, meu Deus!”

“Volto a esta Casa, não mais como deputado, mas como 
Presidente da República Federativa do Brasil, mandato a mim 
confiado pela vontade soberana do povo brasileiro.”

Aqui se estabelece uma relação de causa e consequência não 
marcada na língua, mas que ressoa na ordem do discurso, o que pode-
mos divisar pelas redes parafrásticas:

Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo. Que, pelas 
mãos de profissionais da Santa Casa de Juiz de Fora, ope-
raram um verdadeiro milagre. Logo, volto a esta Casa, não 
mais como deputado, mas como Presidente da República 
Federativa do Brasil.

Em outras palavras, é graças ao milagre operado por Deus, em pri-
meiro lugar, que é possível voltar ao congresso como presidente. “Deus”, 
ente divino supremo nas religiões de matriz hebraico-cristã, compare-
ce nesse recorte como um ator que intervém operando “um verdadeiro 
milagre” pelas “mãos de profissionais da Santa Casa de Juiz de Fora”. O 
“verdadeiro milagre” em enunciação diz respeito às intervenções cirúr-
gicas necessárias devido ao ferimento causado por uma facada, atentado 
à vida do então candidato em passeata de campanha na cidade de Juiz 
de Fora em 06/09/2018. O adjetivo “verdadeiro” confere ao sintagma um 

https://www.youtube.com/watch?v=7KqcBnAP_Ic&t=270s
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efeito fechamento, de algo inquestionável, o que, pela oposição, silencia 
“falso milagre”. Está em jogo aqui uma disputa de sentidos e narrativas, 
haja vista a circulação de dizeres sobre o atentado que o significam como 
falso ou forjado.

Ainda em relação aos elementos de um discurso religioso, vale 
a pena acrescentar a palavra “missão” que comparece duas vezes no 
recorte:

“Hoje, aqui estou, fortalecido, emocionado e profundamente 
agradecido a Deus, pela minha vida, e aos brasileiros, que con-
fiaram a mim a honrosa missão de governar o Brasil”

“Aproveito este momento solene e convoco cada um dos 
Congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de 
reerguer nossa Pátria”

“Missão”, dadas as condições de produção do discurso em tela, ins-
creve uma dupla filiação: 1) ao discurso religioso, de cruzada religiosa; 
e 2) ao discurso bélico, de missão de guerra. Essas duas filiações se en-
laçam no fio do discurso e se tornam uma trança na trama discursiva. O 
que nos leva à questão: guerra/cruzada contra quem? No dito, a “missão 
de governar o Brasil” é confiada ao sujeito pelos “brasileiros”. Contudo, 
no não dito, ecoa o sentido de que essa missão é investida ao sujeito pelo 
próprio Deus. Esse eco retorna ao final do discurso de posse:

Recorte 4 – Recorte do vídeo “Posse do Presidente Jair Bolsonaro Bloco 1”. Marca de 43 

min 15seg.

Deixo esta casa, rumo ao Palácio do Planalto, com a missão de 
representar o povo brasileiro.

Com a benção de Deus, o apoio da minha família e a força do 
povo brasileiro, trabalharei incansavelmente para que o Brasil 
se encontre com o seu destino e se torne a grande nação que 
todos queremos.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7KqcBnAP_Ic&t=270s. Acesso em: 07 jun. 

2020.

https://www.youtube.com/watch?v=7KqcBnAP_Ic&t=270s
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A missão, designada pelo povo e por Deus, vai deslizando de 1) 
“governar o Brasil” para 2) “restaurar e de reerguer nossa Pátria” para 3) 
“representar o povo brasileiro”. Enfim, um efeito de sentido produzido 
no cruzamento entre os discursos religioso e bélico é de que a “missão” 
da qual fala a posição-sujeito-presidente é a de empreender uma cru-
zada, uma guerra santa. Sobre as guerras santas, não preciso discorrer, 
sabemos como elas terminam.

Retomando o recorte 3, convém acrescentar um ponto em que se 
materializa a contradição. No recorte, lemos:

“Com humildade, volto a esta Casa, onde, por 28 anos, me em-
penhei em servir à nação brasileira”

Aqui o sujeito faz alusão aos anos de atuação como deputado 
ressaltando seu “empenho” durante esse tempo. “Empenho”, palavra 
significativa no discurso neoliberal, no qual os sentidos ligados à meri-
tocracia têm papel central, comparece aí aliada a “servir à nação brasi-
leira”. Empenho e serviço, nessa discursividade, caminham lado a lado, 
pois é através deles que, por mérito, se alcança as ambições e objetivos. 
Contudo, a atuação enquanto deputado daquele sujeito que agora ocu-
pa o cargo de presidente denuncia um furo no sentido de “empenho”, 
na filiação ao discurso neoliberal, equivocando o efeito produzido no 
enunciado. Colocando de outro modo, estamos falando de 27 anos ocu-
pando a cadeira de deputado para, em todo esse tempo, aprovar apenas 
três projetos. Nessa direção, dada a historicidade que constitui o sujei-
to, nesse “empenho” inscreve-se um sentido outro, que seria seu opos-
to (“ociosidade” ou “preguiça”); porém, o sentido outro é interditado, 
não pode ser dito. O que o sobrescreve está na formulação subsequen-
te: “travei grandes embates e acumulei experiências e aprendizados”. 
Assim, grandes embates, acúmulo de experiências e aprendizados apa-
gam, silenciam “27 anos de ociosidade”.

Para finalizar a análise do recorte 3, vejamos o último período:

“Aproveito este momento solene e convoco cada um dos 
Congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de 
reerguer nossa Pátria, libertando-a, definitivamente, do jugo 
da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econô-
mica e da submissão ideológica. Temos, diante de nós, uma 
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oportunidade única de reconstruir o nosso País e de resgatar a 
esperança dos nossos compatriotas.”

Dois pontos precisam ser sinalizados nesse enunciado. O primeiro 
ponto diz respeito a uma memória do novo na qual os sentidos apontam 
para uma necessária ruptura com o passado para que se alcance o futuro 
desejado. Nessa passagem, destaco:

“[…] missão de restaurar e de reerguer nossa Pátria, libertan-
do-a, definitivamente, do jugo da corrupção, da criminalidade, 
da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica.”

“[…] oportunidade única de reconstruir o nosso País e de res-
gatar a esperança dos nossos compatriotas.”

As palavras “restaurar”, “reerguer”, “reconstruir” e “resgatar” são 
exemplares da atualização de uma memória de construção do novo, que 
implica o abandono do velho. O prefixo “re”, que funciona como elemen-
to morfológico indicativo de: 1) repetição (erguer de novo, construir de 
novo); 2) volta a momento, forma ou estado anterior (só se restaura o 
que foi quebrado; só se resgata o que foi perdido). Assim, o novo compa-
rece no enunciado como um objetivo, ou melhor, uma missão. O novo, 
então, pressupõe a erradicação “da corrupção, da criminalidade, da ir-
responsabilidade econômica e da submissão ideológica”. Isso nos leva 
ao segundo ponto, o discurso sobre corrupção.

O discurso de combate à corrupção talvez seja um dos mais repe-
tidos na história da política brasileira que, ironicamente, está entre as 
mais corruptas do mundo. Foi esse discurso que sustentou o golpe de 
2016, envernizou a Operação Lava-Jato, interventora ativa nas eleições 
de 2018, sobretudo ao prender o ex-presidente Lula, e foi bandeira do 
então candidato, agora presidente, nas mesmas eleições. “Corrupção”, 
portanto, comparece como um pré-construído, isto é, um elemento do 
interdiscurso que funciona como evidente, como já sabido. Libertar a 
Pátria do “jugo da corrupção” se reveste do efeito de evidência que o 
torna óbvio, apagando a opacidade do elemento “corrupção”, como se 
ele mesmo fosse transparente, como se não fosse um objeto complexo 
que demanda uma análise social, ética, política e histórica de práticas 
cotidianas e políticas naturalizadas em nossa formação social.



655

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

Ao olhar para a sintaxe é possível observar que o sujeito elenca 
problemas que, no fio de seu discurso, são aqueles que cerceiam a liber-
dade da Pátria, enumerando, em ordem, “corrupção”, “criminalidade”, 
“irresponsabilidade econômica” e “submissão ideológica”. Essa enume-
ração pode também ser lida como gradação, posicionando a “corrupção” 
como o menor dos problemas e a “submissão ideológica” o maior. Essa 
leitura pode ser empreendida porque: 1) faz parte de um imaginário 
conspiratório presente nos discursos da extrema direita brasileira a ideia 
de que existe uma guerra cultural contra o comunismo, que, por sua vez, 
tem planos de dominar e corromper a pátria, a família, a propriedade e a 
religião. A “submissão ideológica”, nesse imaginário, consiste na impo-
sição dos ideais comunistas perpetrados pelos governos petistas, princi-
pal causa da destruição do país2. 2) Esse imaginário pode ser apreendido 
no discurso em análise, no qual comparecem enunciados que reiteram o 
sentido de “submissão ideológica”, quais sejam:

Recorte 5 – Recorte do vídeo “Posse do Presidente Jair Bolsonaro Bloco 1”. Marca de 37 

min 20 seg.

Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e 
nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, 
conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um País livre 
das amarras ideológicas.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7KqcBnAP_Ic&t=270s. Acesso em: 07 jun. 

2020.

Recorte 6 – Recorte do vídeo “Posse do Presidente Jair Bolsonaro Bloco 1”. Marca de 41 

min 13seg.

“Precisamos criar um círculo virtuoso para a economia que tra-
ga a confiança necessária para permitir abrir nossos mercados 
para o comércio internacional, estimulando a competição, a 
produtividade e a eficácia, sem o viés ideológico.”

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7KqcBnAP_Ic&t=270s. Acesso em: 07 jun. 

2020.

2 Com Mariani (1996) vemos como o inimigo imaginário migra do comunismo para o esquerdis-
mo e depois para o petismo. O que subjaz aí é a necessidade da existência de um inimigo. Isso 
nos leva a questionar: a que serve esse inimigo?

https://www.youtube.com/watch?v=7KqcBnAP_Ic&t=270s
https://www.youtube.com/watch?v=7KqcBnAP_Ic&t=270s
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Assim, o elemento ideologia, materializado no jogo entre “sub-
missão ideológica/amarras ideológicas/viés ideológico”, vai sendo signi-
ficado como ideologia do outro. Isso fica ainda mais claro na formulação 
“combater a ideologia de gênero” – que evoca o mesmo imaginário de 
extrema-direita, o qual denomina o campo filosófico dos estudos de gê-
nero como “ideologia de gênero” –, que significa negativamente a pala-
vra “ideologia”, demarcando-a como o que deve ser combatido.

Retomo o recorte 5. Ali comparece o sentido de união, em “unir o 
povo”. Esse sentido retorna no recorte 7:

Recorte 7 – Recorte do vídeo “Posse do Presidente Jair Bolsonaro Bloco 1”. Marca de 38 

min 37 seg.

Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem 
discriminação ou divisão.

Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana da-
queles brasileiros: que querem boas escolas, capazes de pre-
parar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a mi-
litância política; que sonham com a liberdade de ir e vir, sem 
serem vitimados pelo crime; que desejam conquistar, pelo mé-
rito, bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias; 
que exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento bási-
co, em respeito aos direitos e garantias fundamentais da nossa 
Constituição.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7KqcBnAP_Ic&t=270s. Acesso em: 07 jun. 

2020.

Contudo, o sentido de união para essa posição-sujeito é atraves-
sado por seu oposto, o sentido de divisão. “Unir o povo” antecede “va-
lorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, 
combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores”. A formu-
lação instaura a divisão ao passo que a dita união preconiza o “combate 
à ideologia de gênero” e a conservação de “nossos valores”. Ou seja, esse 
sentido de união, comporta, paradoxalmente, o sentido de divisão, pois 
exclui-se tudo aquilo que, para essa posição-sujeito, não se adequa a 
seus moldes, como a “ideologia de gênero”. Logo, um efeito de evidência 

https://www.youtube.com/watch?v=7KqcBnAP_Ic&t=270s
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reveste o enunciado, como se todos soubessem que povo, que família, 
que valores. Assim, podemos perguntar: unir que povo? Valorizar que 
família? Respeitar que religiões? Conservar que valores?

No recorte 7 também comparece, pelo não dito, o sentido da união: 
“Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discri-
minação ou divisão”. Porém, além de comparecer o sentido de união 
permeado contraditoriamente pela divisão, no enunciado em destaque 
podemos interpretar o apagamento da diversidade constitutiva da for-
mação social brasileira, sobre a qual se dirige a “discriminação” e a “di-
visão”. “Construir uma sociedade sem discriminação ou divisão”, para 
essa posição-sujeito, significa construir uma sociedade sem diversidade.

Na sequência, ocorre um deslizamento, isto é, apreende-se aí um 
efeito metafórico. A metáfora, para a Análise de Discurso materialista, 
nada tem a ver com a figura retórica que opera comparações. Metáfora 
significa substituição, processo pelo qual o sentido se torna outro, mas 
não sem o mesmo. “Chamaremos efeito metafórico o fenômeno semân-
tico produzido por uma substituição contextual para lembrar que esse 
‘deslizamento de sentido’ entre x e y é constitutivo do ‘sentido designa-
do por x e y [...]’” (PÊCHEUX, 1997 [1969], p. 96).

O deslizamento ocorre de “vontade soberana do povo brasileiro” 
(recorte 4) para “vontade soberana daqueles brasileiros” (recorte 7). 
“Povo” desliza para “daqueles”. O pronome demonstrativo “aqueles” es-
pecifica, por conseguinte, que a vontade soberana a ser atendida não é a 
de todo o povo, mas sim de um povo em particular, leia-se aqueles:

“[…] que querem boas escolas, capazes de preparar seus fi-
lhos para o mercado de trabalho e não para a militância 
política; que sonham com a liberdade de ir e vir, sem serem 
vitimados pelo crime; que desejam conquistar, pelo mérito, 
bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias; que 
exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico”. 

Esse “povo”, então, compreende os sujeitos identificados com um 
projeto neoliberal de sociedade no qual impera a educação tecnicista e a 
meritocracia, e exclui aqueles que defendem uma educação crítica e eman-
cipatória, que no imaginário que constitui a posição-sujeito-presidente, 
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significa “militância política”, exclui também aqueles que veem na me-
ritocracia um dispositivo de reprodução de desigualdades.

3. Palavras finais

Fecho provisoriamente aqui a minha análise, deixando em sus-
penso um sem número de questões que retomarei em trabalhos futu-
ros. Considero a primeira fala pública presidencial uma peça-chave para 
pensar os discursos oficiais do trigésimo oitavo presidente. Nesta aná-
lise, interpreto que duas redes de sentidos entrelaçadas constituem o 
discurso presidencial: o discurso religioso, que produz o efeito de que 
a investidura do cargo presidencial se deu pela graça divina para que 
se conduza uma missão messiânica de salvação da pátria; e o discur-
so bélico que, em primeiro lugar, define uma missão de guerra contra 
o outro, e em segundo lugar, traça uma linha divisória para demarcar 
a ideologia do outro, o povo-outro, a família-outra, a religião-outra, os 
valores-outros. 

Ainda é cedo, no âmbito da minha pesquisa, para traçar paralelos 
e fazer relações, mas obras dedicadas à interpretação do fascismo mos-
tram como discursos de combate ao inimigo e de divisão da sociedade 
são marcas características de discursos fascistas. O imaginário fascista 
necessariamente elege um ou mais inimigos a serem eliminados. E a eli-
minação acontece, primeiro, na língua.
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1. Considerações iniciais

Nos últimos anos, observamos um movimento de convergência 
entre mídias. As mídias impressa, de rádio e de televisão estão cada vez 
mais integradas à internet, seja através dos sites institucionais e plata-
formas de streaming, seja por meio de perfis em sites de redes sociais, 
como o Twitter. Jenkins (2009, p. 30) analisa que essa convergência 
está relacionada, entre outros fatores, “à cooperação entre múltiplos 
mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos 
meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 
experiências de entretenimento que desejam”.
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Dentro desse universo, nos chama atenção o modo como a TV, ao 
criar e promover hashtags para que alcancem os primeiros lugares dos 
Assuntos do Momento no Twitter, interpela os sujeitos usuários a pro-
duzirem discursos diversos sobre o conteúdo televisivo, em uma espécie 
de “convite incansável à fala” (SILVEIRA, 2015). Essa prática nos leva a 
refletir sobre o potencial discursivo que a hashtag apresenta na atualida-
de, sobretudo quando utilizada em outros ambientes cuja finalidade não 
é mais unicamente a de agrupar as postagens em torno de um mesmo 
assunto.

Paveau (2013) considera que a hashtag possui uma natureza com-
posta, sendo, para ela, uma tecnopalavra (technomot), por unir a lingua-
gem (siglas, palavras, frases) e por ser clicável, uma vez que se organiza 
em forma de hiperlink. Para a autora, a hashtag tem migrado para “con-
textos em que ela não funciona como uma tecnopalavra; ela tem, então, 
outra função, que será preciso determinar.”4 (PAVEAU, 2013, p. 12). São 
essas outras funções e relações discursivas que fazem com que pense-
mos, neste trabalho, sobre a formulação e a circulação das hashtags e sua 
aproximação com a noção de arquivo na perspectiva discursiva, confor-
me postulada por Pêcheux (2010 [1982]).

Além disso, também apresentaremos, a partir da análise do epi-
sódio final da terceira edição do programa MasterChef Brasil e da pro-
moção TwitterChef, reflexões sobre a produção de audiência/relevância 
no Twitter e o modo como a mídia televisiva se apropria do trabalho 
não pago dos sujeitos usuários interpelados pelos arquivos da TV, visto 
que são eles os grandes responsáveis por “subir as hashtags” dessas em-
presas, conferindo a elas um quantitativo de impressões representati-
vo para o mercado, configurando, dessa forma, o que Evangelista (2007) 
chama de mais-valia 2.0.

2. A constituição de arquivos no Twitter

O ato de criar uma hashtag – pensando na sua função inicial de 
indexar mensagens sobre um mesmo assunto através de uma tag – e 

4 “On constate donc que la forme a migré dans des contextes où elle ne fonctionne pas comme 
un technomot; elle possède alors une autre fonction, qu’il faudra déterminer” (PAVEAU, 2013, 
p. 12).
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promovê-la até que ela chegue aos Assuntos do Momento no Twitter, 
permite-nos estabelecer uma relação desse recurso com a noção de ar-
quivo na perspectiva discursiva, compreendida, em sentido amplo, como 
um “campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma ques-
tão” (PÊCHEUX, 2010 [1982], p. 51). Pensar o arquivo dessa forma nos 
traz algumas implicações, como o controle, a gestão e a sua legitimação.

Pêcheux (2010 [1982]) já refletia sobre isso ao pensar na divisão da 
leitura de arquivo que existia desde a Idade Média entre os clérigos, em 
que alguns deles podiam realizar suas próprias leituras e, consequente-
mente, escrituras de forma original, enquanto outros apenas a faziam de 
forma silenciosa, apagando-se sob um efeito de neutralidade diante dos 
arquivos. O mesmo acontecia com escrivães, copistas e contínuos, par-
ticulares e públicos, quando prestavam serviço ao Estado ou a empresas 
privadas.

Também havia uma divisão social do trabalho de leitura dos arqui-
vos entre as culturas literária e científica, existente desde a Era Clássica, 
que afastava essas duas culturas, instaurando entre elas uma relação de 
dominação política que, de acordo com Pêcheux (2010 [1982], p. 52-53), 
concebia a alguns “o direito de produzir leituras originais, logo ‘inter-
pretações’, constituindo, ao mesmo tempo, atos políticos (sustentando 
ou afrontando o poder local)”, enquanto que a outros restaria “a tarefa 
subalterna de preparar e de sustentar, pelos gestos anônimos de trata-
mento ‘literal’ dos documentos, as ditas ‘interpretações’…”.

Romão, Leandro-Ferreira e Dela-Silva (2011, p. 11) também refle-
tem sobre o controle e a gestão dos arquivos, considerando que ele é 
“selecionado, recortado, ordenado por uma instituição antes de se dar a 
conhecer ao sujeito-leitor”. Logo, isso reflete na constituição do arquivo 
e, por isso, compreendê-lo

a partir de uma conjuntura sócio-histórica em que certas in-
terpretações podem ser tomadas como únicas pelo efeito ideo-
lógico de evidência, enquanto outras precisam ser apagadas, 
tidas como indesejáveis; e opera justamente aí na tensão entre 
o que pode e deve ser dito e o que pode e deve ser arquiva-
do para circular ao público ou para dele se esconder. (ROMÃO; 
LEANDRO-FERREIRA; DELA-SILVA, 2011, p. 12).
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Dessa forma, podemos perceber que a constituição de arquivos é 
fortemente marcada pelo controle e por sua gestão, sendo pautada ainda 
pelo político, e, portanto, pelo ideológico, o que nos faz refletir também 
que, enquanto um arquivo é constituído, muitos outros são silenciados 
ou até mesmo apagados. A partir disso, podemos entender também que 
esse controle pretende regular o próprio acesso dos sujeitos aos arqui-
vos, bem como os sentidos pretendidos pelas instituições reguladoras.

Por outro lado, a popularização da internet promove certa mudan-
ça nessa lógica, isso porque, como refletem Romão, Leandro-Ferreira e 
Dela-Silva (2011, p. 12), “arquivos antes considerados marginais ou de-
simportantes passam a circular na malha digital dando contorno à voz de 
sujeitos impedidos de estar na ordem institucional de arquivos, abrindo 
campo para discursos antes em circulação restrita”. Isso acontece, por 
exemplo, quando cada sujeito usuário produz os mais diversos discur-
sos mobilizando diferentes sentidos em torno de uma mesma hashtag 
ou quando criam os seus próprios arquivos5 através de novas hashtags. 
Essa abertura que a rede digital possibilita põe em suspenso os modelos 
fechados de indexação e classificação dos arquivos e, por conseguinte, a 
ideia de neutralidade que supostamente eles carregariam.

Para elucidar a relação traçada entre as hashtags e a noção de arqui-
vo, voltemos a nossa atenção para a #MasterChefBR, criada e impulsio-
nada constantemente pelos perfis institucionais da Rede Bandeirantes 
(Band) e do MasterChef Brasil no Twitter e durante a exibição do progra-
ma na TV. Ainda que a #MasterChefBR tenha sido criada e impulsionada 
pelos perfis institucionais da Band para promover o programa, qualquer 
sujeito usuário inscrito no Twitter pode colaborar para compor o ar-
quivo sobre o show de talentos nesse espaço. Isso acontece porque, ao 
inserir uma determinada hashtag em um tweet público, o sujeito usuá-
rio inscreve essa publicação nas discussões geradas a partir da hashtag 
utilizada. Assim, o arquivo sobre o MasterChef Brasil criado a partir da 
sua hashtag no Twitter agrega, além dos discursos oficiais da Band, dis-
cursos outros, que podem ou não serem compatíveis com os sentidos 
pretendidos institucionalmente, nesse caso, sentidos positivos sobre o 
programa.
5 A criação de hashtags nos sites de redes sociais é ilimitada, por isso afirmamos que cada su-

jeito usuário pode criar os seus próprios arquivos a partir das hashtags, seja com temas mais 
amplos que envolvam a sociedade ou sobre assuntos mais específicos, como um arquivo sobre 
uma cerimônia de casamento.
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Nesse ponto, lembramo-nos de Garcia e Sousa (2014, p. 68) que 
nos dizem que “no ciberespaço, haverá uma abertura para que diferentes 
posições sejam colocadas em circulação”. A presença dessa diversidade 
de discursos e sentidos produzidos no interior do arquivo constituído 
a partir da #MasterChefBR, nos traz o entendimento de que a criação/
utilização de uma hashtag não restringe nem garante a mobilização dos 
mesmos sentidos no interior desse arquivo. Existem, nesse processo, fu-
ros, falhas, que contrariam o próprio controle pretendido pelas institui-
ções ao “etiquetar” algo a fim de determinar os sentidos produzidos no 
arquivo e até mesmo de conduzir o sujeito usuário por um viés unívoco 
de leitura desse arquivo, ou seja, de que todos os comentários sobre o 
MasterChef Brasil são positivos e de que o programa agrada a todos.

Assim sendo, a constituição e a leitura dos arquivos não podem ser 
compreendidos como transparentes, visto que o próprio funcionamen-
to do discurso não o é. Logo, devemos pensar o arquivo a partir da sua 
opacidade constitutiva, considerando também que os “documentos” que 
compõem os arquivos não são homogêneos, tampouco completos, assim 
como os sentidos que nunca estão fechados, podendo sempre ser outros, 
e não apenas aqueles determinados institucionalmente pelos gestores 
dos arquivos. Há, portanto, outras maneiras de ler o arquivo, “manei-
ras diferentes, ou mesmo contraditórias”, de acordo com Pêcheux (2010 
[1982], p. 51), que permitem que escapemos “em surdina clivagens sub-
terrâneas” daquelas leituras impostas, indo além do repetível, além do 
que é colocado como evidente.

Outra reflexão importante que trazemos aqui está relacionada à 
legitimação dos arquivos. Romão, Leandro-Ferreira e Dela-Silva (2011, 
p. 14) nos lembram que a internet, ao proporcionar a abertura para a cir-
culação de novos arquivos, criou para si o imaginário de que naquele lu-
gar qualquer um pode tudo e que tudo é permitido, o que tem produzido 
alguns efeitos sobre a legitimação dos arquivos. Para as autoras, “alguns 
[arquivos] são considerados ‘mais’ legítimos e respeitáveis porque são 
constituídos a partir de instâncias de poder na sociedade, [...] enquanto 
outros são ridicularizados ou não são considerados ‘sérios’ sob o argu-
mento de que têm origem desconhecida”.

Pensando no Twitter e na constituição de arquivos a partir das 
hashtags, podemos dizer que a legitimação desses arquivos se dá através 
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dos Assuntos do Momento, justamente por ser esse espaço o respon-
sável por indicar as hashtags ou expressões mais comentadas durante 
todo o dia. Dessa forma, os assuntos com mais popularidade entre os 
sujeitos usuários e que estejam de acordo com os critérios e regras do 
Twitter ganham destaque na página inicial do site. Vale ressaltar que, 
com o surgimento desse recurso, criou-se uma mobilização em busca 
do que estamos chamando de legitimação do arquivo. É cada vez mais 
comum a preocupação das instituições ou dos próprios sujeitos usuários 
em, como se costuma falar nas redes, “subir a hashtag”, ou seja, colocar 
uma hashtag entre os Assuntos do Momento. Trata-se de uma estratégia 
para fazer com que a hashtag ganhe visibilidade e, pelo interesse que 
desperta, adquira, para si e para o arquivo ali constituído, legitimidade, 
mostrando-se, de certa forma, como mais ‘sério’ em relação a outros tan-
tos que não alcançam esse reconhecimento.

Isso tem refletido nos próprios tópicos que aparecem em destaque, 
identificados por Recuero (2012) como tópicos “artificiais”, quando são 
promovidos por grupos organizados, e “orgânicos”, quando surgem es-
pontaneamente, de modo que os Assuntos do Momento “estão deixando 
de ser um espaço de informações que estão sendo filtradas como rele-
vantes e tornando-se um espaço de manifestação e disputa pela atenção 
e visibilidade”, e, para nós, também um espaço de legitimação. Nesta 
medida, estar entre os principais assuntos do Twitter, também confere a 
esse arquivo um destaque, o que desperta nos sujeitos usuários o dese-
jo de fazer parte daquela “conversa”. E, por isso, é tão importante para 
os perfis institucionais, como o da Band, “subir a hashtag” para que se 
produzam ainda mais discursos sobre os programas de TV e, consequen-
temente, um quantitativo de impressões que se converta em audiência/
relevância para a televisão.

3. A produção de audiência/relevância: TwitterChef e a 
#MasterChefBR

Para continuar nossa reflexão sobre o uso das hashtags na TV como 
uma forma de produzir audiência/relevância para os programas televi-
sivos, adotamos como material de análise o episódio final da terceira 
temporada do programa MasterChef Brasil, exibido no dia 23 de agosto 
de 2016, na Band, e a promoção TwitterChef, promovida pelo programa 
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em parceria com o Twitter. Como já mencionamos, o MasterChef Brasil 
possui um perfil no Twitter (@masterchefbr) que promove o programa 
nesse site de rede social, destacando sempre a sua hashtag oficial. Essa 
divulgação também é realizada pelo site da Band por meio da publicação 
de notícias e promoções relacionadas ao programa.

Outra maneira de impulsionar a utilização da hashtag do programa 
é através da sua exibição na tela juntamente com o contador do número 
de tweets que são publicados na medida em que o programa é transmiti-
do. Além disso, alguns tweets são exibidos na tela, geralmente de perfis 
verificados e com impressões positivas, como ocorre na figura a seguir:

Figura 1 – Frame do MasterChef Brasil com contador de tweets e tweet de perfil 

verificado.

Fonte: Canal do Youtube do MasterChef Brasil6

Entendemos que a exibição do contador do número de tweets pu-
blicados durante a exibição do programa revela uma preocupação em 
alcançar uma quantidade cada vez maior de tweets, o que pode vir a ser 
uma forma de produzir relevância e também audiência para o programa, 
já que existem mecanismos, como o IBOPE Twitter TV Ratings (ITTR), 
criado em janeiro de 2015, que “mensura a repercussão do conteúdo te-
levisivo no ambiente digital, oferecendo métricas que possibilitem uma 

6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kmKmUyvYqoI&ab_channel=Master-
ChefBrasil. Acesso em: 21 out. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=kmKmUyvYqoI&ab_channel=MasterChefBrasil
https://www.youtube.com/watch?v=kmKmUyvYqoI&ab_channel=MasterChefBrasil
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melhor compreensão sobre o impacto das mensagens e o engajamento 
dos telespectadores, baseadas em suas conversas sobre a TV no Twitter”7.

Essa métrica, baseada exclusivamente nos dados gerados no 
Twitter durante a exibição do programa, indica o número total de tweets 
relacionados ao programa enviados do primeiro ao último minuto da 
sua exibição, a quantidade de vezes em que os tweets relacionados ao 
programa foram visualizados durante sua exibição e o número de dife-
rentes contas no Twitter que visualizaram, pelo menos, uma postagem 
relacionada ao programa durante a sua exibição. A partir disso, o ITTR 
apresenta a classificação semanal dos dez programas da TV aberta com 
maior engajamento no Twitter. Na semana em que foi ao ar o episódio 
final da terceira edição do MasterChef Brasil, o ranking do ITTR foi o 
seguinte:

Figura 2 – Primeiros colocados do ITTR para a semana iniciada em 22 de agosto de 2016

Fonte: Kantar Ibope Media8

Como podemos observar, o programa MasterChef Brasil aparece 
em primeiro lugar na classificação apresentada pelo ITTR com 1,2 mi-
lhões de tweets sobre o programa, 99,7 milhões de impressões, isto é, 
a quantidade de vezes que os tweets relacionados ao programa foram 

7 Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/ibope-twitter-tv-ratings-
-1107-a-170716/. Acesso em: 21 out. 2020.

8 Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/kttr-type/kantar-twitter-tv-ratings-
-2208-a-280816/. Acesso em: 21 out. 2020.

https://www.kantaribopemedia.com/ibope-twitter-tv-ratings-1107-a-170716/
https://www.kantaribopemedia.com/ibope-twitter-tv-ratings-1107-a-170716/
https://www.kantaribopemedia.com/kttr-type/kantar-twitter-tv-ratings-2208-a-280816/
https://www.kantaribopemedia.com/kttr-type/kantar-twitter-tv-ratings-2208-a-280816/
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visualizados, e um total de 114,2 mil autores únicos de tweets sobre o 
programa durante o período que ele foi exibido, das 22h34 às 01h10 do 
dia 23 e 24 de agosto de 2016.

Os números apresentados não causam espanto aos produtores 
do programa, já que eles mesmos criam metas para o número de twee-
ts de cada episódio e procuram promover o engajamento dos sujeitos 
usuários para que essas metas sejam cumpridas. No episódio analisado, 
por exemplo, a meta foi de um milhão de tweets, número alcançado e 
ultrapassado como visto pelos resultados fornecidos pelo ITTR. Nesse 
dia, especificamente, um grupo de influenciadores digitais foi convidado 
para acompanhar o programa em um estúdio especial montado ao lado 
do estúdio do MasterChef para que de lá mesmo pudessem tweetar e 
promover a #MasterChefBR, criando, segundo a Rede Bandeirantes, “um 
evento digital paralelo junto com os milhares de fãs do MasterChef nas 
redes sociais”9. Esses influenciadores e os apresentadores do programa 
comemoraram bastante a meta alcançada, conforme exposto pela figura 
abaixo.

Figura 3 – Frame da comemoração de 1 milhão de tweets com a #MasterChefBR

Fonte: Canal do Youtube do MasterChef Brasil10

9 Disponível em: http://entretenimento.band.uol.com.br/masterchef/2016/final/. Acesso em: 3 
set. 2016.

10 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cKGyhGPoINw&ab_channel=MasterChe-
fBrasil. Acesso em: 21 out. 2020. 

http://entretenimento.band.uol.com.br/masterchef/2016/final/
https://www.youtube.com/watch?v=cKGyhGPoINw&ab_channel=MasterChefBrasil
https://www.youtube.com/watch?v=cKGyhGPoINw&ab_channel=MasterChefBrasil
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Toda essa mobilização em torno da produção e circulação de twee-
ts com a #MasterChefBR gerou grandes resultados para o programa. Ao 
final de 2016, o Twitter informou quais foram as hashtags mais comenta-
das durante todo o ano e a #MasterChefBR alcançou o segundo lugar no 
Brasil, perdendo apenas para a #RIO2016, em referência as Olimpíadas 
realizadas no Rio de Janeiro/RJ. No panorama mundial, a #MasterChefBR 
ficou no quinto lugar entre as hashtags de programas de TV mais comen-
tadas durante aquele ano. Esses dados são sempre transformados em 
notícias publicadas tanto no site da própria emissora, como em outros 
portais de notícia. Para termos uma ideia da abrangência dessa reper-
cussão, fizemos uma busca no Google com o título “MasterChef Brasil 
2016 lidera audiência no Twitter” e o resultado foi de aproximadamente 
144 mil publicações.

Isso nos leva à compreensão de que cada vez mais a televisão bus-
ca estar presente na internet. Primeiro, porque a internet pode levar os 
sujeitos usuários a buscarem outras fontes de informação, em um mo-
vimento de convergência midiática e de complementariedade, como 
apontado por Jenkins (2009), no qual os telespectadores podem buscar 
na internet algo que viram da televisão e os usuários da internet podem 
ser levados à TV a partir dos comentários e notícias veiculados na rede 
digital. Em segundo lugar, porque estar presente na internet, produzin-
do audiência nos sites de redes sociais, confere à televisão relevância, 
ou seja, a TV procura se mostrar como um espaço de investimento, um 
espaço que ainda atrai a atenção dos consumidores e, portanto, merece 
receber igual atenção do mercado financeiro com a aplicação das verbas 
publicitárias nos seus programas. Investimentos esses que desde o ad-
vento da internet tem se dissipado por outras plataformas.

Nesse contexto, embora a TV convoque o telespectador com a pro-
messa de participação, para que ele tenha voz e atue sobre as produções 
da televisão, o que parece funcionar é o sujeito como um número, ou 
seja, a sua produção com a máquina e o que ele pode gerar em termos de 
contabilização das participações. Dessa forma, a participação dos teles-
pectadores com a produção de postagens nos sites de redes sociais, em 
especial, no Twitter, é resumida, na maioria das vezes, a números que 
são atualizados na tela da televisão por meio do contador de tweets. À 
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vista disso, parece-nos que a quantidade de tweets produzidos sobre os 
programas de TV tem mais importância do que os próprios comentários 
e as possíveis respostas que poderiam surgir a partir do movimento de 
interlocução. O foco, nesse caso, não é o de estabelecer uma relação com 
os telespectadores por meio das hashtags, e sim o de construir um quan-
titativo de impressões que seja representativo para o mercado.

Tudo isso é reforçado quando nos deparamos com a promoção 
TwitterChef, lançada em 3 de maio de 2016, no dia da exibição do oitavo 
episódio da terceira temporada do programa. O objetivo dessa promoção 
era incentivar os usuários do Twitter a produzirem ainda mais tweets 
sobre o programa utilizando a #MasterChefBR, oferecendo como recom-
pensa para o ganhador um convite para a gravação da final do show de 
talentos, além de troféus personalizados com os nomes dos 20 melhores 
colocados. Ou seja, para ganhar algum desses prêmios, os usuários de-
veriam publicar muitos tweets sobre cada episódio do MasterChef, em 
uma promoção cumulativa, já que quanto mais postagens fossem feitas 
a cada semana, mais chances os usuários teriam de ganhar.

Estaríamos diante, então, de uma espécie de quantificação da lin-
guagem por meio das hashtags? Ou de métodos de tratamento dos tex-
tos publicados no Twitter que os reduzem a números? Parece-nos que 
sim. E essa transformação dos textos em números produz alguns efeitos 
que não podem ser ignorados, como, por exemplo, o de que todos es-
ses tweets produzem sentidos positivos para o programa e, portanto, de 
acordo com os sentidos pretendidos pelos gestores desse arquivo, apa-
gando completamente os discursos outros que compõem naturalmente 
os arquivos constituídos por meio das hashtags no Twitter. Isso nos faz 
lembrar algumas palavras deixadas por Pêcheux sobre a influência da in-
formática na criação de procedimentos automáticos de leitura e análise 
textual, em que ele demostrava a sua preocupação com o tratamento e a 
“limpeza” dos textos que, de maneira geral, recai na extração de sentidos 
unívocos, ou seja, evidências empírico-lógicas da leitura informatizada 
como uma “prótese da leitura, máquina de lavar dos textos, ou aparelho 
de raio X!” (PÊCHEUX, 2011 [1981], p. 282).

Há outro questionamento importante a ser feito neste momento 
e que nos conduz ao nosso próximo tópico de discussão, que é: onde 
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residirá o valor de troca pelo trabalho desenvolvido pelos sujeitos usuá-
rios que sequer ganharam um troféu de TwitterChef?

4. Trabalho não pago apropriado pela TV

Geralmente associamos o trabalho a um conjunto de atividades 
formais realizadas com o objetivo de produzir meios para subsistência. 
Então, você pode estar se questionando: como uma ação despretensio-
sa de tweetar sobre um programa de TV em sites de redes sociais pode 
ser considerado trabalho? Essa indagação é um ótimo ponto de partida, 
tendo em vista que, para a grande maioria dos usuários, as suas produ-
ções nas mídias digitais não passam de mensagens rotineiras trocadas 
por meio de serviços quase sempre gratuitos, como é o caso do Twitter. 
No entanto, ao contrário do que possa parecer, o número de usuários, as 
redes de relações criadas entre eles e o fluxo de mensagens publicadas 
em um site de rede social valem muito, até mesmo bilhões de dólares.

Nesse sentido, Dantas (2014) reflete sobre o modo como as em-
presas donas das redes sociais fazem para pagar pelo trabalho dos seus 
funcionários (engenheiros, técnicos etc.) e para obter lucro com esses 
negócios, já que oferecem um serviço grátis aos usuários. Para ele, a pu-
blicidade é uma das respostas, considerando o grande número de usuá-
rios inscritos nesses sites que desperta, portanto, o interesse de diver-
sos anunciantes. Isso se caracterizaria, também de acordo com o autor, 
como venda de audiência. Porém,

essa audiência é produzida pelas próprias pessoas alvo das 
mensagens publicitárias. Elas, com seus posts, com suas fotos, 
seus vídeos, elas, pela publicação dos seus atos cotidianos e 
vulgares, elas produzem a audiência que se multiplica e mul-
tiplica, sempre que a cada ato publicado, algum outro ato será 
publicado em resposta. Elas substituem os artistas e jornalistas 
das tradicionais indústrias editoriais ou de onda. Ou seja, […] 
elas também trabalham. (DANTAS, 2014, p. 88).

Com isso, podemos compreender que a lógica do funcionamento 
desses negócios é a de desenvolver e oferecer recursos para que os seus 
usuários produzam conteúdo no formato permitido em cada site. E são 
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justamente essas ações dos usuários que produzem valor e audiência 
para tais plataformas, tendo em vista que essas tecnologias por si só, ou 
seja, sem uso, não valem tanto. É interessante destacar, em consonância 
com Dantas (2014, p. 88), que o objeto da ação dos usuários é a lingua-
gem e que ela, “na internet, teria se transformado em fonte de valor para 
o capital. A linguagem seria, então, a mercadoria, a unidade do valor 
de uso e valor de troca”. Logo, é a partir dessa relação que entendemos 
como trabalho as produções dos sujeitos usuários nas redes sociais.

Evangelista (2007) apoia-se no conceito de mais-valia desenvol-
vido por Karl Marx para analisar o processo de valorização de empreen-
dimentos da chamada Web 2.0, segunda geração de comunidades e ser-
viços da internet, marcada por ser mais colaborativa e participativa. O 
autor resume muito bem o conceito marxista ao dizer que mais-valia 
“seria a diferença entre o que um operário produz e o que ele realmen-
te ganha”. Assim, ao pensar na forma como a produção dos usuários é 
incorporada e materializada em lucro para os proprietários dos sites, 
seja de redes sociais, seja de portais colaborativos, Evangelista (2007) 
conclui que há uma mais-valia sendo extraída, uma vez que não há divi-
são dos lucros desses empreendimentos que têm “como matéria-prima 
o tempo e o talento dos usuários”. A essa nova forma de exploração ca-
pitalista, Evangelista (2007) chama de mais-valia 2.0.

A nosso ver, isso também acontece quando a TV passa a utili-
zar as hashtags, sobretudo no Twitter, para produzir audiência para si. 
Nesse ponto, é importante lembrarmos que a TV faz parte do Aparelho 
Ideológico do Estado da informação, conforme proposto por Althusser 
(1996 [1969]), e atua para a reprodução das relações de produção, que 
são relações de exploração capitalista. Dessa forma, as emissoras de TV 
comerciais, inevitavelmente, atendem ao capital por meio do seu poder 
enquanto formadoras de opinião. E essas relações de exploração estão se 
expandindo para além dos estúdios da televisão, visto que, atualmente, 
a TV não utiliza apenas da força de trabalho dos seus profissionais con-
tratados (produtores, apresentadores, cinegrafistas, editores etc.), mas 
também da força de trabalho dos sujeitos usuários que dedicam o seu 
tempo e criatividade para “subir a hashtag” dos programas. A questão 
aqui é que as emissoras de TV remuneram parte desse tempo de traba-
lho, a dos seus funcionários, mas nada paga a outra parte, a dos sujeitos 
usuários.
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Desse modo, buscando responder a nossa inquietação sobre o 
valor de troca pelo trabalho desenvolvido pelos sujeitos usuários que 
participaram da promoção TwitterChef, mas não ganharam nenhum 
dos prêmios oferecidos, podemos inferir que não há recompensas, o 
que há é a apropriação do trabalho não pago desses sujeitos usuários. 
Trabalho este que é dissimulado sob o argumento de que eles estariam 
se divertindo, interagindo em conversas globais ou “participando” do 
MasterChef Brasil. Para Dantas (2014, p. 98), “a internet está dando um 
passo à frente nesse processo de produção de valor através do trabalho 
material sígnico ao permitir ao capital comandar diretamente também 
o trabalho absolutamente não pago capturado nas chamadas ‘redes so-
ciais’.”. Se isso está acontecendo de maneira tão organizada e impercep-
tível para grande parte dos sujeitos usuários das redes sociais, devemos 
cada vez mais nos preocupar, enquanto pesquisadores, na compreensão 
desses processos e na desconstrução das evidências dos discursos do 
campo midiático de que estaríamos usufruindo da sua tecnologia, com 
acesso livre e gratuito, enquanto, na verdade, também estamos traba-
lhando para aperfeiçoar, difundir e dar lucro a tais mídias, sem receber 
nada em troca.

5. Considerações finais

Ao longo do percurso que traçamos neste trabalho, pudemos ana-
lisar diferentes faces de uma mesma prática discursiva: a utilização de 
hashtags pela TV.

Observamos, inicialmente, como a criação de hashtags no Twitter 
pode ser compreendida como uma forma de constituir arquivos naquele 
espaço. Para isso, fizemos alguns deslocamentos, entendendo que são os 
perfis institucionais da TV que exercem o papel de gestão e de controle 
sobre os sentidos pretendidos no interior desses arquivos e que a legi-
timação deles se dá através dos Assuntos do Momento. Vimos também 
que há uma abertura maior para a circulação de diferentes discursos no 
interior dos arquivos no Twitter, mas os efeitos que isso produz ainda é 
algo a ser mais bem compreendido.

Na sequência, passamos a analisar como a TV utiliza os arquivos 
constituídos por meio de hashtags no Twitter para produzir audiência/
relevância para as suas produções, a partir do programa MasterChef 
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Brasil e da promoção TwitterChef. Nesse movimento analítico-inter-
pretativo, nos deparamos com algumas questões sobre a quantificação 
da linguagem por meio das hashtags e a transformação/redução das pu-
blicações em números, que pode ser considerado como um método de 
tratamento de textos que apaga os discursos outros que fazem parte dos 
arquivos, conduzindo, desse modo, a uma leitura unívoca de sentidos.

Nesse mesmo tópico de discussão, apontamos que os sujei-
tos usuários são convocados a participarem do programa através da 
#MasterChefBR, porém esse convite à participação parece simular, para 
os sujeitos, a possibilidade de uma interlocução que, no entanto, não 
se efetiva. Produz-se um efeito de que esse sujeito realmente será lido/
ouvido quando, pelo o que se apresenta, reduzido a um número, ele mer-
gulha num tagarelar sem fim. Assim, a troca, a conversa dá lugar à quan-
tificação dos dizeres desses sujeitos. Dessa forma, entendemos que há 
uma monetização dos comentários produzidos pelos sujeitos usuários 
que, em sua maioria, nada recebem por isso.

Disso deriva outra questão que nos é muito cara que é a apropria-
ção do trabalho não pago dos sujeitos usuários, visto que sem o trabalho 
deles na produção e circulação da #MasterChefBR, não há hashtag em 
destaque nos Assuntos do Momento do Twitter, não há recorde e apa-
rição no ranking do ITTR, não há reconhecimento nacional e mundial 
como um dos programas de TV mais mencionados do Twitter e, conse-
quentemente, assistido durante todo o ano de 2016, não há investimen-
to publicitário e não há lucro. Nesse processo, entendemos que só há 
sucesso e valorização do programa porque houve exploração do tempo 
de produção do trabalho do sujeito usuário, ou seja, mais-valia 2.0.
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DISCURSO DE ÓDIO HOMOFÓBICO: 
A DESUMANIZAÇÃO E SUA 

MATERIALIDADE NO TWITTER

Thiago Carneiro da Silva1

Thiago Alves França2

1. Situando o trabalho

Este trabalho vincula-se a pesquisas desenvolvidas a partir do pro-
jeto intitulado “Discursos de ódio em/na rede: (re)produção, circulação 
e resistência no espaço virtual” e do subprojeto “Discurso de ódio homo-
fóbico no Twitter: uma análise discursiva”, sendo, este último, de 2019 a 
2020, financiado pelo programa AFIRMATIVA da Pró-Reitoria de Ações 
Afirmativas da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

O nosso texto apresenta algumas noções teóricas sobre a Análise de 
Discurso (AD), que serão importantes tanto para o desenvolvimento das 
análises quanto para situar o trabalho nesse campo teórico, a exemplo 
da noção de Memória discursiva, de Arquivo, e de Condições de Produção 
(CP). Estamos discutindo, também, o funcionamento do discurso de ódio 
tal como formulado por França (2019a, 2019b), considerando o discurso 

1 Graduando em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas pela Universidade do Estado da Bahia 
(Uneb), campus IX. Integrante do Núcleo de Estudos Discursivos do Oeste da Bahia (Nedob). 
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2 Doutor em Letras (Linguística) pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Professor da 
Uneb, campus IX. Líder do Nedob. E-mail: tafranca@uneb.br.
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homofóbico como subcategoria ou como manifestação mais específica 
do discurso de ódio.

Este texto tem como objetivo principal analisar duas Sequências 
Discursivas (SD) que são lidas, por nós, como atualização do discurso de 
ódio homofóbico. Realizamos, aqui, gestos de análise, a partir de pressu-
postos teóricos e analíticos da AD, para compreender como a desumani-
zação, ingrediente de base do discurso de ódio (FRANÇA, 2019a, 2019b), 
é (re)produzida nas SD que analisamos.

Na AD, “procura-se compreender a língua fazendo sentido, en-
quanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo 
do homem e da sua história” (ORLANDI, 2002, p. 15). Neste texto, pen-
samos a língua fazendo sentido a partir de duas SD que (re)produzem o 
discurso de ódio. Pensamos como diferentes indivíduos podem se cons-
tituir em sujeitos a partir de uma posição de sujeito do discurso de ódio, 
que vem sendo atualizada na história, e que, nas CP de hoje, pode ser 
atualizada/experimentada/praticada no espaço virtual.

O espaço virtual, neste texto, está sendo compreendido como CP 
dos discursos; especificamente, como CP do discurso de ódio. França e 
Grigoletto (2018, p. 39) discutem que é como CP que as formações ima-
ginárias ganham lugar na teorização que se faz na AD; essa discussão 
acontece a partir de Pêcheux (1997), quando, ao definir discurso como 
efeito de sentidos produzido entre as posições A e B, esclarece que A e 
B não correspondem aos indivíduos de carne e osso, mas à construção 
da imagem de si e do outro; ou seja, no processo discursivo, as imagens 
do próprio lugar e do lugar do outro funcionam como CP. Nesse raciocí-
nio, como discutem França (2019) e França e Grigoletto (2018), a relação 
imaginária com o espaço é também CP do discurso de ódio, porque esse 
imaginário regula o funcionamento de algumas práticas. É principal-
mente nesse sentido que dizemos que o espaço virtual é CP do discurso 
de ódio.

Trabalhamos, neste texto, pressupondo a noção de Arquivo, que 
para Pêcheux (2010, p. 15) é “[…] entendido, no sentido amplo, de ‘cam-
po de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão’”, mas 
também considerando que um Arquivo é da ordem da composição, e 
que o gesto do analista é também um gesto de constituição de material 



678

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

de análise. Nesse sentido, de alguma maneira, pode-se dizer que as SD 
com as quais trabalhamos neste texto são resultantes de um certo olhar 
e de “decisões” que acabam por transformar o “material empírico” em 
“discurso”.

Nossos gestos de análise são realizados a partir de duas SD que fo-
ram definidas/constituídas a partir de postagens encontradas no Twitter 
(plataforma de microblogs criada em 2006 por Jack Dorsey, Noah Glass, 
Biz Stone e Evan Williams) (KLEINA, 2011). Nesse sentido, pensamos o 
Espaço Virtual como arquivo, a partir do qual encontramos elementos 
pertinentes sobre o discurso de ódio. Observamos, especificamente, o 
Twitter, por ser o site de rede social que selecionamos no subprojeto de 
pesquisa.

Utilizando a fermenta de busca no aplicativo Twitter, pesquisamos 
a palavra “gay”; dentre as postagens que apareceram, nos atentamos às 
que sinalizavam algum elemento do discurso de ódio tal como definido 
por França (2019a, 2019b). Encontramos essas postagens, e a ferramenta 
de capturas de tela screenshots foi usada para deslocarmos as postagens 
para o trabalho, formulando, a partir daí, as duas SD. Analisamos essas 
duas SD, que correspondem ao corpus deste trabalho.

Apresentamos, a seguir, os prints a partir dos quais pensamos as 
SD:
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Estas são as duas postagens selecionadas, e que foram, como dis-
semos, capturadas no Twitter. Elas foram postadas em momentos dife-
rentes, ambas em 2020, por usuários sujeitos também diferentes. 

2. Discussões e gestos de análise

As duas SD com as quais trabalhamos neste texto são as seguintes:

SD1: engraçado como eu fui de “n tenho nada contra gays ate 
tenho amgs q são” passei pelo “mds gays melhores pessoas va-
mos destruir esse sistema homofóbico GAYS RIGHTS” e che-
guei até o “meu pai q diabo insuportável é viado pqp praga 
desgraçada” […]. (destaques nossos).

SD2: “Mlk namoral. Quem é você, seu bostinha, verminho, 
lixo, retardado. Quem é você, seu [...] verme, ameba, inseto, 
GAY. […]”. (destaques nossos).

Como se pode observar pelos destaques que operamos, nas duas 
SD, há elementos que indicam manifestações do discurso de ódio ho-
mofóbico. França (2019a) debate o discurso homofóbico como uma sub-
categoria do discurso de ódio, ou seja, quando os efeitos do ódio são 
manifestados e direcionados contra sujeitos homossexuais. Nesse caso, 
os homossexuais são um dos alvos possíveis para o discurso de ódio.

Para França (2019a, 2019b), estamos diante do discurso de ódio 
quando podemos vincular (i) a regularidade de determinadas imagens 
que (re)produzem efeito de desumanização do outro à (ii) verbalização 
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do desejo de violência contra esse outro, destituído imaginariamente de 
humanidade. Para o autor, a regularidade de imagens que desumanizam, 
em certo sentido, prepara o “terreno” para a verbalização do desejo de 
morte do outro, e, para além do virtual, se somam, essas imagens, a con-
dições que possibilitam também a violência física.

Na discussão de França (2019a, 2019b), a “desumanização”, produ-
zida via imaginário, é determinante para compreender o funcionamento 
do discurso de ódio. Por isso, analisando as duas SD, nos perguntamos 
sobre qual(is) imagem(ns) do outro estão em jogo, isto é, por meio de 
qual(is) imagem(ns) o sujeito homossexual está sendo interpretado.

Ainda sobre a discussão do autor, a desumanização pode se mani-
festar por meio da animalização, da demonização ou da coisificação do 
outro. França (2019a) cita Rego, para quem a desumanização é

Esse conjunto de discursos e práticas de uns sobre outros, de 
opressores sobre oprimidos, por meio de ações violentas ou de 
descaracterizações e desconsiderações do outro como “huma-
no”, considerando como “detentor” de outro tipo de humanida-
de que não aquela imposta pelo modelo vigente, com o intuito 
de subjugá-lo e/ou eliminá-lo.

É nesse sentido que, como dissemos, a desumanização é elemento 
fundamental para pensar discurso de ódio. Esse ódio, que também se 
manifesta em sites de redes sociais, entra numa relação de memória com 
discursos outros, anteriores, e que (re)produzem o ódio a tudo aquilo 
que esteja fora do sistema dominante. No nosso caso, o Brasil, que é 
organizado estruturalmente a partir de um sistema branco-cis-hétero-
-patriarcal, busca ferramentas para classificar como sujos, inumanos e 
como elementos que não deveriam existir, ou seja, que deveriam ser eli-
minadas/os, todas e todos que estão fora desse “padrão”.

Na discussão de Borrillo (2010), a homofobia pode ser direcionada 
a outros sujeitos que não apenas a homossexuais, desde que esses sujei-
tos sejam interpretados como desviantes de um determinado “padrão” 
gestual, comportamental etc. Para o autor, outros elementos (além da 
homossexualidade em si) são lidos socialmente como potenciais pro-
vocadores de homofobia, como, por exemplo, a voz, os trejeitos, entre 
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outros fatores. Essa leitura do outro a partir de determinados elementos, 
que acaba por gerar uma categorização do outro, influencia na seleção 
dos alvos do discurso de ódio homofóbico.

Sobre as SD apresentadas antes, reiteramos que foram definidas 
a partir de postagens encontradas na plataforma de rede social Twitter. 
Fora do virtual, muita coisa pode passar despercebida, pois, muitas ve-
zes, se perde no exato momento em que se realiza, porque, frequente-
mente, sequer é registrada. No espaço virtual, todavia, o funcionamento 
da memória é diferente. Embora haja um “excesso” e um fluxo constante, 
existe também uma permanência, uma memória de longa duração que 
pode ser pensada, por exemplo, com a possibilidade de retomada de de-
terminados textos produzidos há muito tempo, mas que, anos depois, 
podem ser reatualizados ao ritmo de um clique, de uma curtida, de um 
repostagem; ou seja, no virtual, há um movimento de permanência. Tudo 
que se diz no Twitter, de alguma maneira, está lá para ser localizado.

É importante ressaltar que, como afirma França (2019a), embora o 
espaço virtual, por variados motivos, apresente condições favoráveis à 
(re)produção e circulação do discurso de ódio, ele, o espaço virtual, não 
inaugura o discurso de ódio. Citando Carnal (2017, p. 107), o que ocorre é 
que “a internet facilita a vida de quem odeia”. Dito de outro modo, o es-
paço virtual facilita e potencializa a (re)produção, circulação e o alcance 
desses discursos.

França (2019a, p. 29) discute que “no espaço virtual, a despeito 
de todos os indícios de regulação, controle e disciplina, é ‘evidente’ que 
somos, finalmente, livres”. Nesse sentido, há uma evidência de liberdade 
proporcionada pelo espaço virtual. Então, se já odiávamos fora do vir-
tual (onde havia regras), dentro do espaço virtual (onde supostamente 
somos livres) esse ódio é potencializado e propagado de uma maneira 
extremamente grotesca. É dessa forma que

o imaginário em relação ao espaço virtual produz condições 
para que se perca o senso do grotesco, que se manifesta como 
discurso de ódio, e para que a Ideologia funcione em sua forma 
mais perversa, acentuando o sentido da internet como “terra 
sem rei e sem lei” (FRANÇA; GRIGOLETTO, 2018, p. 52).
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Há, nesse imaginário do espaço virtual como “terra sem rei e sem 
lei”, uma produção de condições para a materialização do discurso de 
ódio em suas diversas subcategorias. E as duas SD que trouxemos para 
este texto são consideradas como manifestações dessas condições.

Na SD1, como se pode observar, a postagem cria uma espécie de 
“história”, uma trajetória que acontece através de três momentos. No 
primeiro momento, o usuário-sujeito afirma o seguinte: “n tenho nada 
contra gays; ate tenho amgs q são”. Este é um enunciado muito usado 
por sujeitos que, mesmo que ajam de um modo homofóbico, acreditam 
ou dizem acreditar não poderem ser consideradas como tal, porque têm 
amigos homossexuais. Como se o fato de terem amigos gays retirasse a 
possibilidade de ser homofóbico.

No segundo momento, há uma aproximação da comunidade gay, 
sendo até considerada como melhores pessoas (mds, gays [são as] me-
lhores pessoas. vamos destruir esse sistema homofóbico. GAYS RIGHTS).

No último momento, chega-se a um ódio acentuado (meu pai, q 
diabo insuportável é viado, pqp. praga desgraçada). Neste último mo-
mento, destacamos o uso do termo “diabo”. Pensando o sentido mais 
corrente de “diabo”, é considerado como espírito, anjo ou gênio do mal 
(MICHAELIS, 2020). Não bastasse ser um diabo, trata-se de um “diabo 
insuportável”, o que amplia ainda a rejeição ao sujeito homossexual.

Na SD1, o usuário-sujeito utiliza o termo “viado” (que, destacamos, 
nem sempre é ofensivo, por questões de ressignificações, de posições de 
sujeito ou de “lugar de fala”). No entanto, de acordo com a discursivi-
zação nessa SD, é usado muitas vezes para definir de forma pejorativa 
o sujeito homossexual, o que acaba colocando-nos sob o efeito da ani-
malização, relacionando-nos ao veado, ou reforçando nosso desencaixe 
em relação à norma (desviado, transviado), e, em consequência, nosso 
não pertencimento ao humano (ou ao que supostamente se espera do 
humano).

A expressão que nos leva a um alto nível de desumanização na SD1 
é “praga desgraçada”. Dizer “praga”, pela repetibilidade da memória, já 
produz um efeito negativo. Por exemplo, recorrendo a narrativas que 
constituem nossa memória coletiva, as pragas do Egito são apresentadas, 
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nas histórias bíblicas, como danosas à humanidade de então; em senti-
dos outros que circulam a partir de outros domínios discursivos, praga é 
também prejudicial às lavouras, são um risco ao agronegócio etc.; pra-
gas urbanas são sinônimo de risco à saúde da população. “Pragas”, em 
suma, são odiadas; devem ser exterminadas; não deveriam existir. Essa 
retomada, na SD1, articula uma memória.

Segundo Orlandi (2002, p. 31), na AD, a memória é compreendida 
como interdiscurso. O dizer só é possível porque já foi dito antes, alhu-
res; todo enunciado entra, portanto, em relação com outros dizeres. No 
caso, a palavra “praga”, quando atualizada na SD1, se relaciona inter-
discursivamente com essa memória discursiva do que seja uma praga. 
Mas o usuário-sujeito não diz apenas “praga”; diz “praga desgraçada”, o 
que potencializa a leitura do outro como nocivo. Há, portanto, na SD1, 
uma interpretação que coloca o sujeito homossexual numa posição de 
odiável. Ao ser associado a uma praga, legitima-se também o ódio a esse 
sujeito. O sujeito homossexual, nessa SD, seria um diabo insuportável e 
uma praga desgraçada. Por tudo isso, precisaria ser combatido.

Na SD2, o usuário-sujeito apresenta vários termos que (re)produ-
zem efeito de desumanidade. Os termos “bostinha” “verminho” “lixo”, 
“retardado” “ameba” “inseto”, todos esses elementos têm uma coisa 
em comum: interpretam, imaginariamente, o outro como não-humano. 
Nessa discursividade, portanto, é esta a relação imaginária que se tem 
com o outro, o sujeito homossexual, que está fora da humanidade.

As palavras “verme”, “ameba”, “retardado” e “lixo” indicam que 
o sujeito homossexual está sendo interpretado numa relação com dis-
cursos sobre a saúde, ou melhor, com discursos sobre a falta de saúde 
(física e mental). Isso retoma discursividades segundo as quais a homos-
sexualidade (talvez dissessem homossexualismo) era considerada como 
doença, ou mesmo quando aos homossexuais foi repetida à exaustão a 
sua relação com a AIDS, interpretada como “peste gay” ou “câncer gay”.

Segundo Borrillo (2010), pensando em uma “homofobia clínica”, 
o que estava fora da norma era considerado como uma patologia, so-
bretudo no âmbito psiquiátrico. Esse aspecto também pode ser pensa-
do a partir da noção de memória discursiva; essas imagens que desu-
manizam o sujeito homossexual, patologizando-o, se relacionam com 
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outros dizeres, como por exemplo, esse saber médico, que, tempos atrás, 
(re)produzia um efeito desumanizador, mas maquiado com a validade 
científica.

Na SD2, o último elemento listado é a palavra “gay” (verme, ame-
ba, inseto, GAY). Como é sabido no interior da AD, o sentido de uma 
palavra se dá em uma relação metafórica, isto é, na relação dessa palavra 
com outras. Ainda sobre o sentido de uma palavra, consoante Pêcheux 
(1995, p. 160),

as palavras, expressões, proposições […] mudam de sentido se-
gundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, o 
quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência a essas 
posições, isto é, em relação às formações ideológicas.

Nesse sentido, uma mesma palavra pode significar diferentemente 
de acordo com a posição discursiva daquele que enuncia. “GAY”, como se 
pôde ver na Figura 2, originalmente, já estava em caixa alta, ganhando, 
por isso, uma certa destacabilidade.

Dizer “GAY”, muitas vezes, não é ofensivo, isto é, o termo “GAY” 
funciona, frequentemente, sem uma carga semântica pejorativa. No 
entanto, na SD2, o sentido de “gay” vai sendo definido e estabilizado 
na relação com estas outras palavras: “bostinha”, “verme”, “lixo”, “re-
tardado”, “ameba” e “inseto”. Isto é, dizer “gay” a partir dessa relação 
parafrástica, é ofensivo, porque reproduz também, na aproximação com 
outros termos, o efeito de desumanização.

Pensando nas duas SD, e considerando o referencial teórico que 
mobilizamos, podemos considerar que o efeito de desumanização foi 
(re)produzido, e que as palavras “selecionadas” pelos usuários-sujeitos 
indicam o funcionamento imaginário, que é um elemento fundamental 
para o discurso de ódio (FRANÇA, 2019a, 2019b), e, mais especificamen-
te, para a efetivação do discurso de ódio homofóbico.

3. Algumas considerações

A desumanização da qual França (2019a, 2019b) nos fala, e que 
pudemos verificar nas SD, ocorre a partir desse imaginário do sujeito 



685

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

homossexual como aquele que não é humano. Nas duas SD há esse jogo 
similar, o qual aponta para um movimento que (re)produz seja a anima-
lização, seja a demonização, seja, ainda, a coisificação do outro.

As duas SD com as quais trabalhamos neste texto, é importante 
dizer, apenas ilustram, mas há muitas outras textualidades, no espaço 
virtual, que (re)produzem esse efeito de sentido, alimentando diaria-
mente o crescimento do ódio, no caso, do ódio subcategorizado como 
homofóbico.

A discursivização nas SD analisadas entra em relação com senti-
dos anteriores; essas filiações de memória sustentam o efeito de desu-
manização, que caracteriza o processo/movimento do discurso de ódio 
(FRANÇA, 2019a, 2019b).

É relevante destacar como o discurso de ódio tem sido (re)
produzido, sobretudo no espaço virtual, onde, parece, encontra 
condições que facilitam tanto sua (re)produção quanto sua circulação. 
No entanto, é urgente atentar para como o virtual se relaciona com o 
discurso de ódio off-line, inclusive para compreender as sociabilidades 
que temos estabelecido atualmente.
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REEXISTIR NA COMUNIDADE DO BOREL
 EM TEMPOS DE PANDEMIA: REGISTROS 

DE PRÁTICAS DE LIBERDADE SOB O 
OLHAR MIDIÁTICO

Jefferson Campos1 
Maraisa Daiana da Silva2 

1. Considerações iniciais

 No presente estudo, fruto de reflexões produzidas no âmbito do 
Grupo de Estudos em Análise do Discurso da UEM (GEDUEM/CNPq), te-
matizamos a cobertura midiática dos efeitos da pandemia causada pelo 
novo coronavírus (SARS-CoV-2) em comunidades do Rio de Janeiro no 
ano de 2020, com o objetivo de analisar o funcionamento da prática dis-
cursiva midiática na composição dos modos de olhar a dispersão dos 
discursos sobre a organização da população da comunidade do Borel (RJ) 
ante à pandemia.
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Para tanto, elegemos uma notícia produzida pela DW Brasil afilia-
da da Deutsche Welle (DW), emissora alemã, responsável pela produção 
de notícias internacionais e cujo alcance se assemelha às mídias digitais 
de prestígio em circulação no mercado de informação nacional. A plata-
forma produz conteúdo em 30 idiomas e, com seu conteúdo multimídia, 
atinge 249 milhões de contatos de usuários semanais, conforme dados 
disponíveis na plataforma digital da sucursal brasileira.

Diante do exposto e considerando o papel da prática discursiva 
midiática na composição dos modos de olhar o sujeito3, partimos da se-
guinte inquietação: quais são os efeitos do modo como a comunidade do 
Borel (RJ) é retratada pelas lentes da mídia, no contexto da pandemia, 
sobre o processo de compreensão das relações de saber-poder/resistên-
cia estabelecidas nesse espaço? Para responder a essa questão, mobi-
lizamos as reflexões constituídas no aparato teórico-metodológico dos 
Estudos Discursivos Foucaultianos, área de investigação que, no Brasil, 
deriva das contribuições do filósofo Michel Foucault à área de Letras e 
Linguística, cujo foco é a análise das práticas discursivas.

O estudo que ora apresentamos está organizado, neste capítulo 
da seguinte maneira: inicialmente, organizamos os dispositivos teóri-
co-metodológicos, movimentando alguns conceitos-essenciais d(a re-
cepção d)o pensamento foucaultiano; em seguida, situamos a análise 
da prática discursiva midiática no interior do arquivo de que faz parte e; 
por fim, tecemos algumas considerações sobre as condições de observa-
ção da produção de práticas de liberdade da população do Borel ante à 
atuação do Estado em relação à pandemia.

2. Sobre poder, resistência e (práticas de) liberdade

Explorar as práticas discursivas e não discursivas, na perspectiva 
foucaultiana, indo além de sua eficácia de designação e de referenciação, 
requer o exercício de desfazer os nós que tais práticas estabelecem com 
o poder na produção de verdades historicamente localizáveis. Dito de 
outro modo: a relação entre o discurso e o poder é obscura e, para tra-
zer essa relação à luz, é necessário analisar as múltiplas maneiras pelas 

3 Cf. http://www.geduem.com.br/publicacoes/.

http://www.geduem.com.br/publicacoes/
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quais o discurso funciona dentro do sistema estratégico, no qual o poder 
está́ envolto e funcionando. De acordo com Foucault (2003, p. 253, grifo 
nosso), “[…] o poder não está, pois, fora do discurso. O poder é algo que 
funciona através do discurso, porque o discurso é, ele mesmo, um ele-
mento em um dispositivo estratégico de relações de poder”.

Nesse sentido, quando as reflexões focalizam a população no inte-
rior dos processos que enredam poder, resistência e práticas de liberda-
de é inevitável não tratar das relações de governo. Ao exercer uma téc-
nica estratégica em relação às regras que regem um povo, a instância de 
governo (ou os sujeitos investidos pela sua personificação) vai ganhando 
um estado superior ao poder soberano; “a tal ponto [que] será possível 
dizer, para limitar o poder do rei, que ‘o rei reina, mas não governa’” 
(FOUCAULT, 2008, p. 99). Essa inversão de poder, segundo o filósofo, 
está ligada diretamente à população, investida por uma economia políti-
ca de que deriva o poder e a razão do Estado. Por ter a população em uma 
posição significativa nessa dinástica do poder, tornaram-se necessários 
‘novos’ objetos de saber, como o estudo do homem como sujeito falante, 
trabalhador, entre outros elementos constituintes dessa inteligibilida-
de das elações entre Estado e população. É a partir da irrupção desses 
saberes que a população pôde se instituir e se manter como correlato 
excepcional do poder.

Em sua trajetória genealógica, Foucault (2008) identifica três for-
mas de (exercício de) governo: o governo de si, a arte de governar e a 
ciência do bem governar. Estas estão ligadas, respectivamente, à ética, 
à economia e à política. Ao singularizar os modos de governo num diag-
nóstico macroscópico de sua genealogia, o filósofo nota a intervenção 
do Estado na gestão da família e, até mesmo, nas atitudes individuais 
de cada cidadão, operadas menos pela repressão do que pela positivida-
de estabelecida por dispositivos de segurança da vida (e da morte), cujo 
modelo estratégico é categorizado por ele como biopoder.

A meta do governo é inserir a economia no Estado e para isso o 
bom governo deve gerir a riqueza, a produção, a família, enfim, o indiví-
duo. Segundo Foucault (2008, p. 127),
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governar um Estado será, portanto, aplicar a economia, uma 
economia do nível de todo o Estado, isto é, [exercer] em relação 
aos habitantes, às riquezas, à conduta de todos e de cada um 
uma forma de vigilância, de controle, não menos atenta do que 
o de pai de família, sobre a casa e seus bens.

O poder, a principal técnica do governo sobre a população, tem 
como alvo duas instâncias, quais sejam, o território e a população. O 
exercício do poder, nesse caso, focaliza a população pela relação direta 
que esse corpo social mantém com a produção das riquezas e com o uso 
do meio em que vive, não apenas numa ligação positiva, pois engendra 
ao perigo das calamidades, da doença, da fome e da morte. É preciso en-
tão gerir essa massa que pode interromper um bom governo, é necessá-
rio dispor as coisas de uma maneira que tenha um fim adequado. Deriva 
daí a função do governo: agir, por meio de táticas e não (só) de leis, pois 
é necessário que este produza riquezas, e isso só é possível através da 
população, que entra novamente em cena como preocupação primordial 
do governo, o qual deve garantir a mínima subsistência para que, assim, 
seja possível se multiplicar e produzir.

Segundo Foucault (2008) é aí que está uma das grandes diferenças 
entre o poder soberano e o governo: enquanto aquele age em torno da 
lei, para garantir seu poder, o governo, cautelosamente, age em torno de 
táticas, que vão gerir de forma sub-reptícia a população.

Nesse processo paulatino em que o Estado de justiça se tornou o 
Estado administrativo, econômico, que vagarosamente foi sendo gover-
nado, incidiu a governamentalidade, o conjunto formado pelas institui-
ções, cálculos, análises, reflexões, enfim, pelas táticas que identificam, 
capturam, produzem saber e permitem, a partir desses procedimentos, 
o exercício do poder, de forma singular e hermética, sobre a população. 
Governamentalidade que trouxe a evolução de uma série de aparelhos 
governamentais e que tem como principal objeto de saber a economia 
política e, como ferramenta técnica, o dispositivo de segurança. Fala-se, 
portanto, em biopoder e biopolítica, o controle sobre os corpos e sobre 
uma população.

Nessa direção, a partir desse dispositivo de segurança que imprime 
um regime de inteligibilidade sobre o território e a população, tem-se 
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o que o teórico chama de pacto de segurança, o qual acondiciona a po-
pulação sob os braços do Estado que trabalha por parte dos habitantes 
como uma sociedade, o que se pode interpretar como um trato social, 
ou ainda, para Foucault (2008), uma individualização que o filósofo ca-
racterizou como dispositivo do “pacto de segurança”, que visa delinear a 
constante iminência do perigo que ronda a população ne mesma toada 
em que aponta as garantias da segurança que oferece a partir dos apara-
tos de que dispõe.

Esse modo estratégico que mapeia o poder na instância de seu 
exercício aponta para a direção de uma constante incidência do Estado 
sobre a população, o que, de início, coloca no âmbito da discussão, a exis-
tência de pontos de resistência e/ou de liberdade do sujeito nessa malha 
de relações. É importante destacar que esse poder exercido pelo Estado, 
o qual planeja conduzir a ação de sua população, só pode se cumprir 
sobre sujeitos livres. É necessário que haja um campo de possibilidades 
para que condutas e comportamentos diversos dessa população sejam 
possíveis, já que poder e resistência são constitutivos e constituintes das 
relações de poder, quando observadas sob a ótima foucaultiana.

Nesse sentido, não há relações de poder perpetuas por excelência, 
pois, nesse caso, estaríamos diante de um modelo totalitário, que não se 
modificam com o passar do tempo, e essas modificações são resultados 
dessa liberdade que atua nas macros e micros relações que se estabele-
cem em diferentes contextos. De acordo com Gonçalves (2012, p. 70), “Se 
é verdade que um estado de dominação é forte o bastante para sujeitar 
indivíduos durante o período de uma vida, também é verdade que não 
existe estado de dominação capaz de oprimir as diversas liberdades que 
vão se moldando ao longo de gerações”.

Foucault, ao entender a ética como éthos, ou seja, como uma prá-
tica, uma maneira de se relacionar consigo mesmo e de ser, compreende 
a prática de liberdade como o modo do sujeito de se constituir. Assim, o 
filosofo pressupõe uma relação ativa do sujeito frente ao poder, apon-
tando para a possibilidade de práticas que, diante do exercício do poder, 
se instauram em interstícios, nos quais é possível dizer que o cuidado de 
si desencadeia, necessariamente, práticas de liberdade. Liberdade essa 
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que não deve ser entendida na ordem da liberação, mas sim da consti-
tuição. Com isso, Foucault (2006, p. 266) não se à

[…] liberação ou que essa ou aquela forma de liberação não 
existam: quando um povo colonizado procura se liberar do seu 
colonizador, essa é certamente uma prática de liberação, no 
sentido estrito. Mas é sabido, nesse caso aliás preciso, que essa 
prática de liberação não basta para definir as práticas de liber-
dade que serão em seguida necessárias para que esse povo, essa 
sociedade e esses indivíduos possam definir para eles mesmos 
formas aceitáveis e satisfatórias da sua existência ou da socie-
dade política.

Esse exercício ético de governar-se a si mesmo, como ensaios de 
existência no interior das próprias relações de poder contra as quais se 
luta, é uma prática sempre inacabada, pois a liberdade está a todo ins-
tante ameaçada pelos dispositivos de poder e pela maquinaria de sujei-
ção a que ela expõe o sujeito, quando tomado nos processos der objeti-
vação da ordem das relações biopolíticas como Estado.

3. Análise

Desde o final de 2019, o cenário mundial e, em especial, de março 
de 2020 até então, o Brasil travam uma luta contra um vírus cujo alcance 
rapidamente permitiu a classificação de seu contágio como uma pande-
mia. Perante o caos instaurado pelo risco de morte, assim como pelos 
efeitos dessa crise sanitária sobre as economias, as políticas de governo 
do Estado têm sido colocadas em xeque pela população brasileira, dada 
a ineficácia de seu alcance e, como já apontamos, pela demanda de que 
o pacto de segurança funcione, afinal, esse acordo afirma que “[…] esta-
rão garantidos. Garantidos contra tudo que pode ser incerto, acidental, 
danoso ou de risco. […]. O Estado que garante a segurança é obrigado a 
intervir em todos os casos em que a trama da vida cotidiana é interrom-
pida por um acontecimento singular, excepcional” (FARHI NETO, 2010, 
p. 117-118).

A intersecção da pandemia, pelas instituições midiáticas apura o 
olhar sobre um conjunto de práticas discursivas que versam sobre essa 
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“garantia” de segurança que deveria vir do Estado, sob a forma de di-
ferentes enunciados, dispersos em diferentes ordens do tecido social, 
mas que, especialmente quando se referem às comunidades periféricas, 
enquadram a pandemia de modo que ações do cotidiano irrompem como 
fatos noticiosos, especialmente porque alimentam o conjunto de estra-
tégias que delineiam o meio pelo qual Estado e população estão posicio-
nados na organização das relações de poder nesse momento da história: 
a (imprecisão d)o número de infectados, a oferta/falta de medicamentos, 
leitos, entre outros são da ordem dos saberes a partir dos quais se torna 
inteligível a consolidação do pacto de segurança.

Ao flanar os olhos pelas séries de enunciados que constituem o 
foco da mídia na pandemia, no Brasil de 2020, observamos uma recor-
rência no modo desse enquadramento do tema quando se faz referência 
aos territórios periféricos, quais sejam: imprecisão dos fatos, o reforço 
de imagens estigmatizadas e a criação de heróis locais que substituem 
a ação estatal. Muitas vezes, ainda, estigmatizando o espaço periférico, 
atribuindo a esse espaço a característica do caos, do afastamento do cui-
dado, da informação, a territorização do fracasso humano, quando não, 
criando heróis locais, os quais acabam substituindo a ação do Estado, 
como pode se perceber nas imagens abaixo.

Figura 1 – Imprecisão dos fatos

Fonte: Pinheiro (2020)
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Figura 2 – Sujeito estigmatizado

Fonte: Scaffo (2020)

Figura 3 – Heróis Locais

Fonte: G1 (on-line)
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Nessa direção, é possível verificar certa regularidade nas práticas 
discursivas na mídia em geral, em que esta recorta os efeitos da biopolí-
tica na sociedade e traz um modelo de gestão da população que vai além 
do corpo social, no qual o poder do Estado decide quem deve morrer e 
quem deve viver. Dessa maneira, percebe-se a construção regular de um 
ponto de vista que traz o reflexo de como o Estado está gerenciando a 
população das bordas da cidade.

Observamos que, na materialidade em análise, notícia retirada da 
DW Brasil, as práticas discursivas midiáticas apresentavam um distan-
ciamento da regularidade apresentada nas imagens 1, 2 e 3, e em tantas 
outras reportagens que vêm sendo veiculadas na mídia em tempos de 
pandemia. A plataforma, com a chamada

O novo coronavírus provocou a morte de mais de 60 mil pes-
soas no Brasil, segundo dados oficiais. Não há testes suficien-
tes, especialmente nas favelas, onde muitas das vítimas não 
fazem parte da contagem oficial. Por isso, moradores de áreas 
carentes do Rio de Janeiro decidiram iniciar censo próprio (DW 
BRASIL, on-line).

apresentou um vídeo de 2min28s, que se constitui, em especial, pelo re-
lato de diferentes pessoas da comunidade do Borel, localizada no Rio de 
Janeiro, sobre o modo como estão combatendo a pandemia. Percebe-se 
uma insistência muito grande para que as próprias personagens falem 
de si e das ações de sua comunidade em relação aquilo que tem aconte-
cido nesse momento da história.
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Figura 4 – Reportagem do site DW Brasil

Fonte: DW Brasil (on-line)

Quando evocamos os dispositivos analíticos dos Estudos 
Discursivos Foucaultianos, nos chama a atenção o conceito de práticas 
de liberdade. Sobre o conceito, Souza Filho (2011, p. 16) corrobora para 
a análise dessa materialidade midiática, ao nos lembrar que “a liberdade 
é da ordem dos ensaios, das experiências, dos inventos, tentados pe-
los próprios sujeitos que, tomando a si mesmos como prova, inventarão 
seus próprios destinos”. Ainda, que “A liberdade é da ordem das resis-
tências às sujeições dos diversos poderes” (SOUZA FILHO, 2011, p. 17).

Nesse sentido, quando o olhar se volta para a notícia da DW Brasil, 
é possível verificar que esse processo de distanciamento do modelo de 
captura desses corpos, de representação desses sujeitos, dessa população 
no momento da pandemia, vai possibilitar um deslocamento do olhar 
sobre essa população, sobretudo no que diz respeito ao seu modelo de 
auto-organização, que funciona, em especial, como forma de construir 
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espaços de sobrevivência fora do alcance das políticas de “deixar mor-
rer” notadamente marcadas pela (in)atividade do Estado, conforme é 
possível apreendemos na sequência de recortes que segue:

Figura 5 – Comunidade do Borel (RJ) frente a pandemia

Fonte: DW Brasil (on-line)

Nessas micro-histórias contadas, encontramos a direção das re-
lações de resistência ao poder do Estado, que, aparentemente, propõe 
mais uma política de morte que uma política de cuidado. A falha do 
pacto de segurança se marca, em especial, na composição dos enqua-
dramentos abertos, e nos focos que a câmera produz, ao delinear o que 
sobra (ou falta à?) para a população, quando os meios de vida não são 
garantidos. Também, nos deparamos com um registro, uma estratégia 
de resistir para além das situações que são propostas neste momento 
problemático da pandemia. Assim, nessa notícia é possível observar es-
tratégias de cuidado de si e do outro, práticas de liberdade desse sujeito 
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ante ao desafio de existir e resistir aos circuitos sociais de captura e de-
terminação de suas condutas.

De modo geral, ao pensar o fato midiático, pensa-se o discurso so-
bre o fato, o discurso sobre os acontecimentos, o discurso sobre a reali-
dade e ao olhar o modo como esses corpos, vistos como estranho ao fun-
cionamento de uma sociedade biopolítica na concepção foucaultiana, 
são enquadrados pela mídia, não só do ponto de vista das manifestações 
plurais, dos diferentes movimentos sociais, como os movimentos perifé-
ricos, indenitários etc., percebe-se a necessidade de ocupar o espaço de 
dizer, os espaços de enunciação. Assim, quando se tenciona esse lugar 
da mídia ou o modo de enquadramento da mídia desses corpos, dessas 
vidas e das práticas de resistência, é possível encontrar, em um primei-
ro momento, um regime de repetibilidade de um modo, mais ou menos 
constante, de ser num momento como este da pandemia

A comunidade periférica está tentando sobreviver a um contexto 
pandêmico mundial em um espaço, ou em um supraespaço, em que su-
jeitos estão fora das medidas de cuidado que o Estado, de alguma forma, 
poderia atribuir a esses corpos como parte da população. Ao analisar a 
maneira em que essa população em especifico é discursivisada, percebe-
-se que esta não cabe no governo biopolítico.

Então, considerando que, partindo de Foucault, não se pode negar 
que há sempre um poder em exercício, neste caso o poder biopolítico, 
e consequentemente há efetivamente resistência, entendemos que são 
justamente nesses interstícios, entre uma extensão e outra das relações 
de poder, que esses sujeitos falam. E quando, nesse movimento, a práti-
ca discursiva midiática consegue enquadrar essa população de maneira 
singular, em que os movimentos de câmera de captação da realidade, 
dos acontecimentos, dos fatos, trouxe a possibilidade, em algum mo-
mento, desses sujeitos poderem falar de si e mostrar as suas ações em 
funcionamento, conforme pode-se observar por meio dos frames ante-
riores, constata-se que, necessariamente, essa reportagem acaba sen-
do modelar para essa discussão, pois ela não só permite que os sujeitos 
sejam enquadrados nas suas ações de existir durante a pandemia mas, 
principalmente, de dizer que essas ações são ações fundamentalmente 
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marcadas, planejadas por eles como formas de sobrevivência para além 
do funcionamento do Estado.

Mais do que pensar a mídia como possibilidade de dar voz a esses 
sujeitos, é talvez observar que, nos diferentes funcionamentos midiáti-
cos esses sujeitos sempre estão falando de alguma forma. Agora, nessa 
mídia em especifico, houve a possibilidade de observar uma construção 
videográfica em que o efeito não é o de que essas pessoas falam e exis-
tem, mas, de modo geral, de que esses sujeitos, esses corpos já existiam 
numa relação de resistência e que o silêncio sobre o qual são postos em 
outros regimes de olhar, também produzem suas práticas de liberdade.

Nesse sentido, o processo de diagnosticar o presente nessa prática 
discursiva nos permitiu um encontro com regimes de visibilidade, cuja 
análise sensibiliza nosso olhar para discursos que, mais do que retomar 
as lutas incessantes de sujeitos que apenas sobrevivem, nos apontam 
para um sem número de vidas autogeridas de um Borel que funciona na 
agonística da liberdade.

4. Conclusão

As análises empreendidas apontam para a compreensão de que a 
prática discursiva midiática, ao se afastar dos modos recorrentes de re-
presentação dos sujeitos periféricos, permite flagrar a constituição de 
modos peculiares de reexistência dos sujeitos da comunidade do Borel, 
no que tange a sua independência em relação à atuação do Estado no 
cuidado da saúde da população durante o período da pandemia.

Em termos foucaultianos, a análise revela estratégias de cuidado 
de si e do outro amparadas na “invenção de si”, princípio básico que 
delineia práticas de liberdade desses sujeitos ante ao desafio de existir e 
resistir aos circuitos sociais de captura e determinação de suas condutas.
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DISPUTA POR LUGARES EM TEMPOS
 DE PANDEMIA: UM EMBATE ENTRE O 

POLÍTICO, A CIÊNCIA E A MÍDIA
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1. Primeiras palavras: os equívocos da pandemia

Tomamos a pandemia causada pelo Covid-193 como uma tragé-
dia e, por esse viés, podemos estabelecer uma relação metafórica de tal 
acontecimento com outros, tais como a pandemia da gripe espanhola, 
com as pragas medievais e até mesmo com o Apocalipse, o qual des-
creve o fim dos tempos a partir de visões do profeta João. O Apocalipse, 
que faz parte do conjunto de textos da Bíblia, é o último Livro do Novo 
Testamento, centra-se na destruição da terra e no grande sofrimento 
dos homens, mostrando o embate entre o bem e o mal.

Quem se inscreve na formação discursiva (FD) religiosa 
tem no Apocalipse a referência necessária para interpelar os fiéis 

1 Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO/UFPR. Bolsista produtividade da 
Fundação Araucária. e-mail: mariacleciventurini@gmail.com 

2 Universidade Federal de Santa Maria, Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. e-mai-
l:verli.petri72@gmail.com 

3 A Covid-19 (termo em inglês que significa Corona Virus Disease 2019) é uma doença infec-
ciosa respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. O quadro clínico pode variar de in-
fecções assintomáticas a infecções respiratórias graves. Disponível em: https://www.ufsm.br/
coronavirus/observatorio/. Acesso em: 24 abr. 2021.
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ideologicamente, levando-os a seguirem seus preceitos por medo do cas-
tigo divino. É uma metáfora produtiva. Para os que se inscrevem nessa 
FD, ressoa a memória de que há um ser superior que manda no mundo e 
a submissão funciona como mecanismo garantidor da dominação. Afora 
essa FD religiosa, a palavra apocalipse tem seu funcionamento garan-
tido pela memória de um dizer, que ressoa desde o interdiscurso como 
aquela “voz sem nome” de que nos fala Courtine (1999). Acredite ou não 
no castigo divino, acredite ou não no fim do mundo, o saber sobre o que 
é um apocalipse está disponível no interdiscurso e pode sempre ressoar 
para o sujeito, atualizando, reproduzindo ou transformando discursos e 
os saberes que o constituem.

Essa introdução não nos remeterá a um estudo sobre o discurso 
religioso, mas já dá indicações de como a memória nos afeta, para além 
das FDs específicas, em tempos de pandemia, produzindo efeitos em 
diferentes instâncias sociais, dentre as quais destacaremos a política, 
a ciência e a mídia. Respeitada a distância que existe entre o discurso 
bíblico e os outros discursos em voga neste estudo; respeitado o tem-
po histórico e o que ressoa nele no século XXI, nos referimos ao “final 
dos tempos” nas condições de produção em que ocorre a Covid-19 e isso 
por várias razões, dentre elas, a disputa por lugares, que coloca em um 
mesmo domínio o político, a ciência e a mídia. Espaço profícuo para fun-
cionar a fabricação do consenso: vivemos tempos difíceis, de um “novo 
normal” – acontecimento que rompe com a repetição, inscreve-se na e 
como memória e se faz em (dis)curso, mas ainda está por significar. No 
Brasil, abundam enfrentamentos – litígios – vindos de lugares sociais 
diferenciados, desembocando num mesmo acontecimento: a Covid-19. 
Arriscamos dizer que se trata de um acontecimento que pode ser lido 
pelos funcionamentos do interdiscurso, mais especificamente, pelo dis-
curso transverso. Dizemos, ainda, que esse acontecimento se inscreve 
na história e que não deixa de significar e de circular como um conhe-
cimento produzido no século XXI e que provavelmente vai impactar a 
ciência (e outros setores da sociedade) no futuro. Vale destacar que o 
conhecimento se produz a partir do que ressoa, do que significa antes 
em outro lugar como pré-construído (PÊCHEUX, 1997 [1975]).
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Vemos e tratamos a pandemia como discurso, produzido por su-
jeitos interpelados pela ideologia e atravessados pelo inconsciente. 
Dizemos, também, que as condições de produção de cada discurso sobre 
o acontecimento da pandemia estão atravessadas por saberes que vêm 
de diferentes FDs, nas quais retornam saberes de distintos domínios, 
destacando-se os da política, os da ciência e os do negacionismo. Esses 
discursos e seus atravessamentos circulam a partir do espaço midiático, 
significando na formação social como acontecimento a ser descrito e in-
terpretado em consonância com as diferentes posições ideológicas dos 
sujeitos e da posição ocupada por eles.

Nossa reflexão teve início em 2020, quando imaginávamos que a 
pandemia logo chegaria ao fim. Isso não aconteceu, a pandemia está se 
prolongando em 2021 e, para este artigo, nos propomos a discutir o em-
bate entre o governo, representado pelo Presidente da República e as 
tentativas de interferências discursivas governamentais na ciência e na 
mídia, sinalizando que a sequência de domínios que aparece já no título 
(político, ciência, mídia) tem continuidade, tendo em vista que ela não é 
aleatória, mas constitutiva de efeitos de sentidos.

Com vistas a desenvolver a proposta indicada para o texto em tela, 
o estruturamos em quatro partes: iniciamos com as primeiras palavras, 
configurando a introdução das discussões, trazendo as condições de 
produção da pandemia. Na segunda parte, entrelaçamos os conceitos 
demandados pelas análises, que focalizam a disputa por lugares, envol-
vendo o político, a ciência e a mídia. A terceira parte constitui-se pelas 
análises e, na quarta parte, juntamos os fios e tentamos amarrar as pon-
tas daquilo que a Análise de Discurso permite compreender sobre o cor-
pus estudado. Importa sublinhar que o político tem afetado os domínios 
da ciência e da mídia devido a esses embates, uma vez que a mídia é, de 
um lado, aquela que interpreta as relações instauradas entre domínios 
do saber e, de outro, é significada por dizeres que vêm do governo, que 
responde pelo político e manifesta nas redes sociais que a responsabi-
lidade pela crise na saúde se deve à mídia. Segundo o governo e seus 
porta-vozes, a mídia “cria o pânico”. Desse modo, ela é, ainda segundo 
as instâncias do político e dos que apoiam o governo, responsável pe-
los problemas econômicos e, por dar visibilidade e interpretar o modo 
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como a pandemia vem sendo conduzida pelas instituições que devem/
precisam dar conta dela, no lugar de trabalhar para diminuir o número 
de mortes e de hospitalizações.

Destaca-se ainda, neste espaço introdutório, que os recortes rea-
lizados incidem sobre textualidades que vêm da mídia digital, enquan-
to veículo que se configura como um organizador da formação social, 
ou pelo menos em torno da pandemia e dos discursos que ela veicu-
la, interpreta e dá a conhecer com vistas a informação/reprodução ou 
transformação do modo de os sujeitos verem e significarem o outro e 
também eles mesmos. O recorte temporal considera o início de 2020 e 
incide sobre 2021, de onde vêm as textualidades das quais recortamos as 
sequências discursivas analisadas, focando invariavelmente no discurso 
presidencial sobre a pandemia, colocando em xeque temáticas próprias 
à ciência na mídia.

2. Entrelaçamentos teórico-metodológicos

Tomamos a Análise de Discurso como dispositivo de análise e 
também como possibilidade de “instauração de novos gestos de leitu-
ra” (ORLANDI, 2002, p. 8) para pensar a pandemia como acontecimento 
histórico que assola o mundo e mais fortemente o Brasil. Seguindo o que 
Pêcheux (1997 [1975]) nos ensinou:

[…] observaremos […] que o interdiscurso, enquanto discurso 
transverso atravessa e põe em conexão entre si os elementos 
discursivos constituídos pelo interdiscurso enquanto pré-
-construído que fornece, por assim dizer, a matéria-prima na 
qual o sujeito se constitui como “sujeito falante”, com a forma-
ção discursiva que o assujeita (PÊCHEUX, 1997 [1975], p. 167, 
grifos do autor).

Revisitamos os acontecimentos que envolvem o Presidente, a 
ciência e a mídia. Importa também destacar que o discurso que envolve 
a pandemia se inscreve na história, considerando as memórias que res-
soam e os discursos que retornam.

Os discursos que envolvem o Presidente – metonimicamente sig-
nificado como o político –, ainda que de forma redutora, demandam a 
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revisitação dos acontecimentos referentes à Covid-19. Propomos tratar 
e analisar esses acontecimentos que se “atravessam” no intradiscurso a 
partir do discurso transverso, que funciona pelo interdiscurso, definido 
por Pêcheux (1997 [1975], p. 162) como “o todo complexo com domi-
nante das formações discursivas […] submetido à lei das desigualdade-
-contradição-subordinação […] que caracteriza o complexo das forma-
ções ideológicas”. Esse “complexo com dominante” tem lugar na FD que 
dissimula “a objetividade material contraditória do interdiscurso, que 
determina tal objetividade”. Assim, o interdiscurso aparece dissimulado 
no intradiscurso pelos pré-construídos, como “algo que fala (ça parle) 
sempre antes em outro lugar e independentemente, isto é, sob a domi-
nação do complexo das formações ideológicas” (PÊCHEUX, 1997 [1975], 
p. 162).

Temos, então, que o discurso transverso funciona pelo interdis-
curso e os pré-construídos constituem o efeito de sentido de que os 
discursos se inscrevem na ordem das evidências, saturando o discurso. 
Tendo em vista o funcionamento de noções interligadas a outras noções, 
Pêcheux (1997 [1975], p. 162) destaca dois tipos de discrepâncias: o efeito 
de encadeamento do pré-construído e o efeito de articulação, “como leis 
psico-lógicas do pensamento na própria estrutura do interdiscurso”, for-
necendo a cada sujeito ‘sua ‘realidade’, enquanto sistema de evidências 
e de significações percebidas – aceitadas – experimentadas”. Nesse fun-
cionamento, ainda de acordo com Pêcheux (1997 [1975], p. 167), o inter-
discurso está no intradiscurso como “o puro já dito”, instaurando redes 
de sentidos por meio de paráfrases e por processos de identificação. Esse 
efeito se constitui pelo fato de o pré-construído instaurar evidências de 
completude, alicerçadas no interdiscurso. O movimento de apropriação 
faz com que o sujeito filie o seu dizer em FDs, mais especificamente, 
àquela que o assujeita e lhe permite dizer o que diz. Destacamos, a par-
tir de Pêcheux (1997 [1975], p. 167), a definição de discurso transverso, 
sinalizando que “o intradiscurso, enquanto ‘fio do discurso’ do sujeito, é, 
a rigor, um efeito do interdiscurso sobre si mesmo, uma ‘interioridade’ 
inteiramente determinada como tal do ‘exterior’”.

Por considerar os atravessamentos da ciência e da mídia no discur-
so político, vemos o discurso que circula na formação social como uma 
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decorrência ou como efeito de disputa por lugares de fala, de mando ou 
de submissão ligados a sujeitos. Importa destacar aqui o que estamos 
entendendo por “lugar”. Na perspectiva discursiva, com Pêcheux (1997 
[1975]) e Orlandi (2002), aprendemos que o lugar significa a tomada de 
posição, que permite ao sujeito dizer o que diz. Por inscrever-se em FDs 
é que o sujeito pode dizer o que diz. É essa inscrição que determina o 
que o sujeito pode ou não pode dizer. Isso não está estabilizado, sempre 
pode deslizar e produzir a configuração de lugares de disputa. É a partir 
dessa filiação, dos “lugares” de onde os sujeitos falam e se inscrevem na 
ordem do discurso, que se legitimam dizeres, que ressoa a memória e 
funciona a ideologia que os afeta, constituindo efeitos. Vemos que, no 
discurso em torno da pandemia, há uma rede de memórias que se cons-
titui por palavras que não só carregam sentidos, mas reclamam outras 
palavras, outras memórias e outros discursos para significar.

É importante destacar ainda que a inscrição da pandemia Covid-19 
na história é uma probabilidade, considerando-se, conforme Veyne (2008 
[1979], p. 11), que a escrita nesse campo disciplinar se ancora em acon-
tecimentos incompletos, sem vinculação rígida com a verdade ou com a 
objetividade, caracterizando-se por “tomar partido por um certo modo 
de conhecer”. Apesar de pautar-se em acontecimento vividos, os senti-
dos no discurso que vêm da história, também sempre podem ser outros, 
conforme nos ensina Orlandi (2002), por dependerem de sujeitos e das 
posições-sujeito assumidas por aqueles que se responsabilizam pelo di-
zer ou que são interlocutores. O tempo é também um componente que 
influencia/determina sentidos, podendo transformá-los ou consolidá-
-los como memórias.

A história, além de ser lacunar e se dizer “um tecido de incoerên-
cias” (VEYNE, 2008 [1979], p. 25), caracteriza-se, também, pela repeti-
bilidade, ressalvando-se que os acontecimentos, no caso as pandemias, 
repetem-se e ao repetirem-se instauram o novo, que ressoa em discur-
sos em circulação. Pela repetição, retorna o que circulou antes em outro 
lugar e vai transformando os discursos e também os efeitos de sentidos 
desses discursos, como o pré-construído, conforme referimos anterior-
mente. Além dessas razões, a inscrição da Covid-19 à história relacio-
na-se a pandemias graves e prolongadas que ocorreram em tempos não 
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tão distantes. Dentre essas pandemias, estão a gripe espanhola, o H1N1, 
o HIV e outras.

A crise pandêmica envolve o homem e, tendo em vista o seu pro-
longamento, a letalidade, o negacionismo e também os desvarios que 
incidem sobre ela fazem com que, segundo Campos (2020, p. 2), tenha-
mos o funcionamento de um “pesadelo macabro”, fortalecido pela pre-
valência da perspectiva defendida pelo Presidente Jair Bolsonaro – que 
prioriza a economia em detrimento da saúde. Nessas condições de pro-
dução, nosso objetivo é explicitar os processos de produção de sentidos 
que constituem o discurso do Presidente da República, em tempos de 
pandemia, num espaço de litígio, tendo em vista as declarações na mí-
dia e junto aos apoiadores, negando a ciência. É importante sublinhar 
que essa negação da ciência tem visibilidade na mídia, que é hostilizada 
pelo Presidente. Os embates entre o que vem do político e da ciência 
iniciaram com a disputa entre o discurso produzido pelo Ministro da 
Saúde, à época do início da pandemia, que era médico e foi substituído 
por um militar. O discurso de e sobre a pandemia e os equívocos que o 
constituem podem ser analisados desde 2021, sem desconsiderar o ano 
de 2020 (início e avanço do coronavírus).

3. A política, a ciência, a mídia no discurso pandêmico

Para conhecer um pouco mais sobre o discurso em torno da pande-
mia Covid-19, colocamos no centro das discussões o que diz o Presidente 
da República do Brasil, tendo em vista as condições de produção que o 
envolvem em meio à crise na saúde e, por que não dizer, na ciência e 
também na mídia. É importante destacar que, além do vírus que tem 
atingido a população, há também uma crise política, pois, em 2020, o 
Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência de estados e mu-
nicípios na determinação de regras de isolamento4. A decisão do STF 
teve origem na Ação Direta de inconstitucionalidade, de autoria do PDT, 
em relação à Medida Provisória nº 926 de 2020.

4 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2020/04/16/stf-reconhece-com-
petencia-concorrente-de-estados-df-municipios-e-uniao-no-combate-a-covid-19 . Acesso 
em: 17 abr. 2020.

https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2020/04/16/stf-reconhece-competencia-concorrente-de-estados-df-municipios-e-uniao-no-combate-a-covid-19
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2020/04/16/stf-reconhece-competencia-concorrente-de-estados-df-municipios-e-uniao-no-combate-a-covid-19
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O pedido ancorou-se na alegação de que a redistribuição de po-
deres de polícia sanitária incluída pela MP na Lei nº 13.979 de 2020, 
que trata das medidas para o combate ao novo coronavírus, dando o di-
reito de a União definir os procedimentos de isolamento e quarentena. 
Essa decisão permite que Governadores e Prefeitos estabeleçam regras 
de isolamento e de fechamento do comércio. Segundo Pinheiro (2020, 
s.p.)5, “a maioria dos ministros reconhece também que a União pode le-
gislar sobre o tema, mas garantindo a autonomia dos demais entes”.

O Presidente, entretanto, sente-se visivelmente ameaçado por 
conta da divisão de competências, por defender a economia e por ser 
contra o fechamento do comércio – desde o início da crise sanitária. 
Conforme Petri e Venturini (2021, s.p.)6, “o discurso presidencial vai 
contra os fatos e as evidências médicas e científicas. A negação é a sua 
‘arma’ principal. Ela se apresenta em frases curtas, representando uma 
espécie de ‘gatilho’ e a sua eficácia no interior das massas”. Quando di-
zemos que o Presidente é contra as medidas, ressoam discursos que já 
circularam “antes em outros lugares” e que são recentes. Em novembro 
de 2020, o Presidente disse “Não adianta fugir disso, fugir da realidade. 
Tem que deixar de ser um país de maricas7”. O pronunciamento ocor-
reu durante uma cerimônia de lançamento de um programa federal de 
turismo.

O Presidente tem sido contra a vacina chinesa Sinovac, a ser pro-
duzida pelo Butantã, cancelando, por exemplo, em outubro de 2020 um 
acordo de R$ 2 bilhões do Ministério da Saúde para aquisição de doses. 
Ele afirma: “Da China nós não compraremos. É decisão minha. Eu não 
acredito que ela transmita segurança suficiente para a população pela 
sua origem”. O político interferindo na ciência é uma prática recorren-
te, e mais um exemplo que pode ser dado ocorreu quando o Presidente 
comemorou a suspensão da vacina e foi contra a vacina obrigatória de-
fendida por Dória, Governador de São Paulo. Na ocasião, o Presidente 
afirmou na matéria “Vacina obrigatória só aqui no (cachorro) Faísca”.

5 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2020/04/16/stf-reconhece-com-
petencia-concorrente-de-estados-df-municipios-e-uniao-no-combate-a-covid-19. Acesso 
em: 17 abr. 2021.

6 Esse texto está aprovado na revista Signo e Seña e se encontra no prelo.

7 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54902608. Acesso em: 17 abr. 2021.

https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2020/04/16/stf-reconhece-competencia-concorrente-de-estados-df-municipios-e-uniao-no-combate-a-covid-19
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2020/04/16/stf-reconhece-competencia-concorrente-de-estados-df-municipios-e-uniao-no-combate-a-covid-19
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54902608
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Além de tentar interferir na ciência, julgando e falando sobre o 
que deve ou não ser feito, o Presidente coloca a mídia como a culpada de 
toda a crise. Orlandi (2004, p. 16) destaca que a mídia produz “a multipli-
cação (diversificação) dos meios”, mas também homogeneíza os efeitos 
do que noticia, fazendo circular narratividades que encaminham para o 
mesmo, produzindo evidências de que a mídia, através dos jornalistas 
que assumem o protagonismo da notícia, se posiciona contrariamente ao 
governo. É possível dizer que “olhar” o político a partir de um Presidente 
– Jair Messias Bolsonaro –, por exemplo, significa cair na evidência de 
transparência e de unicidade do sentido, diminuindo o que seja político, 
apagando, especialmente, o litígio que, de acordo com Ranciére (1994, 
p. 29), realiza-se em torno da “existência da política, devido ao qual há 
política. A política é a espera da atividade de um comum que só pode ser 
litigioso, a relação entre as partes que não passam de partidos e títulos, 
cuja soma é sempre diferente do todo”.

Em Venturini (2020), já se demonstrou que o político comparece 
em todo o discurso, pois dá visibilidade a uma sociedade dividida e, em 
tempos de pandemia, o funcionamento do político tem se centrado na 
figura do Presidente que vê a mídia como inimiga. É importante destacar 
que o que vem da mídia está sujeito a diferentes interpretações, atre-
ladas a posicionamentos de sujeitos. Assim, os efeitos discursivos são 
contraditórios e oscilam entre o conhecimento e o desconhecimento, 
notadamente no que tange ao político, que se apresenta centralizado no 
Presidente da República e daqueles que o cercam. Há, também e princi-
palmente, uma disputa por lugares dentro do cenário político.

Recortamos, para falar da relação do Presidente da República 
com a mídia em tempos de pandemia, a matéria assinada por Daniel 
de Carvalho, Ricardo Della Coletta e Natália Cancian8 em torno da pan-
demia, na qual os jornalistas retomam o enunciado “Para a mídia o ví-
rus sou eu”, em que o Presidente, no ponto alto da pandemia, repete, 
inscrevendo o seu dizer na repetibilidade para significar a mídia como 
antagonista. A matéria foi veiculada em 3 de março de 2021, quando o 
Brasil atingiu um número recorde de mortes por Covid-19, bem como as 

8 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/03/para-a-midia-o-vi-
rus-sou-eu-diz-bolsonaro-no-apice-da-pandemia-no-brasil.shtml. Acesso em: 12 abr. 2021.

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/03/para-a-midia-o-virus-sou-eu-diz-bolsonaro-no-apice-da-pandemia-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/03/para-a-midia-o-virus-sou-eu-diz-bolsonaro-no-apice-da-pandemia-no-brasil.shtml
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consequências pela falta de leitos e, para acentuar mais o caos, o número 
baixo de vacinados. 

Naquele dia, morreram 1.274 pessoas (no mês de abril, houve dias 
em que o número de óbitos passou dos quatro mil, havendo previsão de 
um número maior de mortos). A mesma matéria mostra como os lugares 
do Presidente, da ciência e da mídia não são determinados. Repete-se, 
também, o desejo de dominar a doença e de ter o um certo controle sobre 
ela, num esforço para impedir o isolamento. Ele diz ter um plano, “caso a 
autoridade seja dada a ele […] destaca ainda: Eles [governos locais] têm 
autoridade, infelizmente, o poder é deles. Eu queria que fosse meu”.

Em 18 de março de 2021, o Presidente afirmou, em live semanal, 
que o seu governo entraria com uma ação direta de inconstituciona-
lidade (ADI) no STF (Supremo Tribunal Federal)9 contra decretos de 
Governadores e Prefeitos que adotaram medidas restritivas no comba-
te à pandemia Covid-19. O Presidente diz que os Governadores do Rio 
Grande do Sul, do Distrito Federal e da Bahia são “projetos de ditadores” 
e que somente o Presidente pode decretar restrições. O estado de São 
Paulo ficou de fora da Ação Direta de Inconstitucionalidade, mas a ação 
atingiria todos os estados, caso fosse aprovada.

O Presidente diz: “no decreto, inclusive, o cara bota toque de re-
colher. Isso é estado de sítio, que só uma pessoa pode decretar ‘eu’”. O 
Presidente usa, segundo os articulistas, a expressão “estado de sítio” de 
forma equivocada, pois os Governadores tomaram medidas para evitar 
o colapso na saúde e esta prerrogativa se legitima, pelo fato de o SUS 
(Sistema Único de Saúde) ser de responsabilidade federal, estadual e dos 
municípios. O estado de sítio, contrariamente, só pode ser decretado em 
caso de guerra ou de “comoção social grave” e está previsto no artigo 
137 da Constituição. Em caso de necessidade, deve ser solicitado pelo 
Presidente e autorizado pelo Congresso Nacional. As nossas análises se 
constituem de dois blocos. O primeiro trata do Presidente e da mídia e, 
dentro desse bloco, recortamos três sequências discursivas (1, 2, 3). O 
segundo bloco enfoca a questão “da autoridade e do plano não revelado”, 

9 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/18/bol-
sonaro-diz-que-entrou-com-acao-no-stf-contra-decretos-de-governadores.ht. Acesso em: 
18 abr. 2021.

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/18/bolsonaro-diz-que-entrou-com-acao-no-stf-contra-decretos-de-governadores.ht
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/18/bolsonaro-diz-que-entrou-com-acao-no-stf-contra-decretos-de-governadores.ht
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que se repete na fala do Presidente. Esse bloco tem, em seu recorte, duas 
sequências discursivas (4 e 5).

Bloco I – O Presidente e a mídia

O dizer do Presidente parte da premissa de que a mídia é sua an-
tagonista; tudo que envolve a pandemia está vinculado à notícia, aos 
modos de se noticiar ou não os fatos. O coronavírus representa o maior 
dos males, ele é quem traz a morte, a dor, o isolamento e os problemas 
sociais e econômicos. A mídia, por sua vez, é quem noticia, informa, cri-
tica e, por fazer isso, é vista como responsável pelas medidas de restrição 
tomadas pelos Governadores e Prefeitos.

SD1: “Para a mídia o vírus sou eu”, disse Bolsonaro a apoiado-
res do Palácio da Alvorada (03 de março de 2021 – quarta-feira).

SD2: Para o mandatário, veículos de comunicação aterrori-
zaram a população. “Criaram pânico, né? O problema está aí, 
lamentamos. Mas você não pode entrar em pânico. Que nem 
a política, de novo, de ‘fique em casa. O pessoal vai morrer de 
fome, de depressão?”, disse Bolsonaro, ampliando as críticas 
aos governadores que, vendo o sistema de saúde de seus esta-
dos em colapso ou prestes a colapsar, têm asseverado medidas 
restritivas.

SD3: “Então o que eu faço: cancelei desde o ano passado to-
das as assinaturas de jornais e revistas. O ministro que quiser 
ler jornal vai ter que comprar. Não leio mais, não vejo Jornal 
Nacional, não assisto, que é a maneira que você tem de real-
mente pensar em coisas sérias no país’” afirmou o presidente.

As sequências discursivas 1, 2 e 3 podem ser analisadas em bloco, 
tendo em vista que o processo que possibilita compreender o jogo com 
palavras feito pelo Presidente para se colocar como perseguido pela mí-
dia aparece nas três sequências e na materialidade em si. Na SD1, fun-
ciona o discurso transverso em que se atravessam saberes que vêm do 
domínio da ciência e do político. A partir da ciência, sabe-se que o vírus 
é letal e essa letalidade torna-se visível dentro de um contexto em que 
ocorrem três mil ou mais mortes por dia, sem contar com as sequelas que 
afetam os sujeitos acometidos pela Covid-19, nem sempre noticiadas.
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Do domínio do político, o Presidente é o responsável pelo combate 
à pandemia, devendo, desde a FD em que se inscreve, trabalhar para que 
a população seja vacinada em massa, impedindo, dessa forma, o grande 
número de mortes. Contraditoriamente, o Presidente do Brasil defende 
a economia e faz declarações contra as vacinas, perguntando as razões 
pela “pressa” pela aprovação de uma vacina contra a Covid-19, o então 
Ministro Pazuello “sugeriu não entender por que há tanta ‘ansiedade’ 
pelo imunizante10”.

Na SD2, em referência à mídia, o Presidente destaca que a impren-
sa criou pânico e o “problema está aí. Lamentamos”. Vale destacar que 
não há referência à qual é o problema e nem ao modo como a imprensa 
criou pânico, ressoando que não existe razão para pânico. Com isso, ar-
remata com expressões fortes e derrotistas em que diz que “o pessoal 
vai morrer de fome e de depressão”. Com isso, defende a abertura do 
comércio – apagando que com o comércio aberto o risco de contágio é 
bem maior –, ampliando as críticas aos Governadores, aos Prefeitos e à 
imprensa.

Por fim, na SD3, o Presidente refere que cancelou todas as assi-
naturas de jornais e revistas e nem assiste ao Jornal Nacional, segundo 
ele “é a maneira que você tem de realmente pensar em coisas sérias no 
país”. Os pré-construídos que funcionam nesse recorte e no discurso em 
si são: a imprensa não é séria; a leitura de jornais impede de pensar e 
provoca o pânico; o melhor é se isolar, não ler, não ouvir, não pensar. 
Com isso, o que fica posto é que a imprensa é a causadora de todos os 
danos morais, sociais e econômicos. O coronavírus não é grave e não há 
problema no Brasil, nem está morrendo tanta gente assim, é só fazer as 
contas e ver a porcentagem de mortos.

Bloco II – Autoridade e plano não-revelado

Na mesma matéria, o Presidente sublinha o desejo de instaurar um 
poder central com autoridade para colocar em prática um plano, que não 
é esclarecido, mas que seria a solução, diante das condições de produção 

10 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/12/19/bol-
sonaro-questiona-pressa-por-vacina-contra-a-covid-nao-se-justifica.htm. Acesso em: 19 
abr. 2020.

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/12/19/bolsonaro-questiona-pressa-por-vacina-contra-a-covid-nao-se-justifica.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/12/19/bolsonaro-questiona-pressa-por-vacina-contra-a-covid-nao-se-justifica.htm
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e das redes de sentido que se constituem pelo que é dito. Em 2020, quan-
do Bolsonaro e Mandetta estiveram dentro de um mesmo governo, mas 
em lugares discursivos distintos, já que um defendia o isolamento hori-
zontal e o outro o isolamento vertical, dentro das mesmas condições de 
produção – avanço da pandemia – um determinava a abertura do comér-
cio e defendia a economia, e o outro alertava para o aumento descontro-
lado de mortes e de contaminações pelo coronavírus.

Recortamos da matéria, que circulou na Folha de São Paulo e do 
texto de Opinião, assinado por Leonardo Sakamoto11, publicado em 19 de 
março de 2021, enunciados que vêm de Bolsonaro, enquanto Presidente 
do Brasil, reafirmando o desejo de ter poder de decisão centralizado nele 
mesmo, sinalizando que sabe o que fazer.

SD4: Jair Bolsonaro tem dedicado o seu tempo a encontrar for-
mas criativas de sabotar as ações de governadores e prefeitos 
no combate à Covid-19 em meio quase mil óbitos por dia.

SD5: E de criar um ambiente de terror, em que criticá-lo publi-
camente pela sabotagem pode render prisão. Para ele, o brasi-
leiro de bem é o que morre da doença em silêncio. 

As sequências discursivas 4 e 5 sinalizam para os modos como Jair 
Bolsonaro usa palavras que rompem com as memórias do que seja a fala 
de um mandatário eleito em uma democracia. Parece insistir em trazer 
para dentro do seu discurso a ameaça, no seu dizer ressoa a política de 
exceção, ainda mais quando fala “o meu exército” ou diz que “Temos que 
cada um reconhecer sua importância e seus limites, senão o caldo pode 
entornar, ter briga em casa, ter tensões entre os poderes e ninguém quer 
isso”12. Pelas suas palavras ressoa a ameaça de prisão e de represálias.

A fala descuidada, informal e bem próxima do que “muitos” de 
seus apoiadores querem ouvir constitui efeitos de proximidade, criando 
simulacros de que o governo está preocupado com a economia e com as 

11 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2021/03/19/bolsona-
ro-convive-bem-com-mortes-por-covid-ele-so-nao-tolera-criticas.htm. Acesso em: 12 abr. 
2021.

12 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/18/bol-
sonaro-diz-que-entrou-com-acao-no-stf-contra-decretos-de-governadores.ht. Acesso em: 
18 abr. 2021.

https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2021/03/19/bolsonaro-convive-bem-com-mortes-por-covid-ele-so-nao-tolera-criticas.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2021/03/19/bolsonaro-convive-bem-com-mortes-por-covid-ele-so-nao-tolera-criticas.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/18/bolsonaro-diz-que-entrou-com-acao-no-stf-contra-decretos-de-governadores.ht
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/18/bolsonaro-diz-que-entrou-com-acao-no-stf-contra-decretos-de-governadores.ht
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famílias mais necessitadas. No entanto, só o que é possível para o povo 
é ficar em silêncio, não defender isolamento e apagar os perigos de ôni-
bus lotados, de hospitais sem leitos e, também, o número de mortes que 
cresceu muito sobretudo no mês de abril de 2021.

4. Efeitos de conclusão

O nosso foco foi o discurso político do Presidente da República so-
bre a ciência na mídia, tomando esta última como sua antagonista dire-
ta. A questão dos lugares de fala, bem como eles têm se imbricado um no 
outro, constituindo efeitos de que não há mais valoração para a ciência 
e de que a mídia não pode mais interpretar, noticiar, dar visibilidade ao 
que acontece na formação social. O que rompe com a estabilidade e com 
a repetição é o inusitado das situações, é a defesa econômica em detri-
mento dos sujeitos cidadãos e, principalmente, o valor dado a um cargo 
e a não divisão de responsabilidade.

Além disso, é importante destacar o modo como o sujeito que 
“mais fala” e menos se preocupa com o quê fala, joga com palavras, co-
locando como paráfrases ou sinonímias palavras que convocam saberes 
distintos. Com isso, ele confunde, manipula, apaga o lugar da ciência e 
da mídia – neste texto, não falamos na defesa do tratamento preventi-
vo da Covid-19 e nem na defesa da Cloroquina, também não cogitamos 
mencionar a compra desses medicamentos.

No que tange ao discurso transverso, colocado como um dos me-
canismos que funciona nesse discurso, podemos dizer, de forma mais 
ampla, que o modo de falar, os temas abordados e a busca por usar uma 
fala distensa para se aproximar da população faz retornar saberes que 
vêm de outros tempos e lugares, presentificando acontecimentos trau-
máticos da história do Brasil. As aproximações entre o governo e esses 
acontecimentos coercitivos conquistam, de certa forma, a adesão de 
uma parcela dos brasileiros e torna mais próximo um passado que uma 
grande parcela dos brasileiros busca esquecer.
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“ELES JÁ VIERAM LOGO DIZENDO QUE
 NÃO GOSTAVAM DE MULHER QUE 
FAZ ABORTO”: PRÉ-CONSTRUÍDO 
NO DISCURSO DE MULHERES QUE 

ABORTARAM

Millaine de Souza Carvalho1

Luciana Iost Vinhas2

SD1: Eu não queria passar por isso, só que via as pessoas di-
zendo que uma mulher que faz aborto nesses casos é egoísta. 
Eu não sou egoísta.

SD2: eles me perguntaram se eu tinha provocado o aborto, 
eu não sou besta, né? Eu disse “não”, e aí eles me disseram, “a 
gente não aceita mulher que provocou aborto”. Você acredita 
nisso? Eu ouvi isso: “a gente não aceita mulher que provocou 
aborto”. 

SD3: Já no hospital, eles vieram logo dizendo que aquilo era 
um aborto provocado, que eles sabiam tudo e que a culpa era 
minha, que não gostavam de mulher que faz aborto.

1 Graduada em Letras – Português e Espanhol pela Universidade Federal do Pampa. Mestra em 
Letras pela Universidade Federal de Pelotas. millainedescarvalho@gmail.com

2 Doutora em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Docente nos cursos de 
graduação do Centro de Letras e Comunicação e no Programa de Pós-Graduação em Letras 
da Universidade Federal de Pelotas. Líder do Grupo de Pesquisa Ordinário do Sentido e 
Resistência (OuSaR).lucianavinhas@gmail.com 

mailto:millainedescarvalho@gmail.com
mailto:lucianavinhas@gmail.com
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No V Seminário Discurso, Cultura e Mídia, cujo tema foi Ler o Brasil 
hoje, nos propusemos a analisar essas três Sequências Discursivas (SD), 
buscando dessuperficializar os possíveis efeitos de sentido estabeleci-
dos via pré-construído nos discursos de mulheres que abortaram. Com 
base na Análise Materialista de Discurso (AD), buscamos compreender 
como as relações de sentido manifestadas via pré-construído influen-
ciam e são influenciadas em/por imaginários de “mulher que aborta”, 
materializados em histórias de aborto.

Anualmente, mulheres3 morrem no Brasil vítimas de tentativas 
de abortos clandestinos, como apontam os dados da Pesquisa Nacional 
de Aborto (PNA), realizada, em 2016, pela Anis – Instituto de Bioética 
e pela Universidade de Brasília (DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO, 2016). 
Apesar dos dados, parece ser comum acreditar que a interrupção volun-
tária de uma gravidez indesejada não é corrente no país, já que o Código 
Penal brasileiro criminaliza tal prática (Artigos 124, 125, 126, 127 e 128). 
As PNA demonstram que a prática do aborto é frequente no Brasil, ape-
sar dos preceitos legais (DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO, 2016). De acordo 
com os dados de 2016, cerca de 4,7 milhões de mulheres brasileiras já 
haviam interrompido alguma gestação: “Das 2.002 mulheres alfabetiza-
das entre 18 e 39 anos entrevistadas pela PNA 2016, 13% (251) já fez ao 
menos um aborto. Considerando-se intervalos de confiança, trata-se de 
uma proporção semelhante à da PNA 2010 (15%)” (DINIZ; MEDEIROS; 
MADEIRO, 2016, p. 655).

Só em 2015, aproximadamente, foram realizados 503 mil abortos 
(DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO, 2016). De 02 a 09 de junho de 2016, a 
PNA foi realizada através de entrevista e questionário baseado na técni-
ca de urna, metodologia utilizada para, além de manter o sigilo, buscar 
a obtenção de respostas verídicas, tendo em vista que abortar no Brasil 
é crime (BRASIL, 1940). Segundo os dados, o índice de aborto aumenta 
para 18% na faixa etária de 35 a 39 anos e para quase 19% entre mulhe-
res de 38 a 39 anos. Assim, aos 40 anos, uma em cada cinco mulheres 
brasileiras já interrompeu uma gravidez.

3 Na dissertação de mestrado “Entre sujeito de direito e objeto de lei: uma análise discursiva de 
testemunhos de mulheres que abortaram”, produzimos a designação sujeito-corpo-ovariano 
para nos referir aos sujeitos que abortam. Neste texto, não discutimos tal designação e nos 
referimos aos sujeitos como mulheres.
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Como é possível observar no estudo, o percentual de aborto é 
o dobro entre mulheres com menor escolaridade – 22% – em relação 
à taxa de aborto daquelas com nível médio ou superior – 11% (DINIZ; 
MEDEIROS; MADEIRO, 2016). De acordo com Diniz, Medeiros e Madeiro 
(2016), cerca de metade dos abortos é realizada com o uso de medica-
mentos (48%), mais especificadamente o Misoprostol4. Quase meta-
de das mulheres precisou ser internada para concluir o procedimento 
(48%) e 67% daquelas que abortaram em 2015 precisaram ser internadas 
para finalizar o aborto. Assim, notamos que o aborto é prática comum no 
Brasil e vemos que

[a] frequência de abortos é alta e, a julgar pelos dados de dife-
rentes grupos etários de mulheres, permanece assim há muitos 
anos. Entre a PNA 2010 e a PNA 2016, por exemplo, a proporção 
de mulheres que realizaram ao menos um aborto não se alte-
rou de forma relevante. Ou seja, o problema de saúde pública 
chama a atenção não só por sua magnitude, mas também por 
sua persistência (DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO, 2016, p. 259).

No Brasil, como as pesquisas nacionais de aborto indicam, mesmo 
em situação de ilegalidade, a prática ocorre em larga escala e os índices 
se mantêm estáveis ao longo dos anos. Cabe destacar que, de acordo com 
o mesmo estudo, a taxa de aborto é maior entre as mulheres com menos 
escolaridade e, também, entre aquelas com menor renda familiar. São 
essas mulheres justamente as que mais sofrem com abortos clandesti-
nos. Portanto, apesar de ser realizado por mulheres de todas as classes 
sociais, é, em maior índice, feito justamente por mulheres que não têm 
recursos financeiros para pagar pelo procedimento em uma clínica par-
ticular, sendo submetidas a procedimentos de alto risco e estando na 
dependência do Sistema Único de Saúde em caso de emergência. 

Então, no ano de 2017, o Partido Socialismo e Liberdade (PSol) ajui-
zou, junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro, uma Arguição 

4 Segundo o Protocolo para Utilização de Misoprostol em Obstetrícia (BRASIL, 2012, p. 3), o me-
dicamento pode ser utilizado para “indução de aborto legal; esvaziamento uterino por morte 
embrionária ou fetal; amolecimento cervical antes de aborto cirúrgico (AMIU ou curetagem); 
e para indução de trabalho de parto (maturação de colo uterino)”. Embora a sua comercializa-
ção seja proibida no Brasil devido às suas propriedades abortivas, este é o medicamento mais 
utilizado para a realização de interrupções voluntárias de gestação não previstas na legislação 
brasileira (CORRÊA; MASTRELLA, 2012).
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de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) para questionar 
os artigos do Código Penal que criminalizam a prática do aborto no país. 
Através dessa ADPF, o PSol pede que a interrupção voluntária da gra-
videz nas primeiras 12 semanas de gestação seja descriminalizada no 
Brasil. A ministra Rosa Weber, relatora dessa ADPF, convocou, em março 
de 2018, como parte integrante do julgamento da arguição, uma audiên-
cia pública sobre descriminalização do aborto, a qual ocorreu nos dias 
3 e 6 de agosto de 2018 na sede do STF. Entre os expositores, estiveram 
representantes das seguintes entidades: Ministério da Saúde, Federação 
Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Academia 
Nacional de Medicina, Centro de Pesquisas em Saúde Reprodutiva de 
Campinas, Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, da Anis – Instituto de 
Bioética, do Conselho Federal de Psicologia, Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, entre outros.

Embora as PNA apontem para a frequência do aborto no país ape-
sar dos preceitos legais, entendemos que, dadas as determinações só-
cio-histórico-ideológicas, as histórias das mulheres que fazem/fizeram 
aborto são, para usar uma expressão de Pêcheux (2014 [1979]), discursos 
subterrâneos. Para ouvir essas mulheres, a Anis – Instituto de Bioética, 
com o apoio da Think Olga, lançou, em 2017, uma campanha intitulada 
Eu vou contar, divulgada, principalmente, por meio da rede social virtual 
Tumblr. Segundo consta no site do Instituto:

Anis é a primeira organização não-governamental, sem fins lu-
crativos, voltada para a pesquisa, assessoramento e capacitação 
em bioética na América Latina. Com sede em Brasília, a Anis 
desenvolve suas atividades com uma equipe multidisciplinar 
de profissionais com larga experiência em pesquisa social, in-
cidência política, litígio estratégico e projetos de comunicação 
sobre violações e defesa de direitos, em campos como direitos 
sexuais, direitos reprodutivos, deficiência, saúde mental, vio-
lências e sistemas penal e socioeducativo” (ANIS, [20--], s./p.).

Além disso, é “uma organização feminista que busca promover ci-
dadania, igualdade e direitos humanos para mulheres e outras minorias” 
(ANIS, [20--], s./p.).
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Através dos discursos proferidos na audiência pública menciona-
da, e não somente com base nesses, é notável a existência de constru-
ções imaginárias a partir de lugares enunciativos (ZOPPI-FONTANA, 
1999, 2003) daqueles que não engravidam, daquelas que não abortaram 
ou não desejam abortar, sobre os sujeitos que interrompem/interrom-
peram/interromperiam uma gestação. Este SEDISC nos impõe olhar 
para o Brasil. Então, escutando o funcionamento do pré-construído, nos 
perguntamos: os discursos de sujeitos que vivenciaram uma situação de 
aborto estariam em consonância com esses imaginários? Ainda, ques-
tionamos se gestar é feminino e como os discursos acerca da “feminili-
dade” atravessam o processo de produção de sentidos a partir dos efeitos 
de evidência produzidos pela ideologia a respeito de “ser mulher”, de 
“gestar”, de “abortar” e sobre a “feminilidade”. Para isso, recortamos SD 
de três histórias publicadas no Tumblr Eu vou contar, sequências que 
iniciam este texto.

Ler o Brasil através de história de “mulheres que abortaram” no 
país, considerando que são sujeitos-de-direito que romperam com a lei 
e, também, com preceitos da ideologia religiosa cristã, que pode ser con-
siderada dominante no país, pode trazer elementos não só para a teori-
zação sobre o assunto, mas, também, para se ponderar sobre a situação 
dessas mulheres. Isso significa refletir sobre como o sistema social está 
estruturado para privar a mulher de uma decisão que traz repercussões 
pessoais e sociais, bem como acerca dos reflexos dessa privação, uma vez 
que, como dito, apesar dos preceitos legais citados, estimativas salien-
tam que o aborto é frequente no Brasil (DINIZ; MEDEIROS; MADEIRO, 
2016).

Entendemos que o fazer científico é uma prática política e que 
os efeitos de sentido oriundos das mais diversas práticas sociais devem 
aceder à reflexão teórica, afinal, como afirma Plon (2019 [2014], p. 161) 
em depoimento sobre Pêcheux, “a teoria fazia [e ainda faz] parte da luta 
de classes, ou melhor, não escapava [/escapa] da luta de classes”. Essa 
teoria, desenvolvida por Pêcheux e colaboradores entre os anos 1960 e 
1980 na França, e que segue sendo produzida no Brasil, reside sobre três 
regiões do conhecimento científico:
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1. o materialismo histórico, como teoria das formações so-
ciais e de suas transformações, compreendida aí a teoria das 
ideologias;

2. a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos 
processos de enunciação ao mesmo tempo;

3. a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica 
dos processos semânticos (PÊCHEUX; FUCHS, 2010 [1975], p. 
160).

Essas três regiões sofrem o atravessamento de uma teoria da sub-
jetividade de natureza psicanalítica, que as articula (PÊCHEUX; FUCHS, 
2010 [1975]). Através do corpus a ser analisado, a Análise de Discurso 
de perspectiva Materialista, uma teoria não subjetiva da subjetividade 
(PÊCHEUX; FUCHS, 2010 [1975]), vai se impondo para desnaturalizar 
as evidências do sujeito e dos sentidos, e como essas evidências domi-
nantes podem ser reproduzidas pelo objeto da determinação ideológica 
dominante.

Ao propor o conceito de discurso, Pêcheux indagou pela historici-
dade no trabalho com a língua. Para ele, o sistema linguístico tem au-
tonomia relativa, por isso a necessidade de considerar a exterioridade 
no trabalho com a língua, situada em um entrelugar – da língua e da 
história – entre o formalismo linguístico e as determinações históricas. 
Os já-ditos que determinam o que dizemos configuram, em AD, o que 
se entende como interdiscurso. Diferentemente do interdiscurso, que é 
saturado, a memória discursiva é lacunar e corresponde, assim, a uma 
determinada região do interdiscurso (INDURSKY, 2011). Isso significa 
que a memória discursiva é lacunar, porque nela mesma se encontra a 
marca do esquecimento, de modo que o memorável não é do controle 
do sujeito. O esquecimento n° 2 é do nível “pré-consciente-consciente” 
e produz, no sujeito, a ilusão de ter “selecionado” as melhores formas 
e sequências para enunciar. O “sistema inconsciente” caracteriza o es-
quecimento n° 1, o qual é resultado do modo como somos afetados pela 
ideologia. A partir deste, o sujeito acredita ser a origem do dizer, embora 
enuncie a partir de já-ditos.

Uma das formas de materialização da memória no discur-
so é via pré-construído, “uma construção anterior, exterior, mas 
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sempre independente, em oposição ao que é ‘construído’ pelo enun-
ciado” (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 89). A partir do funcionamento das 
relativas determinativas, Paul Henry propôs o termo “pré-construído” 
(HENRY, 1990), funcionamento que demonstra a ascendência dos pro-
cessos ideológicos-discursivos em relação ao sistema da língua, expon-
do o limite de sua autonomia, afinal, para a AD, a língua é dotada de opa-
cidade – tem autonomia relativa, pois está na dependência de processos 
discursivos (HENRY, 1992). Através dessa operação de encaixe sintático 
específica, é possível reparar nos limites entre o que vem de outro lu-
gar, o pré-construído, e o que está linearizado no discurso do sujeito. 
Segundo o autor (HENRY, 1992), o pré-construído é sempre uma cons-
trução anterior, externa ao discurso, independente dele, em oposição ao 
que é linearizado no fio do discurso.

A partir do corpus, são analisados os efeitos de sentido materiali-
zados linguisticamente pelos sujeitos e, atentando à dimensão ideoló-
gica dos processos de significação, é possível reparar nos saberes do in-
terdiscurso que, atravessados por um imaginário de “mulher que aborta” 
forjado historicamente, ecoam nos discursos via pré-construído. Nas SD 
em análise, segundo a nossa interpretação, é possível reparar na presen-
ça de pré-construídos materializados na base linguística. Sendo assim, 
observamos o dito em relação com o já-dito, uma vez que este determina 
materialmente as possibilidades de dizeres em uma situação enunciati-
va dada, embora o deslocamento da memória, afetada pelo esquecimen-
to, permita a reformulação de dizeres.

Afetado pelo esquecimento n° 1, o sujeito acredita ser a fonte de 
seu dizer. Através das SD em análise, é possível reparar que, no fio do 
discurso, são inscritos discursos-outros (AUTHIER-REVUZ, 2004). Na 
SD1, via discurso relatado, o sujeito conta ter ouvido: “uma mulher que 
faz aborto nesses casos é egoísta”. Essa oração tem, em seu interior, uma 
oração subordinada relativa determinativa, operação de encaixe sintá-
tico ligada ao pré-construído. Dando lugar, explicitamente, ao discur-
so-outro sob a forma de discurso direto, o sujeito conta, na SD2, o que 
ouviu no hospital: “a gente não aceita mulher que provocou aborto”. No 
interior desse enunciado, temos, novamente, uma relativa determina-
tiva, que estabelece relações entre o que está linearizado no discurso 
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do sujeito e o que vem de um outro lugar, do interdiscurso, sob a forma 
de pré-construído. Assim como na SD1, na SD3, o sujeito lineariza, em 
seu discurso, sob a forma indireta, o discurso de um outro que disse não 
gostar de “mulher que faz aborto”. Novamente, temos uma relativa de-
terminativa no interior do discurso relatado, estrutura que remete, mais 
uma vez, a saberes do interdiscurso, que ecoam nos discursos, permitin-
do observar que os sentidos preexistem aos sujeitos.

Pensando a linguagem do ponto de vista discursivo, consideramos 
que o seu funcionamento está baseado na tensão entre processos de or-
dem parafrástica e processos de ordem polissêmica. Nas SD em análise, 
notamos que, através de diferentes formulações, há o funcionamento do 
processo parafrástico no discurso dos sujeitos a partir do dizível sobre 
“mulher que aborta”. Enquanto a relativa determinativa se materializa 
via estabilização, marcada pelo efeito de evidência do pré-construído, a 
negação, na SD1 (“Eu não queria passar por isso, só que lia as pessoas 
dizendo que uma mulher que faz aborto nesses casos é egoísta.” “Eu não 
sou egoísta”), instaura a polissemia, ou seja, o deslocamento, a ruptura 
no processo de significação sobre “mulher que aborta”. É nessa relação 
entre o já-dito e o seu dizer que o sujeito (se) significa. Assim, temos, no 
interior mesmo do intradiscurso, a materialização do interdiscurso via o 
funcionamento do pré-construído.

Na busca metafórica de substituição de uma palavra por outra – 
“uma mulher que aborta nesses casos é egoísta” por “eu não sou egoís-
ta” – há a tentativa de negação de determinados saberes. Em nossa in-
terpretação, o pré-construído não é negado, pois o sujeito não diz que 
o aborto é um ato altruísta, por exemplo, ou que a “mulher que abor-
ta”, em nenhum caso, seria egoísta. Consideramos, então, que o sujeito 
nega a sua identificação com este saber. Esse sujeito diz eu a partir de 
sua inscrição no simbólico e de sua inserção em relações imaginárias, 
que permitem a sua constituição pela ideologia. Há uma anterioridade 
do simbólico produzindo o assujeitamento desse sujeito ao campo da 
linguagem, fazendo reproduzir, via pré-construído, representações de 
“mulher que aborta”.

Em sua análise de relatos de sujeitos autorreferenciados gor-
dos, Caetano (2019) repara no excesso (ERNST, 2009) de discurso-outro 
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(AUTHIER-REVUZ, 2004) materializado por discursos relatados e por 
operações discursivas de negação. Para a autora, o excesso de discurso-
-outro aponta para “a falta de o sujeito reconhecer um lugar de subjeti-
vação com o qual possa se identificar” (CAETANO, 2019, p. 95). Assim 
como os sujeitos autorreferenciados gordos, que se subjetivam pela ne-
gação do discurso-outro – “eu não sou doente, eu não sou feio” –, o su-
jeito (SD4) também emprega uma operação discursiva de negação – “Eu 
não sou egoísta” –, a qual, segundo interpretamos, pode ser associada 
à discussão realizada por Caetano (2019, p. 99) sobre ausência de lugar 
enunciativo, tendo em vista que “é por não encontrar para si um lugar de 
enunciação que o sujeito resiste em se desidentificar”, se subjetivando 
pela negação do discurso-outro.

 Conforme Indursky (2013 [1992], p. 261, grifos da autora), “a ne-
gação é um dos processos de internalização de enunciados oriundos de 
outros discursos podendo indicar a existência de operações diversas no 
interior do discurso em análise”. Tal construção, na SD4, especificamen-
te em “eu não sou egoísta”, manifesta, segundo interpretamos a partir de 
Indursky (2013 [1992]), a presença do discurso-outro no interior do que é 
linearizado pelo sujeito; ainda, aponta para a “presença do pré-construí-
do como vestígio mais ou menos evidente do interdiscurso” (INDURSKY, 
2013 [1992], p. 261, grifos da autora) na SD em análise. Assim, pelo fun-
cionamento discursivo da negação do discurso-outro e pela não negação 
do pré-construído, compreendemos que este sujeito se identifica pelo 
avesso da FD cristã conservadora (eu não sou egoísta) pela ausência de 
um lugar enunciativo de subjetivação (CAETANO, 2019). 

Na SD4, notamos o predicativo do sujeito que adjetiva o referente 
“mulher que aborta é egoísta”. Na SD5, o referente é significado pelo 
adjetivo “assassina” enquanto, na SD6, a mulher é “culpada”. No nível da 
língua, os saberes interdiscursivos sobre “mulher que aborta” são mate-
rializados via pré-construído, que é instaurado sob o seu efeito de evi-
dência produzido pela ideologia. Entendemos que as três SD constituem 
uma rede parafrástica de significação, pois os sujeitos ocupam o mes-
mo lugar enunciativo (ZOPPI-FONTANA, 1999, 2003), de “mulher que 
abortou”. Em uma perspectiva cristã conservadora, “abortar” está em 
relação parafrástica com “matar” e a palavra “aborto” é substituída por 
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“homicídio”. Esse funcionamento metafórico (PÊCHEUX, 2009 [1978]) 
atravessa o processo de adjetivação do referente “mulher que faz abor-
to”, afinal “mulher que faz aborto é egoísta” é uma oração com predicado 
nominal, cujo núcleo é o verbo de ligação ser, o qual, assim como os de-
mais verbos de ligação, não realiza exigências sintáticas. Logo, é o sujeito 
discursivo, ao significar o sujeito sintático, quem, na base linguística, de-
termina o referente via predicativo do sujeito.

Reparando nos sentidos materializados nas SD, é possível notar a 
existência de saberes pré-construídos sobre “as mulheres que abortam”. 
Na formação social brasileira, determinada pelo estado da luta de clas-
ses, a FD cristã conservadora – que pode ser considerada a dominante na 
estrutura social brasileira – determina o que pode e deve ser dito sobre “as 
mulheres que abortam”. A construção interdiscursiva do referente “mu-
lher que aborta”, relação que se dá por obviedade, afeta todas as FD sob 
o efeito de evidência produzido pela ideologia, que, na AD, é entendida 
como a relação, sempre imaginária, do sujeito com as suas condições 
materiais de existência (PÊCHEUX, 2009 [1975]).

Interpretamos que a SD4, a SD5 e a SD6 foram produzidas em um 
processo de identificação com a FD cristã conservadora. Entendemos 
que, desde essa FD, seria possível dizer (mesmo nos casos previstos em 
lei): 1. A mulher que faz aborto é pecadora; 2. A mulher que faz aborto 
é assassina; 3. A mulher que faz aborto é egoísta; 4. Existe vida desde 
a concepção. Pela análise da SD4, compreendemos que o sujeito está 
identificado com a FD cristã conservadora, embora se contraidentifique 
com essa FD, questionando saberes da FD de interpelação. Pelo funcio-
namento da negação, o sujeito se coloca como resistência à forma-sujei-
to da FD de identificação, logo, em contraidentificação com a forma-su-
jeito da FD cristã conservadora.

Entendemos, pela análise da SD5, que o sujeito está identificado 
com a FD cristã conservadora. Parece que o verbo aceitar, materializado 
no funcionamento do pré-construído, desliza pelas lacunas das FD cris-
tã conservadora e jurídica. Entendemos que, desde essa FD, seria possí-
vel dizer (exceto nos casos previstos em lei): 1. A mulher que faz aborto 
é criminosa; 2. Quem provoca aborto com ou sem o consentimento da 
gestante é criminoso; 3. A mulher que faz aborto está fora da lei; 4. A 
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mulher que faz aborto pode ser denunciada legalmente. Enquanto acei-
tar como estar de acordo com a prática do aborto, interpretamos que o 
verbo é significado desde a FD cristã conservadora. Como não consen-
tir, naquele espaço, o sujeito em situação de aborto tendo em vista as 
prerrogativas legais, entendemos que o verbo é significado desde a FD 
jurídica. Na SD6, reparamos em um excesso de discursos-outros (“eles 
já vieram logo dizendo […]”), produzidos a partir da forma-sujeito da FD 
cristã conservadora. Aliadas a Caetano (2019), compreendemos que este 
excesso aponta para falta de reconhecimento de outro lugar de subjeti-
vação, de maneira que o sujeito resista em se desidentificar.

Assim, compreendemos que o processo discursivo de materializa-
ção do interdiscurso via pré-construído é atravessado por construções 
imaginárias, cuja materialização constrói uma rede significante sobre 
“mulheres que abortaram”, colaborando para a construção imaginária 
de “mulher que faz aborto”. Os já-ditos que apontam para as possibili-
dades de dizeres no fio do discurso são determinados por processos dis-
cursivos anteriores, dos quais resultam as representações imaginárias 
de “mulher que aborta”, forjadas historicamente. Atentando à dimensão 
ideológica dos processos de significação, foi possível notar como as re-
lações de sentido estabelecidas via pré-construídos, colocadas em circu-
lação através dos testemunhos, influenciam e são influenciadas as/por 
construções imaginárias de “mulher que aborta”. “A mulher que aborta” 
rompe com o imaginário de “mulher”, historicamente construído com 
base em determinações heteropatriarcais e religiosas, e, ao romper com 
esse imaginário, emerge uma representação negativa de mulher.
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IMPRENSA EM TEMPOS DE DITADURA: 
O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DO/NO 

JORNAL O CERRO LARGO

Yasmin Schreiner Heinzmann1

1. Discurso jornalístico em per(curso): produzindo efeitos de início

O discurso jornalístico, situado, sobretudo, em um contexto 
de ditadura militar, é marcado pela relação do (não) dizer com o 
“como” dizer, inscrito em relações de poder político, econômico e 
social. Desse modo, interessa-nos, de antemão, iniciar nossas re-
flexões2 pensando as particularidades desse discurso da esfera jor-
nalística, bem como o seu funcionamento na/pela imprensa, para 
isso citamos Mariani (1996), a qual destaca que:

Do nosso ponto de vista, o discurso jornalístico, sobretudo na 
sua forma de reportagens, funciona como uma modalidade de 
discurso sobre, pois coloca o mundo como objeto. A impren-
sa não é o ‘mundo’, mas deve falar sobre esse mundo, retra-
tá-lo, torná-lo compreensível para os leitores. O cotidiano e a 

1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Linha de Pesquisa Língua Sujeito e História. E-mail: yasminsheinzmann@gmail.
com.

2 O presente trabalho foi apresentado na disciplina intitulada “Sujeito e Discurso – Módulo I”, 
ministrada pela professora Dra. Verli Fátima Petri da Silveira, em 2020/1. A referida disciplina 
está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), Campus sede.

mailto:yasminsheinzmann@gmail.com
mailto:yasminsheinzmann@gmail.com
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história, apresentados de modo fragmentado nas diversas se-
ções de um jornal, ganham sentido ao serem ‘conectados’ in-
terdiscursivamente a um já-lá dos assuntos em pauta. E essa 
interdiscursividade pode ser reconstruída através da análise 
dos processos parafrásticos presentes na cadeia intertextual 
que vai se construindo ao longo do tempo (p. 64).

Como a autora bem nos afirma, o discurso jornalístico, sobretudo 
em reportagens3, pode ser entendido como uma modalidade de discurso 
sobre, que coloca o mundo como objeto, porém, ele não é esse ‘mundo’, 
mas deve falar sobre o mesmo, de modo a retratá-lo e torná-lo com-
preensível aos sujeitos/leitores. Diante disso, uma questão que se coloca 
é: Ao retratá-lo, como irá contribuir para a constituição de um imaginá-
rio sobre os fatos para seus leitores? De que modo irá tornar o mundo 
compreensível? É interessante pensar que todos esses dizeres no/do jor-
nal estão conectados a um já-lá, reconstruídos por meio dos processos 
parafrásticos, existem, portanto, tomadas de posição de sujeito e uma 
memória que ressoa desde o interdiscurso.

Nessa linha de compreensão, citamos ainda Mariani (1996), a qual 
entende que o discurso da esfera jornalística caracteriza-se por “atuar 
na institucionalização social de sentidos”, contribuindo na constituição 
de um imaginário social e na cristalização da memória, tanto do passado 
como do futuro. Há um discurso predominante do/no jornal, que faz com 
que “outros” discursos possíveis praticamente inexistam na imprensa 
de referência. Não há espaços, portanto, para confrontos, réplicas, polê-
micas, o que faz com que os sentidos da formação discursiva dominante 
sejam disseminados com maior facilidade e se instalem no jornal.

Tendo em vista isso, no presente estudo nosso interesse recai so-
bre o discurso da/na imprensa, sendo que nosso trabalho propõe uma 
reflexão sobre a circulação do discurso jornalístico na/sobre a ditadura 
militar brasileira, a partir da análise do jornal O Cerro Largo4. Buscamos 
entender como esse discurso circulou, produzindo efeitos de sentido so-
bre o período do regime militar em um pequeno município do interior 

3 A autora verificou esse aspecto exclusivamente em reportagens. Em nossas análises, vamos 
observar esse funcionamento, especificamente, em um boletim alusivo ao período do regime 
militar, no jornal O Cerro Largo.

4 O referido jornal circulou no município de Cerro Largo/RS, cidade situada no interior do esta-
do, no período de 1957 até 1974.
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do Rio Grande do Sul. Interessa-nos, sobretudo, compreender como este 
discurso, ao se reportar à época da ditadura, produz sentidos, os quais 
vão retornar atualmente por meio da memória discursiva.

Objetivamos, pois, lançar um gesto de interpretação, embasados 
teórica e metodologicamente na Análise de Discurso, sobre a materia-
lidade discursiva jornalística, refletindo sobre a maneira como irão se 
constituindo, no jornal, saberes vinculados à ditadura militar brasileira, 
representando um imaginário sobre esse período para os sujeitos/leito-
res. Interessa-nos entender, especificamente, a construção da designa-
ção “Pátria” no jornal, em consonância com a construção de um sujeito 
“cidadão” ideal na/da/para a ditadura. Em oposição a isso, investigare-
mos também a representação dos sujeitos considerados “subversivos”: 
sua nomeação ou não nomeação no jornal, e a constituição de um imagi-
nário social próprio sobre aqueles considerados “opositores” aos ideais 
da denominada “Pátria”.

É importante destacar que, longe de assumir uma postura de trans-
parência da linguagem e de uma ilusão do jornal apenas como fonte de 
“informações”, nosso estudo direciona-se para entender O Cerro Largo 
enquanto uma materialidade discursiva que produz sentidos, e que é 
constituída por gestos de interpretação, gestos esses produzidos pelo 
sujeito que detinha o poder da escrita e da publicação à época. Orlandi 
(2012, p. 171), nos afirma que “no próprio texto, em sua constituição, há 
gestos de interpretação que mostram a ou as posições do sujeito que o 
produziu. Compreender significa, então, explicitar os gestos de interpre-
tação constituídos pelo sujeito, gestos estes inscritos no texto”. Nossa 
tarefa, enquanto analistas de discurso, é explicitar os gestos de interpre-
tação inscritos na materialidade discursiva, lançando sobre ela o nosso 
próprio gesto interpretativo.

2. Sobre o arquivo e o corpus analítico

Tendo em vista nosso interesse de pesquisa e nosso objetivo, cons-
tituímos nosso arquivo. É importante destacarmos, de antemão, o que 
entendemos em análise de discurso por arquivo. Com base em Pêcheux 
(2010), ele pode ser compreendido, em um sentido amplo, como “campo 
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de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão” (p. 51), 
ou seja, enquanto uma multiplicidade de documentos disponíveis ao 
analista a respeito de determinada temática de interesse, uma seleção 
prévia de fontes.

 Além disso, Pêcheux destaca que esta constituição do arquivo está 
associada aos gestos de leitura, ou seja, ela constitui um “espaço polêmi-
co das maneiras de ler” os documentos, e também dos diferentes modos 
de interpretá-los e apreendê-los, o que coloca em discussão o “trabalho 
do arquivo enquanto relação do arquivo com ele mesmo, em uma série 
de conjunturas, trabalho da memória histórica em perpétuo confronto 
consigo mesma” (PÊCHEUX, 2010, p. 51).

Assim, por meio desse “trabalho” da memória histórica e do arqui-
vo com ele mesmo, diante do conjunto de documentos de determinada 
questão, seria possível lançar gestos de interpretação, gestos esses que 
se configuram como únicos, singulares, na medida em que revelam o tra-
tamento que o pesquisador dá para seu arquivo, para suas fontes, produ-
zindo diferentes efeitos de sentido. Nossa leitura do arquivo seria então 
um “ato político no interior de um espaço de leitura polêmico, onde se 
produzem e se reproduzem discursos” (PETRI, 2000, p. 122).

Dessa maneira, levando em consideração o conceito explicitado, 
delimitamos nosso arquivo, que é constituído por edições impressas do 
jornal O Cerro Largo, o qual circulou de 1957 até 1974 no município de 
Cerro Largo/RS. O referido jornal, do qual tivemos acesso5, possui 847 
números ao todo, tendo circulado semanalmente, aos sábados e domin-
gos, do Ano 1 ao Ano 176. O último número do jornal, presente no Museu 
25 de Julho, consta do dia 26 de março de 1974. A partir da seleção de 
nosso arquivo, delimitamos também o corpus analítico, que é constituí-
do, especificamente, por um boletim presente em O Cerro Largo, intitu-
lado “Boletim Alusivo nº 11 – Despedida do Contingente 1963/1964”, da 
autoria do tenente-coronel Francisco Janone Neto. O referido boletim 
data do dia 11 de julho de 1964, e está presente no nº 363 do jornal. 
5 O acervo a que tivemos acesso possui 847 números ao todo e encontra-se disponível no Museu 

25 de Julho, na cidade de Cerro Largo/RS. Também parte dele (anos de 1957 até 1967), está 
disponível no Laboratório de Língua Portuguesa da Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), Campus Cerro Largo.

6 O Cerro Largo circulou do ano 1 ao ano 17. Sua circulação foi aos sábados, durante o período de 
julho/1957 a janeiro/1965, e aos domingos, durante o período de fevereiro/1965 a março/1974.
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Assim, através do corpus delimitado, realizamos recortes discursivos 
(RDs), tendo em vista nossos objetivos e nossa questão de interesse nes-
te trabalho.

3. Pela compreensão das relações de poder: as condições de 
produção do discurso na/da/sobre a ditadura militar

A década de 60 representou, em nosso país, um período de muitos 
embates, sobretudo políticos e ideológicos, em um jogo de estratégias, 
articulações e relações de poder, que nos conduziram àqueles obscuros 
“idos de Março” de 1964, e posteriormente, também à supressão de nos-
sas liberdades democráticas. Iniciava-se, portanto, a ditadura militar 
brasileira, arquitetada sob a forma de um golpe civil-militar que “condu-
ziu o país em 21 anos de descalabros políticos e econômicos” (DA SILVA, 
2014, p. 64). Na visão dos apoiadores do regime, era preciso derrubar o 
governo anterior, encarnado na figura de João Goulart (Jango), com a 
finalidade de “salvar o país da subversão e do comunismo, da corrupção 
e do populismo. E restabelecer a democracia” (REIS, 2005, p. 33).

Assim, foi se constituindo, mesmo antes do golpe, um conjunto 
de estratégias golpistas, com a finalidade de barrar ações que pudessem 
apontar para uma política voltada às massas, à uma redistribuição de 
renda e poderes que afetaria posições e privilégios, ou seja, formava-se 
uma oposição política e ideológica “à ampliação das massas trabalhado-
ras rurais e urbanas por meio da recente democracia liberal, caracteriza-
da como populista” (DA SILVA, 2014, p. 68).

O estopim para a eclosão do golpe militar de 64 foi, pois, motivado 
sobretudo pelas chamadas “Reformas de Base” (reforma agrária, reforma 
urbana, reforma eleitoral, reforma universitária, reforma tributária, re-
forma bancária e reforma do estatuto do capital estrangeiro), propostas 
por Jango. Além disso, também motivou-se pela denominada “Revolta 
dos Marinheiros”, ocorrida em março do referido ano. A sociedade se 
viu dividida diante das reformas, havia os que apoiavam7 o movimento 

7 Amplos contingentes de trabalhadores urbanos e rurais, setores estudantis de algumas de al-
gumas grandes universidades públicas, além de muitos graduados das forças arbamas. (REIS, 
2005, p. 26).
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reformista e os que representavam a oposição8. Desse modo, podemos 
entender que o golpe foi articulado, sobretudo, por setores empresariais, 
por militares e pelos Estados Unidos, tendo apoio das classes médias e 
mesmo de setores populares. Havia um receio, principalmente por parte 
de grupos hegemônicos e conservadores, de que as reformas ameaças-
sem a manutenção de seus poderes e privilégios sociais. Ademais disso, 
constituía-se um imaginário de uma possível ameaça de “comunização 
do país” (REIS, 2005).

Da Silva (2014) destaca que “a ação reativa das classes dominantes 
orientou-se contra a ascensão dos movimentos sociais […] que se desen-
volveram em greves e ocupações de terras e se orientavam politicamente 
para as reformas de base” (p. 64). Como as reformas tinham um forte 
conteúdo popular, desagradavam determinados setores da sociedade. 
Conforme o autor destaca, podemos entender que “o período entre 1961 
e 1964 foi marcado por uma profunda crise do regime político e a confi-
guração de uma situação pré-revolucionária” (ibid., p. 64).

É diante dessa conjuntura que se inicia, então, a ditadura militar 
brasileira. Segundo Schwarcz (2015), entre o período de 19 de março e 8 
de junho de 1964, uma multidão foi às ruas marchar com Deus e contra 
João Goulart, e após o 31 de março, para comemorar a vitória do golpe 
que depôs Jango. As marchas e passeatas foram realizadas em pelo me-
nos cinquenta cidades do país, incluindo municípios de pequeno ou mé-
dio porte. Começava, pois, um período sombrio de nossa história, com 
a articulação de um conjunto de ações inconstitucionais que iam desde 
cassações a mandatos e perda de direitos políticos até prisões, torturas 
e mortes. Uma série de atos foram instituídos, com ações arbitrárias das 
mais diversas, dentre elas, a censura à liberdade de expressão (na im-
prensa, literatura, música, etc.).

Tendo em vista que nosso corpus analítico constitui-se, especi-
ficamente, por um boletim presente no ano de 1964 (ano de início da 
ditadura no Brasil), nosso interesse recai nesse primeiro momento do 
regime militar, com a instalação do golpe de Estado e com as primeiras 
medidas adotadas pelo regime. O primeiro general a assumir o poder foi 

8 Das elites tradicionais à grupos empresariais favoráveis a projetos modernizantes, grande 
parte das classes médias e até mesmo setores populares: pequenos proprietários, profissio-
nais liberais, oficiais das forças armadas, etc.) (REIS, 2005, p. 26-27).
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o General Castello Branco (1964-1967), sucedido pelo general Artur da 
Costa e Silva (1967-1969). Nesses primeiros anos, temos a edição de qua-
tro atos institucionais (AI-1, AI-2, AI-3 e AI-4), que funcionavam como 
um modo de legalização do ilegal, reprimindo cada vez mais a liberdade 
e os direitos dos indivíduos. Dentre as ações dos AI’s, podemos citar: 
a suspensão de direitos políticos, a cassação de mandatos legislativos, 
a mudança nas regras das eleições (eleições indiretas para presidente, 
governadores e prefeitos), o fim dos partidos, perseguições políticas, 
demissões, censura, entre outros. Constituíram, pois, como medidas re-
pressivas nestes primeiros momentos da ditadura militar brasileira, que 
cercearam a liberdade dos sujeitos.

4. Trajetos pela AD: um olhar à luz da teoria

Haja vista o objetivo de nosso trabalho, faremos nesta seção um bre-
ve trajeto por alguns conceitos teóricos da Análise do Discurso que vem 
funcionar discursivamente em nosso objeto, e que nos serão pertinen-
tes, posteriormente, para nossos movimentos analíticos. Mobilizamos, 
pois, para este estudo, as noções de discurso, sujeito, ideologia, memória 
e formações discursivas, tomando como base os trabalhos de Althusser 
(1980), Ferreira (2003), Indursky (2003, 2013), Orlandi (2015) e Pêcheux 
(2014, 2015).

Concebemos inicialmente, com base em Orlandi (2015), o concei-
to de discurso, entendendo-o enquanto “efeitos de sentido entre inter-
locutores”, ou ainda como “efeito de sentidos entre os pontos A e B” 
(PÊCHEUX, 2014, p. 81). Pensado discursivamente, o discurso pode ser 
compreendido como um objeto linguístico-histórico9, que irá relacio-
nar-se à língua, à história e ao sujeito para produzir sentidos. Conforme 
destaca Ferreira (2003), ele configura-se como o objeto que:

nos permite observar as relações entre ideologia e língua, bem 
como os efeitos do jogo da língua na história e os efeitos desta 
na língua. É através do discurso que se vai compreender como 

9 Orlandi (2015, p. 13) compreende que o discurso se configura como um “objeto sócio-histórico 
em que o linguístico intervém como pressuposto”. Segundo a autora, o discurso é, pois, “pa-
lavra em movimento, prática de linguagem: com/ o estudo do discurso observa-se o homem 
falando” (p. 14).
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um material simbólico produz sentidos e como o sujeito se 
constitui. Ao situar-se como lugar privilegiado de observação 
entre a língua, a ideologia e o sujeito, o discurso propicia, como 
bom observatório, a visualização das propriedades do comple-
xo dispositivo teórico-analítico (p. 193).

O discurso, como diria Maldidier (2003, p. 15), constitui-se en-
tão como “um verdadeiro nó”, em que as relações entre língua, sujeito 
e história se imbricam. É por meio de seu funcionamento que podemos 
observar como um objeto simbólico produz sentidos, ou seja, como a 
língua se inscreve na história, produzindo significações. Além disso, 
por meio do discurso, é possível observarmos a constituição do sujeito, 
que em AD, é assujeitado pelo funcionamento da ideologia, por meio 
do processo que denominamos, em Althusser, de “interpelação ideoló-
gica10. O sujeito discursivo é, pois, determinado ideologicamente e dota-
do de inconsciente. Ele constitui-se como um sujeito que é plenamente 
livre para assujeitar-se (ALTHUSSER, 1980, p. 113). Contudo, devemos 
destacar que, pelo funcionamento da ideologia, ele possui a ilusão de 
ser a origem do dizer e de que controla, imaginariamente, os sentidos. 
Além disso, a linguagem, por meio de um funcionamento do ideológico, 
aparece como “transparente” ao sujeito, como se as palavras estivessem 
‘coladas’ a um sentido que lhes seria próprio, em uma falsa ilusão de 
literalidade. Estas são, pois, as ‘evidências’ que Pêcheux denominou: a 
‘evidência do sujeito’ e a ‘evidência do sentido’, que funcionam pelos 
chamados “esquecimentos11”.

Assim, sendo o sujeito da AD determinado ideologicamente e do-
tado de inconsciente, ele irá inscrever-se, por identificação, em determi-
nada Formação Discursiva12, conforme destaca Pêcheux (2014, p. 198): 
“a interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se realiza pela 

10 Essa noção pode ser entendida em Althusser (1980), o qual nos afirma que “a ideologia in-
terpela os indivíduos como sujeitos” ou seja, os “indivíduos são sempre-já interpelados pela 
ideologia como sujeitos” (p. 102).

11 Orlandi (2015, p. 24), com base em Pêcheux, destaca que o esquecimento nº 1 é aquele em que 
o sujeito “tem a ilusão de ser a origem do que diz […] é chamado esquecimento ideológico e 
é inconsciente”. Já o esquecimento nº 2 “é da ordem da formulação. O sujeito esquece que há 
outros sentidos possíveis […] esse esquecimento é chamado de esquecimento enunciativo”.

12 Definida por Pêcheux (2014) como “aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a par-
tir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, 
determina o que pode e deve ser dito […] Isso equivale a afirmar que as palavras, expressões, 
proposições, recebem seu sentido da formação discursiva na qual são produzidas” (p. 147).
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identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o domina”. A 
formação discursiva, conforme o autor, determina aquilo que “pode e 
dever ser dito” (ibid., p. 147) em determinada conjuntura sócio-histó-
rica e ideológica. Desse modo, conforme Indursky (2003), o sujeito, ao 
produzir seu dizer, o faz afetado pela ideologia e pelo inconsciente, sen-
do que seu dizer “inscreve-se, sem que ele perceba, em uma Formação 
Discursiva determinada, de onde não só ele retira os elementos de saber 
que se organizam no interior de seu discurso, como também e, sobretu-
do, ele se significa ao significar ou re-significar seu dizer” (p. 102).

Outro aspecto importante a destacar-se é que a formação discursi-
va irá ser a regionalização do interdiscurso e o sujeito, ao identificar-se 
com os saberes de determinada FD, irá produzir seu discurso para outro 
sujeito que será capaz de interpretá-lo. Quando concebemos que a FD 
é a regionalização do interdiscurso, estamos entendendo que “as dife-
rentes formulações se reúnem em pontos de dizer, em regiões historica-
mente determinadas de força e de sentidos” (ORLANDI, 2007, p. 20), ou 
seja, compreendemos que as diferentes FD’s recortam o interdiscurso, o 
dizível, a memória do dizer.

Por interdiscurso, o concebemos aqui, como o “todo complexo 
com dominante” das formações discursivas […] que fornece a “cada su-
jeito” sua “realidade”, enquanto sistema de evidências e de significações 
percebidas – aceitas – experimentadas” (PÊCHEUX, 2014, p. 148-9). Por 
meio do interdiscurso, entendemos que algo fala sempre “antes, em ou-
tro lugar e independentemente” (ibid., p. 149). O interdiscurso é, pois, 
constituído por todos os já-ditos, anteriores e esquecidos, que presidem 
o discurso do sujeito. É a memória discursiva. Por memória e interdis-
curso, Orlandi (2015) afirma que:

A memória, por sua vez, tem suas características, quando pen-
sada em relação ao discurso. E, nessa perspectiva, ela é tratada 
como interdiscurso. Este é definido como aquilo que fala antes, 
em outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que chama-
mos memória discursiva: o saber discursivo que torna possível 
todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-
-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada de 
palavra. (p. 29).
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Desse modo, a memória discursiva pode ser compreendida como 
o conjunto de dizeres anteriores que constituem e determinam todo o 
dizer do sujeito. Entretanto, como afirmamos, o sujeito, ao produzir seu 
discurso, possui a ilusão de ser a origem, mas na realidade retoma já-
-ditos que o antecedem. Sobre a noção de memória, retomamos ainda 
Indursky (2013), a qual afirma que “sob as palavras e os enunciados que, 
entretecidos, produzem uma superfície textual, outras palavras e outros 
enunciados lhe subjazem [...] Toda materialidade carrega em si um con-
junto de traços discursivos que a conectam à já-ditos anteriores” (p. 92). 
Dessa maneira, entendemos que para significar, o sujeito retoma outros 
dizeres, que sustentam e ancoram seu dizer.

Tendo em vista o explicitado, no presente trabalho tais noções 
serão mobilizadas a fim de que possamos compreender a produção de 
sentidos sobre “Pátria” em discursos que circularam no jornal O Cerro 
Largo, em consonância com a construção de um imaginário de sujeito 
“cidadão” ideal na/da/para a ditadura militar. Paralelamente a isso, bus-
camos investigar como se constituem sentidos sobre aqueles sujeitos 
considerados “opositores” do ideal da denominada “Pátria”. Buscamos 
explicitar, desse modo, o funcionamento do discurso, do sujeito, da me-
mória, da ideologia e das formações discursivas em nossa materialidade.

5. Da teoria para a análise: lançando um gesto de interpretação

Tendo em vista a mobilização do dispositivo teórico da AD, 
passaremos ao nosso movimento analítico, lançando um gesto de 
interpretação a partir da materialidade discursiva analisada. Indo 
de encontro ao nosso interesse nesse trabalho, buscaremos expli-
citar a construção da designação “Pátria” no jornal, em consonân-
cia com a construção de um sujeito “cidadão” idealizado na/para 
a ditadura militar. Em oposição a isso, investigaremos também a 
representação dos sujeitos considerados “subversivos” e a consti-
tuição de um imaginário social próprio sobre aqueles denomina-
dos como “opositores” ao ideal da referida “Pátria”. Desse modo, 
tomaremos como corpus um boletim presente no jornal O Cerro 
Largo, a partir do qual realizaremos recortes.
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A seguir, trazemos então o corpus analítico, o qual é consti-
tuído pelo boletim intitulado “Boletim Alusivo nº 11 – Despedida 
do Contingente 1963/1964”, que faz alusão aos soldados que ser-
viram no Regimento Dragões do Rio Grande, em São Luiz Gonzaga 
(RS), durante o período de 1963 até 1964. A autoria é do tenente-
-coronel Francisco Janone Neto. Conforme veremos, são apresen-
tadas motivações que levaram à execução da chamada “Revolução 
de Março de 64”, em consonância com o ideal de “Pátria”:

Figura 1 – Boletim “Despedida do Contingente 1963/1964”

Fonte: Créditos do autor.

Devo dizer-vos que se realizou tudo aquilo que havíamos pre-
visto e mais o imprevisto. Feliz imprevisto que vos impôz a 
permanência nas fileiras do Regimento por mais 4 mêses. Por 
que isso aconteceu? Foi porque nossa querida Pátria esteve 
ameaçada de mergulhar num oceano de sangue, numa luta 
fraticida e inglória. Foi porque máus brasileiros, homens 
ambiciosos, corruptos e corruptores, desfraldando a bandeira 
das Reformas queriam reformar a nossa Bandeira, trocan-
do seu verde amarelo pela foice e martelo. Foi porque esses 
apátridas manecomunados com agentes comunistas inter-
nacionais de Cuba, Pekin e Moscou, desejavam escravizar o 
Brasil e tornar o laborioso homem da lavoura, das fábricas e 
do campo, uma simples máquina de trabalhar para o Estado. 
Acuso êsses vendilhões da Pátria, porque eles colocavam o 
interêsse pessoal acima do interêsse da coletividade” (jornal O 
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Cerro Largo, 11 de julho de 1964, nº 363, ano 7, p. 01, grifos 
nossos)13.

A designação “Pátria”, nesse recorte, faz ressoar alguns sentidos, 
que retornam desde o interdiscurso e produzem significações no/pelo 
jornal. Observamos, inicialmente, dizeres que associam a “Pátria” a algo 
que se queria preservar: uma Pátria “querida”, bem quista, porém, antes 
de tudo uma Pátria “ameaçada”. A ameaça é nomeada a partir de deter-
minados sujeitos: “máus brasileiros”, “homens ambiciosos”, “corruptos” 
“corruptores”, “apátridas manecomunados com agentes comunistas in-
ternacionais” e “vendilhões da Pátria”. Constrói-se, pois, um imaginá-
rio14 sobre aqueles que eram contra “a dita Pátria e sua preservação”.

Ao designar, especificamente, “apátridas”, produzem-se alguns 
efeitos de sentido: apátridas são todos aqueles sujeitos sem Pátria, que 
perderam sua nacionalidade e que não são considerados nacionais pelo 
Estado, logo, em consonância com a FD militar, representada aqui na po-
sição-sujeito tenente-coronel, os designados “comunistas”, não seriam 
parte dessa “Pátria”, sendo, portanto, externos a ela, não mais se cons-
tituindo enquanto “brasileiros”, mesmo que daqui originários e aqui 
vivendo. Há, pois, nestes dizeres associados à ‘apátridas’, ‘comunistas’ 
uma memória que retorna, produzindo sentidos no jornal, a qual associa 
o comunismo àquilo que representa o “oposto de família, pátria, liber-
dade”, ou seja, comunista é aquele que vai “contra princípios ‘naturais’ 
e inquestionáveis. Um comunista, de acordo com essa lógica, represen-
ta um cidadão desviante de uma trajetória social ‘normal’” (MARIANI, 
1996, p. 48).

Existe, assim, por parte da imprensa e do jornal, um “discurso de 
exclusão e negativização do comunismo”, sendo que por oposição, há 
a solidificação de “um discurso de valorização e preservação da Pátria-
Brasil-República nos moldes liberais em que foi fundada” (ibid., p. 166). 
Dessa maneira, quem respeita a dita “Pátria” é, nessas condições do re-
gime militar, um bom sujeito, bom brasileiro, bom cidadão, o “bom sol-
dado”, sendo os “comunistas”, “apátridas” aqueles sujeitos que estariam 
13 A transcrição do boletim segue a ortografia vigente da época (década de 60).

14 Orlandi (2015) destaca que o imaginário faz parte do funcionamento da linguagem, sendo que 
ele “assenta-se no modo como as relações sociais se inscrevem na história e são regidas, em 
uma sociedade como a nossa, por relações de poder” (p. 40).
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‘ameaçando’ o país de mergulhar em um “oceano de sangue”, numa 
“luta fraticida e inglória” (grifos nossos), de modo a ‘escravizar’ o 
Brasil.

Além da designação ‘apátridas’, outras designações remetidas 
aos sujeitos nos levam a compreender o que seria ou não seria a Pátria, 
também produzindo sentidos, como no caso de “vendilhões”, que nos 
remete a um “comércio”, uma “venda” da Pátria por parte dos ditos “co-
munistas”, tal como uma “mercadoria” de aspecto cambiável. Ou ainda, 
“maus brasileiros”, designação que expressa aqueles que não se identifi-
cavam plenamente com a ideologia dominante, ou seja, com os saberes 
da FD militar, estabelecendo com ela, uma relação de contraidentifica-
ção. Nesse sentido, esse outro, comunista, é discursivizado pelos milita-
res como sendo “mau”, “vendilhão”, “apátrida”, ou seja, como “inimigo”.

Além disso, ao longo do recorte observamos também como vai res-
soando uma memória, um já-dito, vinculado a estes “inimigos patrióti-
cos”, por exemplo em: desfraldado a bandeira das Reformas queriam 
reformar a nossa Bandeira, trocando seu verde amarelo pela foice e 
martelo” e em “desejavam escravizar o Brasil”, tornando “o laborioso 
homem da lavoura, da fábricas e do campo uma simples máquina de 
trabalhar para o Estado” (grifos nossos). Há, pois, dizeres anteriores 
que retornam produzindo sentidos, tecendo um imaginário já constituí-
do sobre o comunismo, aqui representado metonimicamente no símbolo 
da foice e do martelo. Esses dizeres outros, anteriores, retornam também 
pela menção às Reformas de João Goulart, em uma ameaça de “comu-
nização” do Brasil, no pré-64, e ainda pelo imaginário do comunismo 
como a “escravização” do povo perante o Estado.

É interessante destacar que, indo mais além na análise do bole-
tim, iremos nos deparar também com uma citação sobre a definição 
de Pátria do jurista e político brasileiro Ruy Barbosa, a qual, em nossa 
compreensão, foi utilizada pois representa um pré-construído15, um já-
-dito, no qual esse sujeito se sustenta para buscar legitimar seu dizer. 
Apresentamo-la abaixo:

15 Todo o elemento de discurso que é produzido anteriormente, em um outro discurso e inde-
pendentemente, é entendido como um pré-construído (INDURSKY, 2011, p. 69).
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Figura 2 – Continuação Boletim

Fonte: Créditos do autor

O grande Ruy Barbosa definiu magistralmente o que seja 
Pátria: – “A Pátria não é ninguém; são todos; e cada qual 
tem no seio dela o mesmo direito à idéia, à palavra, à asso-
ciação. A Pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um 
monopólio, nem uma forma de govêrno: é o céu, o solo, o 
povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o 
túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua e 
da liberdade. Os que a servem são os que não invejam, os que 
não infamam, os que não conspiram, os que não sublevam, 
os que não desalentam, os que não emudecem, os que não 
se acobardam, mas resistem, mas ensinam, mas esforçam, mas 
pacificam, mas discutem, mas praticam a justiça, a admiração, 
o entusiasmo” (jornal O Cerro Largo, 11 de julho de 1964, nº 
363, ano 7, p. 01, grifos nossos).

Entendemos que esta citação produz sentidos em nossa materiali-
dade, remetendo-nos à ideia de ‘coletividade’ da Pátria, ou seja, de uma 
Pátria que é de todos e para todos, em que os sujeitos têm os mesmos 
direitos a pensar (à ideia), a se expressar (à palavra) e a organizarem-se 
(à associação). Busca-se, pois, produzir um sentido de “Democracia” ao 
regime, com a finalidade de tentar legitimar todo um contexto de re-
pressão e censura à liberdade de expressão dos sujeitos. A imagem que 
se deseja passar é de um regime “democrático”, baseado nos princípios 
de igualdade dos indivíduos. Conforme Indursky (2013), ao tentar passar 
a imagem de democracia no regime militar, há um desejo de ir ao encon-
tro de boa parte da opinião pública, para qual o presidente deve ser um 
democrata.
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Além disso, observamos que Pátria é discursivizada, a partir da FD 
militar, como uma ideia de pertencimento ao nacional, visto que ela “não 
é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma 
de govêrno”, mas é “o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, 
o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, 
da língua e da liberdade” (grifos nossos). Constrói-se, desse modo, um 
imaginário de Pátria coletiva, una, que se instalaria sob a ideia de uma 
Pátria sem formas de governo, sem poderes, “democrática”, a qual repre-
sentaria a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Resta-nos questio-
nar: Qual lei? Qual língua? Qual liberdade desta ‘Pátria’?

Contudo, para servir a dita Pátria, condições são impostas ao su-
jeito: quem a serve são aqueles indivíduos que “não invejam, não infa-
mam, não conspiram, não sublevam, não desalentam, não emude-
cem, não acobardam”, “mas resistem, mas ensinam […] praticam a 
justiça, a admiração, o entusiasmo” (grifos nossos). Há, pois, a cons-
tituição de um “ideal” de sujeito ‘patriótico’: é aquele que não questiona 
o regime, que não emudece, que não infama, e que não conspira, mas 
busca pacificar, ensinar, praticar a “justiça”, e acima de tudo, obedecer 
aos seus superiores.

Por fim, mais adiante no boletim, como forma de encerramento, o 
sujeito irá retomar as palavras de Ruy Barbosa, afirmando aos soldados: 
“Meus camaradas. Vós sois aqueles bons soldados que Rui nos fala. 
Aqueles que serviram à Pátria, dando-lhe todo o vosso ardor, vossa 
energia, vossa coragem […] Vós fostes o baluarte, a trincheira, a defe-
sa do nosso inigualável regime democrata cristão […] A corrupção 
penetrou tão profundamente no nosso País que gerou o comunismo 
[…] Chegamos a um ponto em que se enquadram perfeitamente as 
palavras do grande Rui” (grifos nossos). Com isso, observamos que os 
soldados, representando todos os “bons patriotas”, “bons brasileiros”, 
são aqueles que defenderam a Pátria, a protegeram, em um regime que 
se autodenomina “cristão”. Os sujeitos/leitores, por meio dos soldados, 
podem se identificar com este “ideal” de sujeito patriótico: obediente, 
cristão, “bom cidadão”, que luta contra os ditos “comunistas”.
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6. Produzindo um efeito de conclusão

Considerando o que foi explicitado ao longo de nosso trabalho, 
compreendemos que o jornal O Cerro Largo contribuiu para fazer circu-
lar sentidos sobre Pátria aos sujeitos/leitores, à época da ditadura militar 
brasileira, constituindo um imaginário tanto sobre aqueles sujeitos con-
siderados como patrióticos para o regime: os “bons brasileiros”, “bons 
soldados”, “bons sujeitos”, como também sobre aqueles considerados 
como opositores ao ideal da referida Pátria: os “comunistas”, “apátri-
das”, “maus brasileiros”, corruptores”, que se contraidentificavam com 
a ideologia dominante à época, ou seja, com os saberes da FD Militar. 
Havia, pois, um “inimigo” a ser combatido, que estava “ameaçando” a 
dita Pátria e sua soberania, “escravizando” o Brasil, e oferecendo perigo 
aos “bons sujeitos”. Entendemos, para tanto, que o jornal, colocou em 
circulação determinados sentidos, silenciando outros tantos possíveis, 
mas naquelas condições, indesejáveis.
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LER O BRASIL HOJE PELA MÍDIA: 
A DISPUTA DE/PELOS SENTIDOS 
NO APARELHO IDEOLÓGICO DA 

INFORMAÇÃO

Lisiane Schuster Gobatto1

1. Início de conversa

Pensar nos processos discursivos que levaram a múltiplos efei-
tos de sentido sobre as eleições de 2018 é um desafio que me move 
enquanto pesquisadora. Prisão de candidato que liderava as pesquisas 
sem provas de crime, apenas por “convicção” do jurista. Candidato que 
permaneceu líder nas pesquisas mesmo preso. Impedimento definitivo 
da candidatura e substituição da chapa majoritária. Falas polêmicas e 
violentas de outro candidato. Atentado com facada. Fake news. #EleNão. 
#EleSim. WhatsApp como novo palanque eleitoral. Ausência de debates. 
Uma eleição feita de plot twists, forjada nas redes sociais.

E foram esses elementos das condições de produção que me le-
varam ao objeto de pesquisa de doutoramento, da qual este trabalho 

1 Doutoranda em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em Letras 
e graduada em Comunicação Social: Habilitação em Jornalismo pela Universidade de Passo 
Fundo. Jornalista do Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Sertão. E-mail: lisis-
chuster@hotmail.com.
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deriva: a análise dos efeitos de sentido que circularam pelas coberturas 
jornalísticas de veículos da grande mídia e da mídia alternativa em suas 
fanpages no Facebook na eleição presidencial de 2018.

Para o processo que gerou meu percurso metodológico, defini 
acontecimentos que no ano de 2018 tiveram influência no processo elei-
toral, os quais eu chamo de marcos temporais: são acontecimentos que 
não só geraram mobilização, mas impactaram, de fato, no resultado das 
eleições. A pesquisa pelos posts de cada veículo no Facebook ocorreu 
através da busca por palavras-chave que representam cada um dos mar-
cos temporais.

Neste trabalho, trago um recorte sobre como as condições de pro-
dução das eleições de 2018 moldaram a produção dos sentidos em con-
flito sobre esse acontecimento político. O corpus de análise é composto 
por posts compartilhados no Facebook pelos jornais O Globo, Estadão, El 
País, O Antagonista e Jornalistas Livres.

O recorte aponta para os efeitos das condições de produção nas 
materialidades discursivas obtidas na pesquisa sobre as coberturas jor-
nalísticas dos veículos em suas fanpages. Essas condições de produção 
instauram uma rede de repetibilidade que convoca uma memória dis-
cursiva associada a um posicionamento “anticorrupção”. Contudo, a re-
petibilidade também pode trazer a ruptura, o deslizamento, tal como 
ocorre no corpus deste trabalho.

2. Sobre as condições de produção

Para Zizek (2016), vivemos numa sociedade pós-política ou pós-i-
deológica que renega os antagonismos ideológicos. O autor situa a luta 
pela hegemonia político-ideológica como uma “luta pela apropriação de 
termos que são ‘espontaneamente’ experimentados como ‘apolíticos’, 
como termos que transcendem as fronteiras políticas” (ZIZEK, 2016, p. 
196).

É o caso da palavra “honestidade”, conforme exemplo citado por 
Zizek. Mas o que significa honestidade? Segundo o autor, “para um 
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conservador, ela significa retornar à moral tradicional e aos valores reli-
giosos, assim como expurgar do corpo social os restos do antigo regime 
(socialismo); para alguém de esquerda, significa justiça social e resis-
tência à veloz privatização, e assim por diante” (ZIZEK, 2016, p. 197). 
Trava-se uma luta pela significação que leva ao esvaziamento da própria 
significação.

Voltando nossos olhos para o Brasil, vimos uma luta pelos sentidos 
do termo anticorrupção chegar ao ápice nas jornadas de junho de 2013. 
Apesar de terem iniciado pelo Movimento Passe Livre (MPL) contra o 
aumento das passagens de ônibus e metrô em São Paulo, as manifesta-
ções cresceram e incorporaram uma série de pautas diversas e difusas 
pelo país. O que restou das jornadas de junho ainda ressoa como luta 
contra a corrupção, considerada o grande mal do país, que contamina a 
política de forma geral. Sentidos, esses, que se disseminaram pela mídia.

Como observa Zizek, a ideologia dominante não elimina a disputa 
de sentidos, pelo contrário, incorpora saberes das ideologias dominadas. 
As ideologias dominadas também não estão imunes às ideias das ideo-
logias dominantes. A homogeneidade é apenas um efeito, pois nenhuma 
ideologia escapa à contradição. No entanto, os antagonismos são diluí-
dos na sociedade, excluídos do campo político.

E assim, os discursos anticorrupção são incorporados para justi-
ficar a rejeição da política. Nas jornadas de junho de 2013, bandeiras 
de partidos políticos ou movimentos sociais passaram a ser banidas dos 
protestos. Manifestantes se diziam sem partido e “contra tudo o que está 
aí”, resgatando o discurso tautológico de que “político não presta”.

Para Zizek, vivemos numa sociedade pós-política ou pós-ideoló-
gica. A pós-política seria da ordem da pós-modernidade, uma “ênfase à 
necessidade de se deixar para trás as velhas divisões ideológicas e en-
frentar novas questões, armando-se com o saber especializado necessá-
rio e a livre deliberação para se levar em conta as reais necessidades e 
demandas do povo” (ZIZEK, 2016, p. 219). Um dos efeitos da pós-política 
é a despolitização da economia, a qual, segundo Zizek



750

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

[…] abre espaço para a nova direita populista e sua ideologia de 
maioria moral, que hoje é o principal obstáculo para realização 
das próprias demandas (feministas, ecológicas…) em que se fo-
cam as formas pós-modernas de subjetivação política (ZIZEK, 
2016, p. 344).

Esta nova direita populista é um fenômeno em ascensão no mundo 
todo, vide a eleição de Trump nos EUA e a eleição de Bolsonaro no Brasil. 
Embora globalmente estejamos vivendo numa era pós-política, alguns 
filósofos e cientistas políticos e sociais brasileiros têm considerado o 
momento político do Brasil nas eleições de 2018 um modelo daquilo que 
Zizek chamou de ultrapolítica, que é

a tentativa de despolitizar o conflito, levando-o a um extremo 
pela militarização direta da política – reformulando-o como 
uma guerra entre “Nós” e “Eles”, nosso Inimigo, na qual não 
haveria base comum para o conflito simbólico – é profunda-
mente sintomático que, em vez de luta de classes, a direita ra-
dical fale de guerra de classes (ou de sexos) (ZIZEK, 2016, p. 
209-210).

Inclusive, como resultado de um funcionamento pós-político que 
criou condições para a emergência de uma direita populista e extremista 
no Brasil. A polarização entre “petralhas” ou os “pão com mortadela” 
versus os “coxinhas” é herança das eleições de 2014.

Figura 1 – Meme que circulou no Facebook após as eleições de 2014

Fonte: Autoria desconhecida
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Figura 2 – Meme que circulou no Facebook após as eleições de 2014

Fonte: Autoria desconhecida

Os memes trazidos aqui circularam após as eleições de 2014 no 
Facebook e exemplificam o conflito “nós contra eles”. A representação da 
direita segue uma regularidade: coxinha, termo utilizado para designar a 
classe média e produz um imaginário de sujeitos “certinhos”, “arrumadi-
nhos”. Não se sabe de onde a expressão surgiu ao certo, embora seu uso 
tenha a ver com o hábito dos paulistanos de comer uma coxinha em pé 
na padaria para não perder tempo, convocando uma rede de memórias 
ancoradas no pré-construído de que “São Paulo não pode parar”, pois é a 
“locomotiva” do país, a grande capital onde tudo acontece. “Coxinha” foi 
um termo que se generalizou e perdeu seus traços regionais.

Em contrapartida, a esquerda ganhou a alcunha de “pão com mor-
tadela” em razão de um suposto lanche de sanduíche de mortadela que 
era distribuído em manifestações populares, principalmente àquelas em 
apoio a Dilma Rousseff no ano de 2015. Já o neologismo “petralha” foi 
criado pelo jornalista Reinaldo Azevedo por volta de 2005 e faz referên-
cia ao Partido dos Trabalhadores e aos Irmãos Metralha, personagens 
de histórias em quadrinhos e desenhos animados que formam uma qua-
drilha de ladrões atrapalhados, os quais tentam roubar a caixa-forte do 
Tio Patinhas. Um neologismo com efeitos de sentido sobre petistas, e a 
esquerda de uma forma geral, relacionados a roubos e a corrupção.

Essa polarização se ampliou com o golpe contra a presidenta e 
chegou ao extremo com o fenômeno #EleNão e #EleSim em referên-
cia ao candidato Jair Bolsonaro nas redes sociais. O candidato usou a 
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polarização de 2014 para criar o “Nós” contra “Eles”, ou seja, “os cida-
dãos de bem” contra os “esquerdistas”, “comunistas” e “petralhas”. Dessa 
forma, o Partido dos Trabalhadores (PT) se tornou o grande inimigo que 
precisava ser derrotado para que o país tivesse “salvação”. Este “nós” 
contra “eles” é uma atualização do discurso da ditadura militar que, sob 
o pretexto de defender o país de uma “ameaça comunista”, tratou como 
inimigo qualquer um que se posicionasse contra o regime.

Outro ponto fundamental para compreender as eleições de 2018 
é considerar que o acontecimento político tornou ainda mais evidente 
que grande parte dos brasileiros se informa exclusivamente pelas redes 
sociais.

O escândalo relacionado ao financiamento de empresas para 
campanha eleitoral via WhatsApp nas eleições de 2018 trouxe à tona 
o papel decisivo dessas redes. Embora eu utilize o plural ao falar das 
“redes”, elas diferem apenas na aparência. Mark Zuckerberg, criador do 
Facebook, também detém a propriedade do WhatsApp e do Instagram. 
As três redes estão interligadas e a grande maioria dos conteúdos está 
replicada nelas. No entanto, o WhatsApp é uma rede para comunicação 
privada e não disponibiliza um banco de dados que possibilite a pesqui-
sa, como o Facebook permite.

A aprovação pelo Congresso, em 2017, da criação de um fundo 
eleitoral que distribuiu aproximadamente R$ 1,7 bilhão aos partidos e 
da possibilidade dos candidatos patrocinarem postagens nas redes so-
ciais, permitindo que as publicações alcancem um número muito maior 
de usuários, contribuiu de forma significativa para o protagonismo das 
redes.

Não obstante, ao mesmo tempo em que a internet inaugura a pos-
sibilidade de interconexão entre as pessoas do mundo todo, não signifi-
ca que promova a união, a solidariedade e a colaboração entre os povos. 
A internet, com sua multiplicidade de informações e conexões, serve 
aos interesses da ideologia dominante, da ideologia neoliberal. Assim, 
é preciso não cair no engodo de que a democratização da mídia advém 
simplesmente da multiplicidade de veículos e canais possibilitada pelo 
ciberespaço.
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3. Há repetições que fazem discursos

A regularização de consensos ocorre pela repetibilidade. Courtine 
e Marandin em artigo conjunto (2016 [1980], p. 46) dizem que “os dis-
cursos são repetidos, ou melhor, há repetições que fazem discursos […]”. 
A repetibilidade convoca uma rede de filiações na memória, legitimando 
e naturalizando determinados sentidos. Pêcheux (2012 [1983]) teoriza 
que a repetibilidade cria universos logicamente estabilizados, ou seja, 
naturaliza determinados sentidos. E a mídia atua na naturalização des-
tes sentidos. Quando a mídia cobre um acontecimento, muito além de 
formulações que se repetem, o que se vê é um recorte do interdiscur-
so partindo de uma memória esburacada que apaga os vestígios de sua 
constituição. 

A seguir, trago uma amostra do resultado da pesquisa referente a 
substituição da candidatura de Lula por Haddad e a repetibilidade de um 
efeito de sentido: Haddad é PT e o PT é corrupto. A grande mídia repli-
cou notícias sobre acusações contra Haddad neste período.

Figura 3 – Post compartilhado em 26 de setembro de 2018 na fanpage de Estadão

Fonte: Estadão
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Figura 4 – Post compartilhado em 4 de setembro na fanpage de O Antagonista

Fonte: O Antagonista

Figura 5 – Post compartilhado em 4 de setembro de 2018 na fanpage de O Globo

Fonte: O Globo
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O nome de Fernando Haddad foi anunciado para substituir Lula 
como candidato à presidência pelo PT no dia 11 de setembro de 2018. 
Os prints dos posts mostram que dias antes da substituição, em 4 de se-
tembro, já começaram a circular notícias envolvendo denúncias de cor-
rupção contra Haddad. A denúncia do Ministério Público referida por O 
Globo e O Antagonista foi apresentada em agosto de 2018. Os promoto-
res sustentavam que Haddad sabia do pagamento de uma dívida da sua 
campanha à prefeitura de São Paulo em 2012 com recursos de caixa 2. 
O dinheiro (R$ 3 milhões) teria sido repassado pela construtora UTC. 
Em 21 de julho de 2020, a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo confirmou a absolvição de Haddad nesse processo.

No dia 26 de setembro, quando se aproximava a eleição em primei-
ro turno, o Estadão também fez uma matéria compilando todos os pro-
cessos que Haddad respondia. Além do já referido processo (eleitoral e 
criminal) sobre caixa 2 nas eleições municipais de 2012, as outras ações 
de improbidade administrativa envolviam supostos desvios de recursos 
no Teatro Municipal, uso indevido das multas de trânsito e superfatura-
mento na construção de uma ciclovia.

Em março de 2021, Haddad foi absolvido da ação sobre a chama-
da de “indústria da multa”. Quanto aos desvios de recursos do Theatro 
Municipal, Haddad havia sido excluído do rol de responsabilizados pelo 
desvio no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
que investigou o caso na Câmara dos Vereadores de São Paulo, publi-
cado no dia 20 de outubro de 2016. Mesmo assim, o Ministério Público 
instaurou inquérito em 23 de março de 2016. A defesa de Haddad afir-
ma que os desvios praticados pela organização social e pela Fundação 
Theatro Municipal não são de responsabilidade dele e que foi sua gestão 
que determinou que a Controladoria-Geral do Município investigasse as 
denúncias sobre os desvios.

O processo referente às denúncias de superfaturamento na cons-
trução de ciclovia ainda está em trâmite. Em fevereiro de 2021, a justiça 
solicitou a realização de uma nova perícia.

A justiça denunciou Haddad pelo suposto caixa 2 nas eleições mu-
nicipais de 2012 nove dias antes dele substituir Lula como candidato 
à presidência, transformando a ação em notícia em vários veículos da 
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mídia e instaurando uma rede de repetibilidade: Lula está preso por-
que é ladrão, petistas são petralhas, logo, Haddad é petista, portanto 
petralha.

Aqui não cabe uma atuação de fact checking2 para investigar a pro-
cedência e a veracidade das denúncias. Enquanto analista do discurso, 
cabe, sim, olhar para o processo discursivo que produziu esse efeito de 
repetibilidade naquele momento do período eleitoral.

Na visão do teórico espanhol da área da comunicação Ignacio 
Ramonet (2013), o jornalismo perdeu o status de quarto poder e não 
exerce nem mesmo um contrapoder, apenas corrobora o que os outros 
poderes fazem para a manutenção do sistema. Atua, assim, como um po-
der complementar. E esse poder pode ser complementar à justiça, como 
foi durante a operação Lava Jato. Nos recortes trazidos neste trabalho 
também vimos uma atuação da grande mídia enquanto poder comple-
mentar da justiça: houve a movimentação de processos contra Haddad 
em meio ao anúncio de que ele substituiria Lula na candidatura à presi-
dência pelo PT e tal movimentação pautou a grande a mídia.

Ramonet atenta para o fato de que “a repetição não faz a informa-
ção, mas o conceito que há por trás dela, que é uma das ideias básicas 
da propaganda, consegue convencer” (RAMONET, 2013, p. 60). O que se 
tem visto hoje é muitos canais replicando as mesmas formas de pen-
samento. E como bem teorizou Pêcheux, a repetibilidade convoca uma 
rede de filiações na memória, legitimando e naturalizando determina-
dos sentidos.

4. O aparelho ideológico da informação

O discurso jornalístico constitui-se como um lugar de entremeio 
que “interpreta” os fatos antes de torná-los conhecidos ao público. É 
reconhecido por ser um tipo de discurso “sobre”. Com a devida distância, 
o jornalista pode falar de um lugar neutro, de observador, pois não é pro-
tagonista do objeto de sua fala, “podendo, desta forma, formular juízos 
de valor, emitir opiniões etc., justamente porque não se ‘envolveu’ com 
a questão” (MARIANI, 1998, p. 60, grifos da autora). Mariani entende que 
“noticiar, no discurso jornalístico, é tornar os acontecimentos visíveis 
2 Checagem dos fatos por meio de uma apuração jornalística.



757

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

de modo a impedir a circulação de sentidos indesejáveis […]” (MARIANI, 
1998, p. 82, grifo da autora). Muito mais que dizer o que pode e deve ser 
dito, o jornalismo está associado ao que não pode e não deve ser dito.

Assim, as coberturas jornalísticas da chamada imprensa alter-
nativa e da grande mídia fazem a sua leitura, o seu gesto de interpre-
tação. São discursos que expõem relações de antagonismo no interior 
das Formações Ideológicas e dos Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE). 
Althusser define os AIEs como “um certo número de realidades que apre-
sentam-se ao observador imediato sob a forma de instituições distintas 
e especializadas” (ALTHUSSER, 1985 [1971], p. 68).

Os AIEs concorrem para um mesmo fim: a reprodução das relações 
de produção, ou seja, a relação dos indivíduos com os meios de produção 
e, por conseguinte, das relações de exploração capitalistas. Para melhor 
compreensão, Althusser salienta que “as ideologias não “nascem” dos 
AIE mas das classes sociais em luta: de suas condições de existência, 
de suas práticas, de suas experiências de luta, etc.” (ALTHUSSER, 1985 
[1971], p. 107, grifos do autor).

Há sempre uma correlação de forças nos aparelhos: enquanto a 
classe dominante impõe a sua ideologia, as dominadas lutam por sua 
própria ideologia. É por isso que Pêcheux reitera que “a ideologia domi-
nante jamais domina sem contradição” (PÊCHEUX, 2014 [1984], p. 14). 
E é porque as ideologias estão em constante relação de força dentro dos 
AIE que o funcionamento dos aparelhos não é estanque, está permanen-
temente passível de sofrer transformações.

Entretanto, sabendo que os AIEs são espaços de contradição, em 
alguns a ideologia dominante não funciona da mesma forma. Enquanto 
a grande mídia assume estar a serviço do Estado, a chamada mídia alter-
nativa tende a não concorrer para os mesmos fins. Conforme a estudiosa 
expoente da área da comunicação alternativa e popular no Brasil e na 
América Latina, Cicilia M. Krohling Peruzzo, “o que caracteriza o jorna-
lismo como alternativo é o fato de representar uma opção enquanto fon-
te de informação, pelo conteúdo que oferece e pelo tipo de abordagem” 
(PERUZZO, 2008, p. 5).

O processo de repetibilidade instaurado pela grande mídia teve 
um deslizamento. Vejamos os posts a seguir:
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Figura 6 – Post compartilhado em 11 de setembro de 2018 na fanpage de El País

Fonte: El País

Figura 7 – Post compartilhado em 11 de setembro de 2018 na fanpage de Jornalistas Livres

Fonte: Jornalistas Livres
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El País e Jornalistas Livres trouxeram outras abordagens sobre a 
substituição de Lula por Haddad. Os dois veículos destacaram um mes-
mo aspecto: Haddad seria Lula para milhões de brasileiros. Enquanto 
El País fez isso textualmente, a fanpage de Jornalistas Livres trouxe um 
vídeo/gif em que o desenho do rosto de Lula se transformava no desenho 
do rosto de Haddad com a legenda “eu prefiro ser essa metamorfose am-
bulante” e a hashtag #HaddadéLula. A referência à canção de Raul Seixas 
marca o entrecruzamento de discursividades: a imagem, a hashtag e a 
música que fazem eco ao discurso de Lula no dia em que se entregou à 
Polícia Federal, quando diz “Eu sou uma ideia”. Ora, sendo uma ideia, 
Lula não estaria limitado a um corpo preso numa cela, mas poderia habi-
tar as mentes dos sujeitos que se identificavam com seu discurso e que, 
portanto, os representariam. Uma ideia poderia, como numa metamor-
fose, se transformar em qualquer outro corpo.

Contudo, a circulação desses sentidos ficou restrita à mídia alter-
nativa. E é por causar rupturas no processo de repetibilidade da grande 
mídia, trazendo o dissenso, o diferente, que a mídia alternativa pode se 
configurar na resistência dentro do Aparelho Ideológico da Informação.

5. Para continuar pensando

A repetibilidade produziu o efeito de sentido do antipetismo, re-
lacionando o PT à corrupção, desde o mensalão, eclodindo num pro-
cesso pós-político principalmente após as jornadas de junho de 2013. 
O clima de tensão de um “nós contra eles” tornou o PT o inimigo a ser 
combatido. Sentidos, esses, que continuaram ressoando nos veículos da 
grande mídia, sendo repetidos e replicados nas plataformas digitais pelo 
WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo Twitter após a prisão 
de Lula e a substituição de sua candidatura à presidência.

 Sendo um AIE, a mídia concorre para a estabilização dos senti-
dos para a reprodução das relações de produção existentes. Cada um dos 
aparelhos ideológicos de Estado age à sua maneira para garantir a re-
produção das relações de produção, ou seja, das relações de exploração 
capitalista. Por exemplo, no caso do aparelho da informação, principal 
objeto de nossa análise, “age empanturrando, por meio da Imprensa 
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escrita, Rádio e Televisão, todos os ‘cidadãos’ com doses cotidianas de 
nacionalismo, chauvinismo, liberalismo, moralismo, etc.” (ALTHUSSER, 
1999 [1969], p. 167-168, grifo do autor). E foram anos empanturrando 
leitores/ouvintes/telespectadores com conteúdos e abordagens que re-
petiam um direcionamento de sentido: o PT é corrupto. A citação de 
Althusser ainda é muito atual, mesmo após as transformações ocorri-
das com o advento da internet. O mecanismo do AIE da Informação é o 
mesmo, só foi adaptado para a inclusão de novas mídias, como as redes 
sociais, objeto deste trabalho.

Pêcheux, ao avançar nos estudos do mestre Louis Althusser, diz 
que “não há dominação sem resistência” (1995 [1975], p. 301). Nessa ci-
tação, Pêcheux está alertando para o fato de não haver assujeitamento 
pleno. A contradição é constitutiva dos sujeitos. E se há contradição, há 
ruptura, há deslizamento e pode não haver reprodução, pois a contradi-
ção abre espaço para a transformação. No caso do recorte trazido neste 
trabalho, El País e Jornalistas Livres rompem com a ordem de repetibi-
lidade instaurada pela grande mídia, provocando um deslizamento nos 
sentidos reproduzidos que expõe, discursivamente, a relação de forças 
existente dentro dos Aparelhos Ideológico da Informação.
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OS APARELHOS IDEOLÓGICOS DO
ESTADO E A POSIÇÃO-SUJEITO DA 

IMPRENSA BRASILEIRA

Thaís Gomes Teixeira1 

1. Introdução

Historicamente, a imprensa brasileira, desde a circulação dos pri-
meiros periódicos em 1808, tem colaborado para legitimar os governos. 
Seja para um lado ou para o outro, vimos os jornais participando ati-
vamente de diversos acontecimentos políticos, desde quando o Brasil 
ainda era colônia de Portugal, como também no Império e na instau-
ração da República, chegando aos dias atuais. No período colonial, ela 
atuou com o propósito de incentivar a independência de Portugal. No 
período Imperial, os periódicos se dividiam entre escravocratas e abo-
licionistas e, no final do século XIX, entre monarquistas e republica-
nos. No século XX, a imprensa teve papel importante em acontecimen-
tos que marcaram a história brasileira, como por exemplo, no período 
Vargas, na ditadura militar, no movimento das Diretas-Já, na eleição de 
Fernando Collor em 1990, durante os oito anos do governo Lula e, mais 
recentemente, no golpe político/judiciário/midiático que tirou do poder 
a presidenta Dilma Rousseff. Nesse contexto, tivemos uma mídia que 
corroborou para reforçar a imagem de paladino da justiça, do ex-juiz e 

1 Graduanda em Jornalismo na UNISUL. Bolsista PIBIC/CNPq. Integrante do grupo de pesquisa 
(CNPq) Discurso, Cultura e Mídia. E-mail: thaisteixeira.jor@gmail.com.

mailto:thaisteixeira.jor@gmail.com
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ex-ministro Sérgio Moro, na operação Lava Jato e inflar o sentimento 
antipetista na população, o que acabou culminando na eleição do atual 
presidente, Jair Bolsonaro.

Diante dessas evidências, compreendemos que a imprensa funcio-
na como um Aparelho Ideológico do Estado, que Althusser (1985, p. 68) 
designa como sendo “um certo número de realidades que se apresentam 
ao observador imediato sob a forma de instituições distintas e especia-
lizadas”. Ainda segundo o autor, os AIE são instituições que não são pú-
blicas, mas que funcionam através da ideologia. Ou seja, os meios de 
comunicação funcionam como instituições que impõem suas ideologias 
produzindo um efeito de literalidade, ao mesmo tempo em que apaga o 
processo hegemônico de uma determinada interpretação. Esse proces-
so é o que Mariani (1998, p. 60) chama de discurso jornalístico, em que 
ao organizar sentidos possíveis para um acontecimento, os jornais no-
meiam e produzem explicações, garantindo, dessa forma, somente a mi-
diatização dos acontecimentos. Ainda segundo a autora, “a chamada im-
prensa de referência enuncia de um lugar historicamente constituído e o 
faz em nome de determinados segmentos da sociedade (…)” (MARIANI, 
1998, p. 66). Pensando nesse conceito do discurso jornalístico, podemos 
mobilizar, também, a noção de Agenda-setting2 para compreender como 
se dá esse processo de recorte da realidade. Segundo Castro (2014, p. 
207), em um contexto de comunicação de rede, a mídia adquire a “capa-
cidade de construir uma imagem mais integrada do mundo exterior na 
cabeça das pessoas”.

É a partir da construção dessas narrativas midiáticas e das evi-
dências que elas deixam, que podemos perceber a mudança de posição 
nas linhas editoriais de alguns dos principais jornais da mídia tradicio-
nal brasileira, que em determinado momento assumem a posição de 
“porta-voz” do governo, e em outros momentos criticam as suas ações. 
Segundo Mariani (1998, p. 63) os sentidos produzidos pela imprensa vão 
se filiando em um processo quase imperceptível de cristalização. Ou seja, 
através de repetições e paráfrases a mídia organiza uma construção de 
sentidos apagando a interpretação e o contexto sócio-histórico dos fatos 
apresentados, assumindo um papel estratégico na formação da opinião 
pública, contribuindo para legitimar governos e acirrar o debate político.
2 Teoria do jornalismo que postula a função dos meios de comunicação em influenciar a agenda 

pública pautando as conversas entre os cidadãos, direcionando a construção do que as pessoas 
entendem por realidade. 



764

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

A instituição jornalística ‘esquece’ que foi obrigada a fundar-se 
com uma interpretação do mundo previamente assegurado. O 
‘esquecer’, aqui, é justamente o resultado da atuação da memó-
ria histórica da formação do tipo de discurso jornalístico. O re-
sultado deste processo é a ilusão do jornalismo-verdade, ou seja, 
a ilusão de que os jornais são apenas testemunhas, meios de 
comunicação ou veículos informativos. (MARIANI, 1998, p. 81).

Diante disso, o objetivo aqui é perceber as evidências de senti-
do deixadas nas textualidades produzidas pela imprensa de referência, 
apresentando de que maneira o seu discurso se constrói, atravessado 
pelos discursos econômicos e políticos, além de destacar os efeitos de 
sentido da imparcialidade e da neutralidade produzidos pelo discurso 
jornalístico, principalmente no momento que a narrativa se desloca de 
plataforma, saindo do jornal impresso e indo para as redes sociais, mais 
especificamente para o Instagram.

O corpus e o movimento de análise

Para esta análise, direcionamos o olhar para os editoriais do jornal 
Folha de São Paulo, sendo o corpus o editorial “Jair Rousseff”, publicado 
no dia 22 de agosto de 20203. O editorial de um jornal é um texto opina-
tivo, que reflete o que aquela instituição pensa sobre um determinado 
assunto. Geralmente, os editoriais partem de temas atuais, com enfoque 
em fatos políticos, econômicos ou sociais que estiveram no centro do 
debate naquela semana. É a partir do editorial que conseguimos perce-
ber esse jogo de filiações de sentidos realizado pelos processos discursi-
vos da imprensa tradicional.

Para Orlandi (2002) os efeitos de sentido são possível de serem 
compreendidos a partir do momento em que compreendemos a neces-
sidade da ideologia na constituição dos sentidos e dos sujeitos. A autora 
ainda cita Pêcheux (1975), quando diz que “não há discurso sem sujei-
to e não há sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito 
pela ideologia e é assim que a língua faz sentido”. (PÊCHEUX, 1975 apud 
ORLANDI, 2020, p. 17). Então, se os sujeitos são sempre interpelados 
pela ideologia, é através dela que ele produz o seu dizer, utilizando es-
truturas de funcionamento que produzem evidências de sentidos. Por 

3 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/. Acesso em: set. 2020.

https://acervo.folha.com.br/
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fim, os sujeitos são afetados pela língua e pela história. Nessa perspecti-
va discursiva, concordamos com Mariani (1998) que entende o discurso 
jornalístico como um entrecruzamento da língua, da história e da socie-
dade. Segundo a autora, o discurso jornalístico atua de forma nivelado-
ra, organizando filiações de sentido possíveis para um acontecimento e 
operando como referência do que vemos e onde projetamos imagina-
riamente nossas reais condições. Desse modo, a imprensa de referên-
cia atua na institucionalização social de determinados sentidos, contri-
buindo, assim, na constituição do imaginário social.

Abaixo temos as imagens do editorial nas três plataformas: no jor-
nal impresso, no site e a peça utilizada para divulgação do Instagram da 
FSP.

Figura 1 – Editorial 

Fonte: Folha de São Paulo,                        

22 ago. 2020

Figura 2 – Editorial Site

Fonte: Site da Folha de São Paulo, 

21 ago. 2020

Figura 3 – Editorial Instagram

Fonte: Instagram da Folha de São 

Paulo, 22 ago. 2020
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Quando olhamos para o editorial “Jair Rousseff”, o primeiro mo-
vimento de análise é em relação ao título. Ainda que possamos encon-
trar marcas da formação ideológica do jornal ao longo de todo texto, 
o título concentra o efeito de sentido que o jornal busca produzir no 
leitor. E é justamente esse efeito que vai guiar o leitor ao longo de todo 
editorial. Para além de adversários no campo político, o jornal coloca 
Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro em uma mesma posição, unindo os dois 
a partir do nome e sobrenome e mostrando que o futuro de Bolsonaro 
enquanto Presidentes estaria caminhando para o mesmo lugar de Dilma, 
produzindo dois apagamentos: (1) o reforço a legitimidade do processo 
de impeachment – quando na verdade entendemos como um processo 
golpista; (2) o único evento que coloca Bolsonaro e Dilma em um mes-
mo campo – ainda que de lados opostos – que foi o momento de fala 
do Bolsonaro na votação da Câmara dos Deputados pela abertura do 
processo que tiraria Dilma da presidência. Ao ignorar esses dois acon-
tecimentos, o editorial provoca um efeito de sentido de imparcialidade, 
trazendo ao leitor uma interpretação já direcionada. Além disso, o jor-
nal também apaga a história e o legado político de Dilma, resumindo-a 
àquele único evento que lhe custou a presidência. Já no que diz respeito 
a Bolsonaro, um ex-militar reformado, e atual presidente do Brasil, há 
um movimento de, também, ignorar as posturas políticas protagoniza-
das por ele em diversos momentos que antecederam a sua chegada à 
presidência, citando como exemplo o evento que Bolsonaro protagoniza 
no dia da votação pela abertura do processo de impeachment de Dilma na 
Câmara dos Deputados, em abril de 2016. Na ocasião, Bolsonaro fala, em 
sua justificativa de voto, que sua motivação seria “pela memória do co-
ronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff”4. Ustra 
foi o responsável por torturar Dilma quando foi presa, em 1970, durante 
a ditadura militar no Brasil.

Então, como é possível colocar estes dois nomes, um ao lado do 
outro? Ao unir no título Bolsonaro e Dilma, o jornal ignora esse aconte-
cimento, e apaga tanto a evidência da tortura, quanto o seu apoio insti-
tucional ao golpe de 64 e o golpe de 2016. A partir desse entendimento, 
é possível reconhecer as marcas do discurso político e econômico em 

4 Fala de Bolsonaro. Disponível em: https://youtu.be/xiAZn7bUC8A?t=27. Acesso em: 14 mar. 
2021.

https://youtu.be/xiAZn7bUC8A?t=27
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uma tentativa de direcionar o leitor para uma única interpretação pos-
sível, aquela em que o jornal demonstra a sua preocupação com o fu-
turo econômico e político do país, mas feito a partir de uma posição de 
imparcialidade e neutralidade, ou seja, a posição-sujeito da imprensa. 
É justamente nesse movimento de filiações de sentidos que o discurso 
jornalístico vai moldando e determinando direções de sentidos para as 
quais o leitor deve seguir. Segundo Mariani (1998, p. 63) a imprensa traz 
para si o papel e a responsabilidade de desambiguizar o mundo. Ou seja, 
as oposições não são de interesse da mídia de referência.

O editorial “Jair Rousseff” foi publicado quando o programa do go-
verno Renda Brasil era o foco do debate político. Jair Bolsonaro protago-
nizou dois episódios em que falou sobre o teto de gastos, o tema-desta-
que do editorial. No primeiro pronunciamento, Bolsonaro reforçou sua 
posição em respeitar o limite de gastos estabelecido. E, em um segundo 
pronunciamento, expressou a possibilidade de furar esse mesmo teto de 
gastos caso o objetivo fosse para uma agenda social. Percebemos, então, 
que é justamente nesse momento em que Bolsonaro se desloca mesmo 
que minimamente da agenda econômica liberal-conservadora encabe-
çada pelo seu Ministro da Economia Paulo Guedes, e chancelada pela 
imprensa tradicional e outros setores dominantes, que ele causa um in-
cômodo a ponto de o jornal emitir a sua opinião em um editorial. Ao 
sinalizar seu interesse em furar o teto de gastos para direcionar recursos 
a projetos sociais e obras desenvolvimentistas, Bolsonaro flerta com o 
“populismo”, visando um projeto de reeleição em 2022. Foi esse incô-
modo, que impulsionou a aproximar as figuras de Jair Bolsonaro com a 
ex-presidenta Dilma Rousseff, unindo no título nome e sobrenome, res-
pectivamente, e reforçando na linha de apoio que o caminho sinalizado 
por Bolsonaro o levaria para o mesmo destino de Dilma, como mostra a 
primeira sequência discursiva destacada:

SD1: Jair Rousseff – Quebra do teto seria contratar crise futura 
em que pobres e presidente perderiam.

Podemos notar nesse movimento de aproximação um reforço nos 
efeitos de sentido de neutralidade e imparcialidade, principalmente ao 
ignorar contextos sócio-históricos anteriores. Além disso, a sequência 
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discursiva destacada também busca despertar no interlocutor o senti-
mento antipetista em relação a Bolsonaro, ao associá-lo com Dilma. A 
linha de apoio vem para reforçar justamente esse sentimento, fazendo 
lembrar que todo o golpe político/jurídico/midiático contra Dilma foi 
produzido sob o argumento de que ela havia cometido crime de respon-
sabilidade fiscal. Então, quando o jornal faz a união dos nomes e reforça 
a pauta econômica na linha de apoio, ele aponta para o leitor a única 
interpretação possível do editorial: se Bolsonaro seguir os mesmos pas-
sos de Dilma, no que diz respeito a sua agenda política, terá o mesmo 
destino, o que é reforçado pela segunda sequência discursiva destacada:

SD2: Bolsonaro, tudo indica, sonha com o propósito de dri-
blar o teto dos gastos que desde 2016 os mantém entre 19,4% 
e 19,9% do PIB, num ajuste relativamente suave. (…) Abriria 
caminho, assim, para uma ampliação dos investimentos em in-
fraestrutura e de programas sociais para agradar o eleitorado 
pobre do Nordeste e de outras regiões, além dos novos aliados 
do centrão e da ala militar do governo.

Este enunciado traz algumas marcas discursivas importantes. Em 
um primeiro momento, ele reforça o discurso econômico de maneira di-
dática, destacando números que possam comprovar a sua tese de que 
furar ou elevar o teto de gastos seria algo inviável e até mesmo preju-
dicial para economia do país, dentro de um contexto político neolibe-
ral. Também podemos perceber a força do discurso político-partidário 
que iguala Bolsonaro à Dilma utilizando de argumentos pré-concebi-
dos – e constantemente reforçados pela imprensa tradicional – de que 
aquela ação que visa “agradar o eleitorado pobre do Nordeste e de outras 
regiões” não passa de um jogo político em prol de um projeto de reelei-
ção. Ou seja, o editorial desloca a figura de Bolsonaro para um campo 
político próximo a Dilma, apontando semelhanças, mesmo que descon-
textualizadas, a fim de forçar, novamente, uma única direção de sentido 
possível. E é justamente nessa relação entre imparcialidade e neutrali-
dade que percebemos a formação discursiva dominante no editorial, que 
mesmo atravessado pelo discurso econômico, produz efeitos de sentido 
que buscam reforçar o discurso ideológico dominante capitalista:



769

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

Ao estabelecer aspectos que diferenciam as ideologias proletá-
rias das ideologias das classes dominantes em uma formação 
social dominada pelos meios de produção capitalistas, Pêcheux 
destaca os conhecimentos que elas integram, via reprodução de 
efeitos de significação, uma vez que as ideologias das chamadas 
classes dominantes ou rejeitam as “evidências”, ou acobertam 
as próprias relações entre os conhecimentos e os efeitos que 
estes produzem na esfera das práticas sociais (…) (ZANDWAIS, 
2005, p. 147).

O que nos leva para a sequência discursiva 3:

SD3: Não se discute a importância de reforçar a seguridade, 
ainda mais depois do impacto devastador da pandemia. Mas 
derrubar o teto, por motivo supostamente social ou desenvol-
vimentista, será manobra insensata mesmo sob a lógica elei-
toral mais desavergonhada (…) Ao final, os mais prejudicados 
serão, como de hábito, os pobres e miseráveis, que por incon-
veniência política constituem também a parcela mais decisiva 
do eleitorado.

Aqui, o jornal reforça novamente por meio do seu discurso a mo-
tivação principal do incômodo gerado por Bolsonaro. Dentro de um 
contexto de luta de classes, o jornal mostra que está a serviço da classe 
dominante quando coloca os “pobres e miseráveis” como uma “incon-
veniência política”, a qual Bolsonaro tenta agradar para garantir a sua 
reeleição. Segundo Chagas (2020, p. 5), a ideologia funciona por meio de 
um AIE – que aqui está representado pela imprensa de referência – e tem 
o papel de reforçar e manter a realidade social existente. E é justamente 
o que faz o jornal no editorial selecionado.

3. Segundo movimento de análise

No segundo movimento de análise, vamos olhar para a figura 3, 
o post que o jornal Folha de São Paulo fez na rede social Instagram para 
a divulgação do editorial “Jair Rousseff”. Aqui, o jornal realiza um des-
locamento do editorial para o Instagram a fim de publicizá-lo. Ao fazer 
isso, há um recorte do texto para que haja uma adequação da linguagem 
em relação à plataforma escolhida para a divulgação. Embora essa ade-
quação seja algo natural, há um movimento que faz com os efeitos de 



770

DISCURSO, CULTURA E MÍDIA: PESQUISAS EM REDE
VOLUME 4

sentido trazidos pelo editorial mudem completamente a partir da esco-
lha de um fragmento e não outro para fazer parte da peça de divulgação. 
Quando é deixado de fora uma parte fundamental para o entendimento 
completo do conteúdo daquele editorial, o jornal está direcionando o 
leitor para um único entendimento sobre o que aquele conteúdo se refe-
re. Vejamos a sequência discursiva 4:

SD4: Gastar mais, a esta altura, significa elevar uma dívida pú-
blica que ruma a mais de 90% do PIB, criar desconfiança no 
mercado sobre a solvência nacional, pressionar inflação e juros 
e solapar o tão almejado crescimento sustentável.

Essa SD4 faz parte da peça que o jornal usou para divulgar o edi-
torial no Instagram. Perceba que, em momento algum, é trazido alguma 
referência de Dilma ou do título, fazendo um direcionamento de sentido 
do conteúdo presente nesse editorial. Se o leitor se ater apenas ao que 
está escrito na imagem e na legenda de apoio, o efeito de sentido trans-
mitido é de que o jornal está fazendo uma crítica a uma postura consi-
derada irresponsável de Jair Bolsonaro ao sinalizar um possível furo no 
teto de gastos. Percebemos nessa SD4 que o jornal suprime o discurso 
político, descontextualizando o editorial e gerando um efeito de sentido 
outro, diferente daquele que se tem ao ler o editorial completo. Além 
disso, ao optar por não fazer nenhuma referência ao título, o jornal re-
força a ideia de imparcialidade e neutralidade, criando uma narrativa 
em que sua única preocupação é com o equilíbrio econômico e o cresci-
mento sustentável do país, cumprindo, portanto, o seu papel enquanto 
imprensa de vigiar o poder.  Em trabalhos recentes, Flores (2018) tem 
discutido a diferença entre informação e notícia, como forma de produ-
zir efeitos de neutralidade e imparcialidade na/da imprensa.

Noticiar e informar na perspectiva discursiva tem a ver com a 
posição-sujeito assumida no discurso jornalístico (…) A dife-
rença entre notícia e informação está na formulação do dizer 
de uma determinada discursividade, porque ao transportar um 
acontecimento de uma discursividade para outra, apagando a 
historicidade e as condições de produção do acontecimento, 
aquele dizer passa a ser interpretado pela historicidade, pela 
memória do discurso jornalístico que produz uma nova inter-
pretação. (…) Portanto, as condições de produção nesta nova 
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discursividade, justifica a interpretação que o jornalismo vai 
dar, produzindo o sentido de neutralidade. (FLORES 2018, p. 
304-305).

Por meio da escolha deste e não de outro trecho do editorial, o 
discurso jornalístico nesse contexto reforça para o leitor que a opinião 
do jornal se volta apenas para o contexto atual, não interferindo e nem 
tomando lado no debate político. Essa é a principal marcação percebida 
na troca de plataformas. O que é dito em um lugar não traz o efeito de 
sentido do que o que é em outro. Só percebemos que o jornal está falan-
do sobre Bolsonaro porque, no complemento da peça, há uma foto do 
Presidente utilizando uma máscara de proteção. Aqui, podemos iden-
tificar um segundo efeito de sentido quando olhamos para a foto de 
Bolsonaro usando máscara. Conhecido pelo seu negacionismo em rela-
ção a gravidade da pandemia de Covid-19, Bolsonaro protagonizou inú-
meras cenas, além de discursos oficiais e não oficiais, relativizando os 
efeitos da pandemia, promovendo aglomerações, não usando a máscara, 
equipamento de proteção recomendado pela OMS para evitar a prolife-
ração do vírus, além de outros atentados a saúde pública.

Quando o jornal coloca a sua foto de máscara, junto com o trecho 
selecionado do editorial, ele apaga não só o contexto sócio-histórico do 
editorial, como também apaga essas atitudes de Bolsonaro. Esse segun-
do efeito de sentido produzido minimiza o impacto que essas ações têm 
diante do contexto da pandemia e diante da incompetência o Governo 
Federal de gerir a crise de saúde, social e econômica em que o país está 
imerso desde o início da crise sanitária. Sendo assim, mesmo não trazen-
do no texto da peça ou da legenda trechos que evidenciem sua posição 
ideológica, a construção do post5 marca a posição ideológica do jornal, 
evidencia o discurso econômico, aproxima Bolsonaro de um contexto 
positivo em relação a sua imagem e afasta do leitor as evidências do 
discurso político e da formação ideológica em que está inscrito. É desse 
modo que o jornal constrói a narrativa da imparcialidade e da neutrali-
dade dentro do discurso jornalístico no Instagram.

5 Conteúdo publicado numa página na internet; postagem. Mensagem, texto, imagem ou qual-
quer outro conteúdo publicado na internet, especialmente em redes sociais.
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4. Conclusões provisórias

A pesquisa sobre o conteúdo abordado neste artigo ainda está no 
seu começo, o que nos permite dizer que ainda há inúmeras possibilida-
des de conclusão a medida em que avançamos nas análises dos editoriais 
e nas bibliografias disponíveis. Ainda assim, é possível perceber alguns 
resultados desta análise. O editorial analisado nos mostra que as evi-
dências de sentido deixadas através das marcações ideológicas e da po-
sição-sujeito assumida pela imprensa brasileira estão presentes mesmo 
na mudança de plataforma. Além disso, há um movimento de adequação 
do texto ao meio em que ele é publicizado, mas sem que se perca nesse 
processo o seu discurso político/partidário. Ao reforçar os efeitos de im-
parcialidade e neutralidade, a imprensa de referência procura por meio 
da sua credibilidade já construída ao longo dos anos, vencer a disputa 
de narrativas dentro da rede, comportando-se, de fato, como um AIE 
e determinando direções de sentidos específicas aos quais os leitores 
estão expostos. Como diz Mariani (1998), a imprensa de referência está 
fazendo a sua função de desambiguizando o mundo.

Se, antes, a imprensa só posicionava-se como um veículo neu-
tro e imparcial, hoje, ainda que timidamente, ela assume o seu 
lado interpretativo, e o fato de que cada jornal acaba tomando 
uma direção política prioritária (…) está cada vez mais em evi-
dência esse aspecto do entrelaçamento entre os eventos po-
líticos e a notícia: a imprensa tanto pode lançar direções de 
sentidos a partir do relato de determinado fato como pode per-
ceber tendência de opinião ainda tênues e dar-lhe visibilidade, 
tornando-as eventos-notícias (MARIANI 1998, p. 59).

Outro ponto de destaque da análise feita é a maneira como o jor-
nal apaga os processos históricos políticos do Brasil, trazendo o edito-
rial para o imediatismo ao construir a narrativa em torno do assunto 
que estava em pauta na semana em que foi escrito: o aumento do teto 
de gastos do Governo. Ao fazer esse movimento, o jornal desconsidera 
eventos importantes – e que destacamos ao longo da análise – como 
o ataque de Bolsonaro à Dilma, a participação ativa do jornal na cam-
panha antipetista que culminou no processo golpista de 2016, assim 
como a sua participação e apoio no também golpe de 1964, ao apagar o 
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histórico político de Dilma colocando-a ao lado de Bolsonaro no título 
do editorial. Ao explicitar a forma como o discurso jornalístico funciona, 
Mariani (1998, p. 61-62) diz que “(…) o discurso jornalístico atua à seme-
lhança de um discurso pedagógico em sua forma mais autoritária (…) no 
discurso jornalístico mascara-se um apagamento da interpretação em 
nome de fatos que falam por si”. Desse modo, é possível compreender o 
funcionamento do discurso jornalístico nesse processo de transmidiáti-
co feito pelo jornal, assim como identificar nas diferentes textualidades 
os efeitos de neutralidade e imparcialidade do/no discurso jornalístico.
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OS PRÉ-CONSTRUÍDOS E A MEMÓRIA
DO PRIMEIRO CÓDIGO DE ÉTICA DOS 

JORNALISTAS BRASILEIROS

Fabiana Soares1

1. Introdução

Os problemas que envolvem a ética jornalística não são assuntos 
recentes, pois estiveram e continuam presentes não só em Congressos e 
Conferências voltados ao tema, mas também em livros, revistas e traba-
lhos acadêmicos. Isto sem falarmos no seu papel no cotidiano da prática 
jornalística. Sabemos que antes da década de 40 os jornalistas brasilei-
ros não tinham um banalizador de conduta, o que existia eram leis que 
regulavam o “poder dizer” da imprensa, ou seja, era por meio do jurídico, 
das leis, que a imprensa brasileira controlava o que circulava nos jornais. 
Entretanto, nessa época houve a necessidade da criação de um código de 
ética que orientasse os jornalistas em sua conduta ética e moral. Assim, 
em 1949 foi criado e aprovado o primeiro Código de Ética elaborado para 
os Jornalistas Brasileiros, reformulado em 1968, 1986 e 2007.

Dessa forma, nesse artigo vamos analisar discursivamente o pri-
meiro Código de Ética elaborado para os jornalistas brasileiros, tentando 

1 Docente dos Cursos de Comunicação Social e dos Cursos em EAD da Unifacvest (Lages/SC). 
Jornalista (Unisinos/RS). Especialista em Teoria do Jornalismo e Comunicação de Massa (PUC/
RS). Mestre em Linguística (UFSC/SC) e Doutora em Ciências da Linguagem (Unisul/SC). 
Professora da Rede Estadual de Ensino do RS. impfabi@hotmail.com.
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compreender como ele produziu e produz efeito de sentido no discur-
so jornalístico, uma vez que entendemos que questionamentos sobre a 
ética jornalística nas reportagens publicadas desde a década de 40 ou 
ainda anteriormente, levaram a criação do referido Código. Para tanto, 
nos debruçaremos nas condições de produção desse Código, que seria 
justamente os acontecimentos históricos da época. Desse modo levando 
em consideração os processos de criação do Código de 1949 temos como 
questionamentos para esse artigo as seguintes perguntas discursivas: 
1) Como esse Código de Ética está marcado no discurso jornalístico? 2) 
Será que é possível falar da existência de uma ética e de uma moral no 
discurso jornalístico? Para responder essas perguntas vamos refletir so-
bre as práticas jornalísticas, no período em que antecede a elaboração 
desse Código.

Este estudo será embasado no aporte teórico da Análise de 
Discurso2, de vertente francesa e brasileira, proposta por Michel Pêcheux 
e seu grupo de pesquisadores, em 1960 na França, e desenvolvida no 
Brasil por Eni Orlandi e também seu grupo de pesquisadores, a partir de 
1980.

Meu corpus de pesquisa é composto pelo Código de Ética dos 
Jornalistas Brasileiros de 1949 e por uma matéria divulgada no Correio 
da Manhã, do Rio de Janeiro, em 1946, que traz como manchete “Os de-
veres do empregador”.

Sabemos que análise é um procedimento que inicia pela determi-
nação do corpus face à natureza do material e a pergunta discursiva que 
se organiza. Isso faz com que a teoria intervenha sempre a fim de nortear 
a relação do analista com o seu objeto, com os sentidos, com ele próprio 
e com a interpretação.

2. Compreendendo a historicidade do Código de Ética

Os anos 40, do século XX, marcam o início de um olhar mais atento 
à produção jornalística. Discussões nos periódicos sobre questões polí-
ticas ficaram mais acentuadas e visíveis com a ditadura Vargas, embora 
a política sempre tenha ocupado as páginas dos jornais, desde o século 

2 Doravante AD.
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XIX. Com os acontecimentos políticos marcados nos primeiros anos 
da década de 40, como a Segunda Guerra Mundial e a perseguição aos 
comunistas houve a necessidade de criação de um código de conduta. 
Assim, o primeiro Código foi elaborado em 1949 e aprovado pelos II e III 
Congresso Nacional de Jornalistas, realizados em São Paulo e Salvador, 
e motivado pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). Segundo 
Christofoletti (2005), em seu artigo “A preocupação com a ética: tradição 
e futuro”, o documento era relativamente longo, prolixo e com poucas 
condições de perenidade. No entanto, com apenas dois artigos, fixava os 
deveres fundamentais do jornalismo, das empresas jornalísticas e dos 
jornalistas profissionais, como nos mostra Beltrão3.

Considerava indeclinável dever das empresas “coibir a publica-
ção de estampas e fotografias que possam ferir o pudor público, 
a dignidade e o decoro de alguém” e julgava defeso ao jornalista 
“empregar termos cuja dubiedade possa produzir no ânimo do 
leitor impressão contrária àquela que normalmente deve surgir 
do fato noticiado ou comentado, especialmente se possa ferir o 
pudor público ou a dignidade e o decôro de alguém” (BELTRÃO, 
1960, p. 197).

Segundo Beltrão (1960) nesse mesmo encontro compareceram de-
legações de quase todos os estados do Brasil, onde foi apreciada a pos-
sibilidade da criação de uma Ordem dos Jornalistas, proposta que vinha 
sendo discutida desde 1939. A Ordem teria como propósito zelar pela 
ética da imprensa. Essa ideia surgiu no momento em que a imprensa vi-
via sob o regime do DIP, durante a ditadura Vargas. Entretanto, de acordo 
com as palavras de Beltrão, nos debates que se seguiam era visível que 
com ou sem Ordem dos Jornalistas eles continuavam indisciplinados e 
inestruturados com relação à educação e a ética profissional.

Assim, apesar da existência desse Código, da revolta de alguns se-
tores da opinião pública que resultaram em processos contra os jorna-
listas, e de alguns deles responderem na justiça por calúnia, injúria ou 
difamação, as pessoas ainda se sentiam desprotegidas e indefesas nas 
mãos de jornalistas sem caráter e sem pudor. Nessa época já havia uma 

3 Não encontramos a versão original do primeiro Código de Ética do Jornalista Brasileiro de 
1949, nem mesmo na Biblioteca Nacional, então optamos por utilizar os artigos do referido 
código, disponíveis na publicação de Beltrão, 1960.
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discussão sobre o funcionamento da imprensa, entretanto os jornalistas 
produziam suas notícias sem dar importância para as questões éticas, 
independente de se ter ou não um Código. Segundo Medina (1988, p. 64), 
com o rigor da censura que proibia a discussão de temas nacionais im-
portantes, assuntos polêmicos e também por cercear opiniões políticas 
divergentes, a imprensa utilizou do sensacionalismo para poder noticiar 
e não responder judicialmente pelos escritos publicados. Desse modo, o 
escândalo político deixa seu lugar para o escândalo policial, lembrando 
que o sensacionalismo não nasce aqui, apenas aparece como uma alter-
nativa para esse momento. Assim trazemos Beltrão ao dizer:

Como poderá o indivíduo confiar e respeitar um jornalismo que 
faz dos assassinos, dos suicídios, dos roubos e desfalques, da 
“juventude transviada”, do “café society” – os mais frequentes 
e apetitosos “pratos”, oferecidos ao público através de repor-
tagens escritas e faladas, com amplos e sugestivos documen-
tários fotográficos, visando exaltar e propagar o crime, o vício, 
as mazelas sociais, os desquites e “casamentos no Uruguai”, a 
prostituição e dissolução da família? Como poderá o cidadão 
atender a sisudos editoriais em que se clama pelo cumprimento 
das leis, se a própria imprensa e o rádio veiculam diàriamen-
te o resultado do “jogo do bixo”, publicam o retrato e o nome 
do menor delinqüente (…) botam a bôca no mundo, resguar-
dando os seus excessos sob um elástico conceito de liberdade? 
(BELTRÃO, 1960, p. 199).

Reportando-nos à citação acima entendemos que um dos motivos 
do menosprezo em que era tido o jornalismo no Brasil era justamente a 
falta de ética, tanto dos jornalistas quanto das empresas de comunica-
ção, que usavam do sensacionalismo para atrair o público leitor. Embora 
escrito em 1960, Beltrão já previa o desgaste da profissão como ocorre 
atualmente, pois um jornalismo divorciado da moral ou que menospreze 
os princípios éticos temido pela sua força destrutiva, não seria jamais 
respeitado pelo homem. Beltrão entende que o desprezo para com a im-
prensa estava relacionado com a falta de estrutura do exercício às nor-
mas da moral comum e da moral profissional. Já para Vianna (1966) essa 
falta de moral refletia na opinião pública. “A opinião pública será, pois, 
formada ou deformada, elevada ou inferiorizada, conforme os jornalistas 
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usarem do seu poder, conforme defenderem boas ou más ideias, confor-
me semearem boas ou más sementes” (VIANA, 1966, p. 342).

A partir das contribuições de Viana podemos pensar discursiva-
mente que a imprensa funciona como Aparelho Ideológico de Estado, 
pois ela atua como transmissora dos interesses da classe dominante, ou 
seja, os governos usam os meios de comunicação para propagarem as 
suas ideias, uma vez que a imprensa condiz com a ideologia do Estado. 
De acordo com Althusser “os Aparelhos Ideológicos de Estado funcio-
nam de um modo massivamente prevalente pela ideologia, embora fun-
cionando secundariamente pela repressão, mesmo que no limite, mas 
apenas no limite” (ALTHUSSER, 1980, p. 47). Com isso não há aparelho 
puramente ideológico. Assim, os meios de comunicação atuam como 
forma de repressão simbólica por métodos apropriados de sanções, de 
exclusões e de censura, pois estão atrelados ao poder do Estado. Nas 
palavras de Gomes (2002), o jornalismo nasce como guardião do equi-
líbrio de relações entre individual e coletivo, não só das relações cons-
tituídas como das almejadas. “Lembremos a proliferação de pequenos 
jornais no Brasil por ocasião da campanha abolicionista. O jornalismo 
se coloca, desde seu início, como guardião do papel do Estado em sua 
parte do acordo paralelamente a uma vigília sobre as igualdades sociais” 
(GOMES, 2002, p. 49).

Entendemos com isso que, mesmo atrelados a instância do Estado, 
questões relacionadas à falta de ética sempre estiveram em pauta nos 
congressos e encontros de jornalistas. Um exemplo disso foi a realização 
do VII Congresso Nacional de Jornalistas, no Rio de janeiro, entre os dias 
7 e 14 de setembro de 1957, onde estiveram reunidos jornalistas de de-
legações de vários estados para debater assuntos referentes à profissão, 
o que resultou depois de quase 10 anos numa nova versão do Código de 
1949.

3. Movimento de análise

Iniciaremos nossa análise destacando que o primeiro Código de 
Ética elaborado para os jornalistas brasileiros em 1949 tinha apenas dois 
artigos, que orientavam as empresas jornalísticas e os jornalistas sobre o 
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que podiam ou não fazer. Ou seja, ele fixava as normas que o profissional 
deveria ter nas suas relações com a sociedade, com as fontes de infor-
mação, bem como entre os próprios jornalistas. O referido Código surge 
durante o período Vargas trazendo as marcas de seu tempo.

Na perspectiva do discurso, o texto, e nesse caso tomamos como 
texto esse Código de Ética, é lugar de jogo de sentidos, de trabalho da 
linguagem e de funcionamento da discursividade, portanto objeto de 
interpretação. Para a AD é crucial entender como o texto produz sen-
tidos. “Um texto é uma peça de linguagem de um processo discursivo 
muito abrangente” (ORLANDI, 1996, p. 61). Com isso entendemos que 
para compreender melhor esse Código é necessário olharmos para a sua 
historicidade, relacionando-o também com as práticas jornalísticas, no 
período em que ele foi elaborado, ou seja, antes da década de 40.

Assim, dando sequência ao nosso artigo, vamos analisar uma ma-
téria divulgada no Correio da Manhã, no ano de 1946, que traz a manche-
te intitulada “Os deveres do empregador”:

Hoje, quando o mundo se encontra a braços com as tremendas 
consequências do maior conflito armado da história e a me-
nor dificuldade nos meios de comunicação, o clima é propício 
à propagação da mentira, da intriga e os propensos salvadores 
da humanidade põem-se expiorar os espíritos combalidos com 
a propositura de planos mirabolantes e programas impossíveis 
de executar. Urge, pois, estar alerta para desfazer as tramas e, 
para isso, todos os que possuem qualquer parcela de autoridade 
devem cooperar (…)”. (CORREIO DA MANHÃ, edição 15705, de 
12 de janeiro de 1946, p. 2).

Destacaremos a seguinte sequência discursiva:

SD1: Hoje, quando o mundo se encontra a braços com as tre-
mendas consequências do maior conflito armado da história e 
a menor dificuldade nos meios de comunicação, o clima é pro-
pício à propagação da mentira, da intriga (…).

Através da expressão maior conflito armado da história entende-
mos que existe nessa sequência discursiva um pré-construído sobre a 2º 
Guerra Mundial. Para Pêcheux (2014, p. 154) o pré-construído fornece 
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matéria-prima na qual o sujeito se constitui como “sujeito falante”4, com 
a formação discursiva que o assujeita. Para a Análise de Discurso uma 
FD é vista como dois ou mais discursos em um só, estabelecendo a con-
tradição como princípio constitutivo. Ou seja, uma FD é uma unidade 
dividida e heterogênea. Nas palavras de Indursky (2013, p. 45) “seu con-
torno é fundamentalmente instável, pois não há limites rígidos a separar 
os elementos internos de seu saber daqueles que lhe são exteriores”. O 
domínio de saber de uma FD exclui aquilo que nela não é formulável, em 
função da Formação Ideológica de que provém.

Entendemos que o Correio da Manhã foi um jornal de opinião e se 
posicionava contra o poder vigente, ou seja, contra o governo de Getúlio 
Vargas. Na sequência discursiva acima, as expressões propagação/men-
tira/intriga se confrontam com uma memória não-dita, mas compreen-
dida, remetendo a situação em que o Brasil se encontrava, que era um 
momento de discórdias, enganos, falsidades, fraudes, impostura e en-
ganação, consequências também da 2ª Guerra Mundial e da política de 
Vargas, que fazia uma caça aos comunistas e aos estrangeiros. Ao lem-
brarmos da 2ª Guerra Mundial nossa memória é acionada, pois ela faz 
parte da produção do discurso. Segundo Orlandi (2015, p. 20), “o discurso 
tem sua regularidade, tem seu funcionamento que é possível apreender 
se não opomos o social e o histórico, o sistema e a realização, o subjeti-
vo ao objetivo, o processo ao produto.”. Todo discurso é produzido por 
um sujeito, em determinado contexto histórico, social e ideológico. Isso 
significa que as condições de produção são constitutivas do sentido, ou 
seja, elas irão determinar como o leitor lê um texto.

De acordo com a autora, as condições de produção são compreen-
didas em sentido estrito e em sentido amplo. Em sentido estrito são as 
circunstâncias da enunciação, ou seja, o contexto imediato (tempo, lu-
gar, interlocutores, imagens recíprocas). Em sentido amplo abrangem 
o contexto sócio-histórico e o aspecto ideológico. Ainda, pensando nos 
pré-construídos sobre a 2ª Guerra mundial e diante da então conjuntura 
política, trazemos a segunda sequência discursiva da notícia em questão:

SD2: e os propensos salvadores da humanidade põem-se ex-
piorar os espíritos combalidos com a propositura de planos 

4 Aspas utilizadas pelo autor.
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mirabolantes e programas impossíveis de executar. Urge, pois, 
estar alerta para desfazer as tramas e, para isso, todos os que 
possuem qualquer parcela de autoridade devem cooperar (…).

Nessa sequência, a expressão os propensos salvadores da humani-
dade surge como alguém que quer se aproveitar da situação em que o 
país se encontra, e com o fato das pessoas estarem deprimidas e aba-
ladas, ou seja, com os espíritos combalidos para propor planos mirabo-
lantes e programas ilusórios. Para isso o salvador da pátria irá tentar 
fazer o impossível para melhorar esta situação. Aqui vemos também o 
atravessamento do discurso religioso, pois entendemos que o termo os 
salvadores da humanidade é o Estado representado pelos políticos. Por 
fim, nesse recorte, a última sequência discursiva expressa pelas palavras 
autoridade/cooperar remete ao desejo de se desfazer as tramas propos-
tas pelos propensos salvadores da humanidade, ou seja, pelos heróis, que 
são os políticos, que têm o poder nas mãos e que, nessa condição, irão 
salvar a pátria.

Vale lembrar que o Correio da Manhã foi um  periódico publica-
do no Rio de Janeiro, entre 1901 e 1974. Fundado por Edmundo e Paulo 
Bittencourt, vangloriava-se por dar ênfase à informação em detrimen-
to da opinião, além de colocar-se no centro das discussões políticas do 
Brasil. Caracterizou-se por fazer oposição a quase todos os presidentes 
brasileiros no período, motivo pelo qual o jornal foi perseguido e fecha-
do em diversas ocasiões, e os seus proprietários e dirigentes presos.

Esse periódico foi o primeiro jornal a denunciar, ainda em 1964, as 
torturas praticadas pela ditadura militar. Circulou pela última vez, em 
julho de 1974, após grande perseguição da ditadura militar. “A grande 
novidade foi seu caráter declaradamente de oposição ao poder dominan-
te, destacando-se pelo combate sem tréguas à corrupção, às arbitrarie-
dades e ao desrespeito às leis constitucionais” (FUAD, 2011). A escolha 
do Correio da Manhã se justifica pelo fato do mesmo ter sido publicado 
sem interrupções, em um dos períodos propostos para esta análise.
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4. Considerações

Se olharmos para a historicidade do referido Código veremos que 
apesar desse Código ter somente dois artigos, ele veio para estabelecer 
os deveres fundamentais dos jornalistas e das empresas jornalísticas. 
Entretanto, através de nossa análise, e respondendo a primeira pergunta 
discursiva, entendemos que esse Código não está marcado no discurso 
jornalístico. Isso é percebido através dos dizeres dos jornalistas, ou seja, 
pela forma com que eles escrevem as reportagens. Percebemos que mes-
mo sabendo da existência de um Código de Ética o jornalista continuava 
e continua a escrever de acordo com a linha editorial do jornal e sua FD, 
sem se preocupar com a reputação das pessoas. Sabemos que por mais 
que o jornalista tente romper com esse vínculo ele não consegue, pois 
esse processo faz parte da prática das empresas jornalísticas, uma vez 
que existe uma censura que regulariza os sentidos que têm que ser aque-
les. Assim, compreendemos que com ou sem a observância do Código de 
Ética, os sujeitos-jornalistas já determinam sua posição no discurso ao 
produzir a pauta, por exemplo, ou ao assumir a posição da instituição 
imprensa.

Retomando a nossa discussão trazemos a segunda pergunta dis-
cursiva, que questiona a existência de uma ética e de uma moral no dis-
curso jornalístico. Entendemos que se o próprio Código de Ética tem 
pouco valor, ou seja, não é levado a sério pelos jornalistas, como pode-se 
falar em ética e moral no discurso jornalístico, quando os próprios jor-
nalistas discutem, através da imprensa, e entre eles, questões relacio-
nadas à ética, expondo suas opiniões nos jornais, como por exemplo, as 
discussões entre Getúlio Vargas e seu principal opositor, o jornalista e 
político Carlos Lacerda, ainda antes da criação do primeiro Código de 
Ética dos Jornalistas Brasileiros. Assim, vemos que mesmo tendo uma 
carta deontológica voltada à profissão, orientando os jornalistas em sua 
conduta moral e ética, continuamos sendo alvos de um jornalismo que 
burla os Códigos e que rompe com os contratos sociais no momento em 
que o jornalista torna-se porta-voz das classes dominantes, por exem-
plo, produzindo e divulgando aquilo que é do interesse da instituição 
imprensa, deixando o interesse público de lado. Além disso, e pensan-
do ainda sob o ponto de vista jornalístico, entendemos que a prática 
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jornalística é regida pelas tensões às quais os jornalistas são submetidos 
diariamente na produção da notícia, pois eles são atravessados por uma 
série de conflitos, é o Código, é a linha editorial da empresa jornalística, 
são as questões profissionais, como por exemplo, publicar dessa ou da-
quela maneira, ou não publicar determinada reportagem. Com isso, sa-
bemos que muitas vezes a notícia é escrita sem a pausa necessária para 
a devida reflexão de complexidade sobre os conflitos éticos inerentes 
à profissão. Nesse sentido entendemos que os Códigos de Ética podem 
auxiliar os jornalistas, principalmente no que se refere a liberdade de ex-
pressão, proibição de censura e direito ao sigilo da fonte que são temas 
consolidados nos códigos.

Em suma, com ou sem o Código de Ética, o que vemos é a falta de 
moral e ética desde os primeiros escritos quando, ainda nos periódicos 
da primeira metade do século XIX, o que se via eram acirrados debates e 
discussões violentas a respeito do momento político em que os próprios 
editores e jornalistas trocavam acusações e injúrias, sempre publicados 
nos jornais. Entendemos que de lá para cá pouca coisa mudou, pois ve-
mos este tipo de situação na atualidade, principalmente através do sen-
sacionalismo e das fake news.
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Logo após o golpe que destituiu a presidente Dilma Rousseff do 
cargo para o qual foi legitimamente eleita, em abril de 2016, a toma-
da de poder pelo vice-presidente tornado presidente, Michel Temer, foi 
marcada pela narrativa de que os diversos sistemas de gestão do Brasil 
necessitavam passar por reformas de Estado. Reformas administrativa, 
previdenciária, trabalhista etc. foram pautadas pelo Executivo e pelo 
Legislativo federais, sem mencionar a mídia, e levadas a cabo, como sa-
bemos, naquele governo e no governo subsequente.

A primeira das alterações estruturais no Estado brasileiro propos-
ta foi a Reforma do Ensino Médio, materializada na Lei nº 13.415/2017, 
que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e esta-
beleceu uma mudança na estrutura deste âmbito de ensino, ampliando 
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o tempo mínimo do estudante na escola de oitocentas para mil horas 
anuais, a serem implantadas até 2022, e definindo uma organização cur-
ricular nova, baseada na ideia de flexibilizar os percursos formativos dos 
estudantes.

É diante desses fatos, e interessadas em compreender o que cha-
mamos de Discurso de Divulgação Governamental2 (REINHARDT-
SILVEIRA, 2018) – filiadas à análise do discurso (AD) desenvolvida a 
partir das reflexões de Michel Pêcheux –, que selecionamos notícias pu-
blicadas no Portal do Ministério da Educação na internet sobre o tema 
“Reforma do Ensino Médio” para a construção de um dispositivo analíti-
co e o desenvolvimento de um gesto de análise a partir de pressupostos 
teórico-metodológicos da AD.

1. O Discurso de Divulgação Governamental como um lugar de 
entremeio

Somos instados, comumente, a associar as noções de jornalismo, 
comunicação, ou simplesmente técnicas jornalísticas e redação jornalís-
tica, às práticas da grande mídia, da mídia tradicional, da comunicação 
que tem como meio os veículos impressos ou de radiodifusão. Contudo, 
também no âmbito das instituições, sejam elas públicas ou privadas, en-
contramos textos e publicações que se utilizam das técnicas, conheci-
mentos e profissionais do jornalismo e da comunicação social para co-
municar-se com seus públicos imaginados.

As técnicas jornalísticas estão presentes na redação dos textos, no 
formato da publicação, na manutenção dos sites oficiais, e até explici-
tamente em algum menu indicando para a área “Notícias” de um portal 
mantido pelo governo. Assim, interessa-nos aqui esse aspecto da comu-
nicação, na forma como é desenvolvido profissionalmente no Brasil, ao 
qual chamamos de comunicação institucional ou comunicação da/nas 
instituições. Compreendemos que tal especificidade compõe as con-
dições de produção pelas quais devemos analisar o discurso em pauta 

2 A noção de Discurso de Divulgação Governamental (DDG) foi primeiramente trabalhada na 
dissertação de Mestrado da autora, apresentada ao PPGL/UCPel em 2018 sob orientação da 
Profa. Dra. Ercília Ana Cazarin.
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e às quais permitem compreender a noção de Discurso de Divulgação 
Governamental.

Entendemos, dessa forma, que o papel da divulgação por meio da 
comunicação institucional é tornar acessível à população de um país o 
conteúdo das decisões e programas oficiais de um governo, seja de ma-
neira direta aos cidadãos, seja como ponto de partida e subsídio às pau-
tas jornalísticas a serem veiculadas no que se convencionou chamar de 
“grande mídia”.

O uso das técnicas jornalísticas para a formulação desses textos 
viria, assim, corroborar esse intuito, pois tornaria, imaginariamente, a 
um mesmo tempo, o relato das atividades governamentais mais inteli-
gível aos cidadãos acostumados ao formato de texto publicado no site, a 
exemplo dos veículos jornalísticos, e mais atrativo aos editores e repór-
teres dos veículos de comunicação que por ventura entram em contato 
com esses textos para reprodução em seus veículos de comunicação ou 
utilização como subsídios a suas pautas. Trata-se da projeção imaginária 
de um efeito-leitor ou de mais de um (cidadão/jornalista da mídia), o 
qual afeta a ordem do discurso em análise.

É por este entendimento que não nos ocupamos, em nossas aná-
lises, do discurso de um enunciador específico (o ministro de Estado ou 
presidente da República, por exemplo), ou do discurso de uma organiza-
ção determinada (o ministério como um todo ou um partido político, por 
exemplo, a partir de decretos, leis ou pronunciamentos oficiais). Nosso 
foco recai sobre o que compreendemos ser um espaço de intersecção 
entre um fazer (o jornalismo institucional) e um discurso político, afeta-
do pelas projeções imaginárias do efeito-leitor citado acima. É com esta 
compreensão que entendemos estudar um discurso de divulgação como 
modalidade de um discurso sobre.

Os trabalhos de Grigoletto (2005) e Flores (2005) sobre o Discurso 
de Divulgação Científica nos dão apoio para desenvolver nossas refle-
xões sobre o Discurso de Divulgação Governamental. Grigoletto (2005) 
afirma compreender a divulgação científica como relacionada a, pelo 
menos, duas ordens de constituição, a ciência e o jornalismo. Conforme 
afirma Grigoletto, “opera-se, no funcionamento discursivo, uma simu-
lação de apagamento da interpretação em nome dos fatos – no caso do 
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discurso jornalístico – e em nome dos objetos de saber que falam por si 
– no caso do discurso científico” (GRIGOLETTO, 2005, p. 43).

A esse pensamento somamos Flores (2005), quando a autora di-
ferencia três tipos de divulgadores científicos, sendo o primeiro o tipo 
de divulgação da ciência para a ciência (o próprio pesquisador/cientista 
enquanto divulgador de seu trabalho por meio de congressos, revistas 
científicas etc.), o segundo o tipo de divulgação científica realizada na 
grande mídia (do jornalismo/jornalista para o público em geral), e o ter-
ceiro tipo de divulgação aquela realizada pela assessoria de imprensa 
(do jornalista institucional relacionado com a produção científica em 
questão para o jornalista de mídia).

Podemos dizer, então, que o jornalista/assessor trabalha no en-
tremeio entre o discurso da ciência e o discurso jornalístico, 
fazendo uma ligação entre os dois, transferindo sentidos de um 
discurso para outro e se identificando com cada um em deter-
minados momentos, sempre atravessados pelas condições his-
tóricas de produção do sentido (FLORES, 2005, p. 61).

Assim, afirmamos juntamente com Flores, que o divulgador jor-
nalista atua em lugar de entremeio, em um movimento que pode ser 
descrito como o de “interpretar” em uma Formação Discursiva (FD), no 
discurso da ciência, para buscar produzir sentidos em outra, no discurso 
do jornalismo. O divulgador de tipo 3, dessa forma, faz a “leitura”, ou 
seja, obtém suas informações inscrito na FD da ciência, e produz o efei-
to de fechamento de seu texto tendo como leitor imaginário um sujei-
to inscrito na FD jornalística. Já o divulgador tipo 2 recebe informações 
de um efeito-texto produzido sob condições de produção influenciadas 
tanto pelo discurso da ciência quanto pelo discurso do jornalismo e as 
reinterpreta de forma a apresentar uma nova formulação/efeito-texto 
afetada pelo funcionamento do discurso da grande mídia e do cotidiano.

Em nossa compreensão para a análise do funcionamento da divul-
gação governamental, ambos tipos de divulgadores trabalham com mo-
dalidades do discurso sobre. Mariani (1996), quando nos fala a respeito 
do discurso sobre, afirma:
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Os discursos sobre são discursos que atuam na instituciona-
lização dos sentidos, portanto no efeito de linearidade e ho-
mogeneidade da memória. Os discursos sobre são discursos 
intermediários, pois ao falarem sobre um discurso de (‘discur-
so-origem’), situam-se entre este e o interlocutor, qualquer 
que seja. De modo geral, representam lugares de autoridade 
em que se efetua algum tipo de transmissão de conhecimen-
to, já que o falar sobre transita na co-relação entre o narrar/
descrever um acontecimento singular, estabelecendo sua rela-
ção com um campo de saberes já reconhecido pelo interlocutor 
(MARIANI, 1996, p. 64).

Também Orlandi (1990) considera os discursos sobre uma das for-
mas cruciais de institucionalização dos sentidos. “É no ‘discurso sobre’ 
que se trabalha o conceito de polifonia. Ou seja, o ‘discurso sobre’ é um 
lugar importante para organizar as diferentes vozes (dos discursos de)” 
(ORLANDI, 1990, p. 37). Para a autora, o discurso sobre organiza, disci-
plina a memória e a reduz. E é também com Orlandi (2001) que podemos 
resumir que “o jornalista lê em um discurso e diz em outro”.

Levando em consideração os elementos que afetam o discurso aqui 
estudado em relação a suas condições de produção, trata-se, então, de 
compreender o discurso de divulgação governamental como em um en-
tremeio – senão um entremeio discursivo, talvez um entremeio de prá-
ticas que nele se relacionam. Compreendemos o Discurso de Divulgação 
Governamental a divulgação de, pois não se trata nem do discurso do 
governante em sentido estrito, nem do discurso jornalístico midiático. É 
um discurso que provoca movimentos nessas diferentes ordens, mobili-
za saberes de uma e de outra, e reconfigura um espaço próprio e marca-
do de enunciação. Materializa-se no entremeio, heterogêneo, e precisa 
assim ser compreendido.

Colocando de outra forma, o discurso produzido pelo jornalis-
ta institucional/assessor de imprensa (tomado enquanto efeito, e não 
como sujeito-indivíduo empírico) se formula enquanto um discurso so-
bre o governo e seus atos, e não como um discurso do governo cujos atos 
são divulgados por meio de técnicas e veículos jornalísticos aplicados ao 
âmbito organizacional.
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Ao mesmo tempo em que podemos observar o Discurso de 
Divulgação Governamental como uma forma de discurso sobre, obser-
vamos nele o funcionamento discursivo que tenta sustentar o mito da 
imparcialidade por meio das peças jornalísticas selecionadas para aná-
lise, tal como é possível observar em outros discursos. São vistas no dis-
curso de divulgação governamental as marcas linguísticas da terceira 
pessoa do singular, assim como no discurso da ciência, no discurso de 
Divulgação Científica (GRIGOLETTO, 2005) e no discurso do jornalismo.

Entretanto, filiadas à Análise de Discurso, compreendemos que 
esta ilusão de imparcialidade e mera transmissão de informações não 
passa da busca de produção de um efeito. Trata-se de um efeito de senti-
do sustentado, em grande parte, pelo funcionamento do uso da terceira 
pessoa do singular na linearidade do enunciado. Tanto o dizer quanto 
o efeito de sentido desse dizer jamais estão isentos dos processos ideo-
lógicos que os determinam. São ambos determinados pelos processos 
ideológicos e históricos que os constituem, assim como o é o sujeito. Se 
algo faz sentido, é porque já fez sentido antes, em outro lugar, anterior-
mente. Produz um efeito de sentido, pois há historicidade constituindo 
esse dizer.

2. Gesto de análise

Para o gesto de análise que buscamos empreender, trazemos 
uma sequência discursiva recortada a partir do arquivo constituído 
para a pesquisa desenvolvida na dissertação referida. O objetivo desse 
gesto é fazer uma aproximação teórico-analítica entre a AD e o jorna-
lismo para compreender o funcionamento do Discurso de Divulgação 
Governamental sobre a Reforma do Ensino Médio.

Abaixo, apresentamos a SD1, recortada de uma notícia sobre um 
encontro realizado na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
entre o Ministro da Educação Mendonça Filho e representantes do em-
presariado e indústria brasileiros, publicada no site do Ministério da 
Educação e disponível na área denominada então como “Notícias”:

SD1: “Temos 98% das crianças matriculadas no ensino funda-
mental, mas os números do desempenho escolar das crianças 
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brasileiras ainda são, infelizmente, insatisfatórios”, observou o 
ministro. “Apenas 11% das crianças têm proficiência plena no 
item leitura e não podemos falar em inovação sem falar, tam-
bém, em educação básica de qualidade, na formação de crian-
ças e jovens e na preparação desse público para o mercado de 
trabalho”.

Destacamos, primeiramente, o uso de porcentagens e a citação ge-
nérica a “números do desempenho escolar”. Mais do que o conteúdo da 
formulação, o que nos interessa aqui é a constituição desse discurso, o 
qual funciona como um discurso de entremeio, o Discurso de Divulgação 
Governamental, na medida em que joga com as projeções imaginárias 
das formações discursivas com as quais flerta: a empresarial e a jornalís-
tica, além das projeções imaginárias de um público leitor em potencial 
amplo de cidadãos.

Os dígitos de porcentagens não aparecem contextualizados sobre 
um universo numérico total e diretamente relacionado a uma realida-
de palpável e a estatísticas reais; surgem na formulação como índices 
de um discurso constitutivo que objetiva apresentar a favorabilidade de 
uma ação, sem realmente aprofundar-se na explicação sobre as conse-
quências dos atos e decisões tomados pelo governo o qual divulga.

Os números, muitas vezes imaginariamente tomados como ab-
solutos e incorruptíveis, aparecem na SD1 sob a ordem da formulação. 
Entretanto, representam cifras relativas, porcentagens – e o percentual 
é um número que necessariamente necessita de um universo total a qual 
se refira para que possa ser interpretado em profundidade. Esse universo 
numérico total é negligenciado. Nosso gesto de análise aponta para a 
produção de um efeito de sentido baseado em uma cifra vazia, uma por-
centagem de um número absoluto ao qual não temos acesso.

Mesmo assim, os dados numéricos surgem na linearidade da for-
mulação como se não fossem carregados de contradição, e é possível 
produzir sentido mesmo ignorando o valor total. Isso ocorre pois a pro-
dução de efeito de sentido desse item se baseia na confiança imaginária 
na autoridade e veracidade desse locutor/enunciador governamental.

Essa produção de efeito de confiança só pode ser encontrada na 
ordem do discurso, como efeito de sentido produzido no âmbito des-
se discurso de divulgação governamental. Produz sentido, pois há uma 
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memória que aí funciona de que o governo deve falar a verdade e de que 
o jornalismo deve divulgar o que é verdadeiro. Esses dois aspectos se 
encontram e se somam no Discurso de Divulgação Governamental.

Entretanto, não é possível dizer que este efeito de sentido esteja 
colado às palavras e números que se apresentam na linearidade do texto. 
O sentido emerge do discurso que o constitui, mas não se encontra preso 
ao texto ou está já-lá dado a priori, descolado da formação discursiva que 
o afeta.

Mesmo sendo a sequência discursiva em análise produzida nas 
condições relativas à negociação pela Reforma do Ensino Médio, o re-
corte jornalístico feito da fala do ministro inicia em uma referência ao 
ensino fundamental, e finaliza em “mercado de trabalho”. O ensino fun-
damental, vivenciado geralmente ou preferencialmente durante a infân-
cia, não teria ligação direta, em um olhar desatento, com o universo do 
trabalho – em especial neste (o mercado) em que o trabalho é uma mer-
cadoria. Crianças e jovens aqui são um público a ser preparado ao mer-
cado de trabalho, não a serem educadas para suas vidas, para serem ci-
dadãos plenos, ou por qualquer outro motivo. São categorias (crianças e 
jovens, não pessoas simplesmente) a serem formadas (colocadas em for-
mas) nesse processo de “preparação” (operação ou processo de aprontar 
qualquer coisa para uso ou serviço, conforme o dicionário Oxford para a 
Língua Portuguesa).

“Preparação”, “formação” e “mercado de trabalho” são termos que 
se relacionam com a formação discursiva em que se inscrevem também 
os empresários e os industriais e, na identificação com essa FD, podem 
produzir efeitos de sentido. O sentido não é evidente, colado às palavras; 
“formar” só é possível de produzir um efeito de sentido relacionado ao 
processo educacional ou de aprendizagem no âmbito dessa FD que ob-
serva o ensino como espaço de confecção de novos trabalhadores para os 
meios produtivos dos quais não serão donos.

Ao analisarmos o recorte que o jornalista/assessor faz para repre-
sentar o argumento em favor da necessidade de melhoria de ensino (me-
lhoria na escolaridade e na qualidade do ensino = trabalhadores para a 
indústria, comércio, empresas), é nosso entendimento que a produção de 
efeitos de sentido possíveis joga com duas formações discursivas: uma 
FD a qual chamamos aqui, genericamente, de “FD senso comum” – no 
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âmbito da qual a melhoria do ensino pode ser interpretada como me-
lhores condições de ensino, aprendizagem, trabalho para os professores, 
maior e melhor difusão do conhecimento entre todos os brasileiros, com 
consequente melhoria das condições de vida para o indivíduo “que es-
tuda” – e com uma FD relacionada ao empresariado, no âmbito da qual 
a melhoria do ensino básico produz efeitos de sentido relacionados à 
formação de mão de obra mais focada nas necessidades da indústria e 
comércio brasileiros e menos propensa a discutir e promover mudanças 
culturais e sociais no Brasil que vão de encontro aos interesses econô-
micos e de lucratividade desse empresariado. Entendemos, assim, que o 
Discurso de Divulgação Governamental joga com essa ambiguidade, com 
esse conflito, com esses deslizamentos de sentidos possíveis de serem 
produzidos enquanto efeitos.

Na inter-relação de formações discursivas que o DDG faz ressoar 
seu discurso e se mostra como atividade de entremeio. Omite-se para 
não mentir, deixa abertas possibilidades de produção de efeitos de sen-
tido e apresenta ao interlocutor imaginário a responsabilidade da inter-
pretação e da produção de sentidos. Enquanto discurso de divulgação 
governamental, formula-se de forma a não se comprometer com apenas 
uma versão. A interpretação fica a cargo de pré-construídos (COURTINE, 
2009) que o leitor em potencial, projetado imaginariamente, irá mobili-
zar a partir da FD na qual está inscrito.

3. Para um efeito de fechamento

Retomamos, portanto, o percurso pretendido nessa discussão. 
Tomando como ponto de partida (condições de produção) a primei-
ra reforma de Estado promovida pelo governo brasileiro após o golpe 
de 2016, a qual foi nomeada como Reforma do Ensino Médio, busca-
mos, neste trabalho, desenvolver a noção de Discurso de Divulgação 
Governamental (DDG) (REINHARDT-SILVEIRA, 2018) como modalidade 
de discurso sobre (ORLANDI, 1990; MARIANI, 1996). Para tanto, filiadas 
à teoria da Análise de Discurso fundamentada nos estudos de Michel 
Pêcheux, desenvolvemos um gesto de análise sobre recortes de notícias 
publicadas pelo Ministério da Educação em seu site oficial a respeito da 
reforma.
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Compreendemos, nessa discussão, que o papel da divulgação por 
meio da comunicação institucional é tornar acessível à população de um 
país o conteúdo das decisões e programas oficiais de um governo, seja 
de forma direta aos cidadãos, seja como ponto de partida e subsídio às 
pautas jornalísticas a serem veiculadas no que se convencionou chamar 
de “grande mídia”.

Baseadas nos trabalhos de Grigoletto (2005) e Flores (2005) sobre a 
noção de Discurso de Divulgação Científica, desenvolvemos nossa análi-
se sobre o funcionamento de um Discurso de Divulgação Governamental, 
ao entender que o jornalista/assessor de imprensa (aqui tomado enquan-
to efeito, e não como sujeito-indivíduo empírico) “lê em um discurso e 
diz em outro”, conforme Orlandi (2001). Dito de outra forma, o discurso 
produzido pelo jornalista institucional se formula enquanto um discur-
so sobre o governo e seus atos, e não como um discurso do governo cujos 
atos são divulgados por meio de técnicas e meios jornalísticos aplicados 
ao âmbito organizacional.
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balhadores contra vários riscos econômicos, além de amparar o traba-
lhador idoso.

Em 2019, alegando, entre outras coisas, a insustentabilidade das 
contas previdenciárias e a necessidade de ajuste fiscal, uma proposta 
de reforma da Previdência (RP), via Proposta de Emenda Constitucional 
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(PEC) nº 6/2019, foi apresentada pelo governo do presidente Jair 
Bolsonaro3 como uma das principais prerrogativas para o equilíbrio da 
economia, sendo promulgada pelo Congresso Nacional em novembro 
daquele ano. Dessa forma, intentamos compreender o discurso midiá-
tico sobre a RP na dinâmica do ciberespaço, onde disputas de poder são 
travadas.

Apoiamo-nos aqui na Análise do Discurso (AD) formulada por 
Michel Pêcheux e seus seguidores. Pêcheux (2015) sublinha que toda se-
quência de enunciados é descritível como uma série de pontos de deriva, 
abrindo lugar à interpretação, e é nesse campo que a AD pretende traba-
lhar. Esse trabalho de interpretação consiste no movimento e batimento 
com a descrição (PÊCHEUX, 2015).

Frente ao intrincamento de discursos na rede, postulamos que as 
relações de forças e de sentidos instituem o movimento de (des)regu-
lação dos sentidos e posições-sujeito na web. Assim, o presente estudo 
pretende analisar o discurso sobre a RP inscrito na mídia jornalística 
digital, examinando no processo discursivo o jogo dos ditos e não ditos 
com a memória e com o silenciamento; ademais, o digital será tomado 
levando-se em conta as condições de produção dos modos de existência 
capitalistas (DIAS, 2018).

O corpus discursivo é explanado por Courtine (2014) como um con-
junto de sequências discursivas organizado conforme um plano definido 
quanto a um dado estado das condições de produção discursivas. A partir 
do ato de entrega da proposta de reforma para avaliação na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal4, em 20 de fevereiro de 2019, coletamos 
notícias publicadas no período de 13 e 27 de fevereiro de 2019.

A instituição desse período justifica-se por abarcar a discursivi-
zação do tema e seus desdobramentos num espaço de tempo anterior 
e posterior à entrega da proposta. Pelo critério da regularidade discur-
siva ligada à descrição da RP como algo “novo”, como saída para reso-
lução de impasses econômicos, selecionamos uma materialidade para 

3 Atualmente, o presidente não está filiado a nenhum partido.

4 A proposta de reforma foi entregue por Jair Bolsonaro aos então presidentes da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (Democratas), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (Democratas), 
para início das tramitações nas duas Casas.
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investigação. Fernandes e Vinhas (2019, p. 142) expõem que a AD pro-
põe uma “reflexão sobre a própria noção de regularidade, revendo seu 
aspecto doutrinário com leis ou normas, para trazer a relatividade da 
estrutura como sendo mais ou menos estável”. O regular concentra-se 
naquilo que se repete (FERNANDES; VINHAS, 2019).

Calcado nisso, para essa análise, recortamos quatro sequências 
discursivas (SD) de uma materialidade publicada no portal UOL, no dia 
20 de fevereiro de 2019. Destacamos, consoante Orlandi (1984), que o 
recorte é uma unidade discursiva, esta referente a fragmentos correla-
cionados de linguagem e situação.

A seguir, apresentaremos uma breve discussão acerca dos aportes 
teóricos que ancoram as nossas reflexões.

2. Análise do Discurso: um campo de indagações e confrontos

A Análise do Discurso (AD) origina-se no final da década de 
60, na França, tendo Pêcheux como principal articulador. Orlandi 
(2012) comenta que a teoria materialista dos sentidos visa enten-
der de que forma os objetos simbólicos produzem sentidos, consi-
derando a linguagem em sua não transparência. 

Nessa disciplina, a falha é constitutiva da língua e esta carac-
teriza-se como “condição de possibilidade do discurso” (ORLANDI, 
2012, p. 22). Assim, a AD toma a língua em sua descontinuidade, 
considerando que ela é esburacada, repleta de lacunas, permitin-
do a fugacidade dos sentidos e funcionando como instrumento 
de poder, de disputa e de controle. Nessa perspectiva, os sentidos 
escapam, irrompendo fronteiras, e os já-ditos materializados na 
língua funcionam de modo a desnaturalizar sentidos logicamente 
estabilizados.

Pêcheux (1997, p. 82) assinala que o discurso é “efeito de sentidos” 
entre interlocutores. Nessas condições, o sujeito não é origem do seu di-
zer, mas consiste numa posição entre outras (PÊCHEUX, 2014). Courtine 
(2014) concebe a noção de posição-sujeito enquanto um vínculo deter-
minado que se institui numa formulação entre um sujeito enunciador e 
o sujeito do saber de uma formação discursiva (FD). Essa relação, para o 
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autor, refere-se a uma relação de identificação em que as modalidades 
variam, produzindo distintos efeitos-sujeito no discurso. Uma FD reme-
te àquilo 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” (PÊCHEUX, 2014, p. 147).

Outra noção relevante é a de interdiscurso, definida por Pêcheux 
(2014) como o “todo complexo com dominante” das FDs, sendo subme-
tido à lei de desigualdade-contradição-subordinação que caracteriza 
o complexo das formações ideológicas. O interdiscurso corresponde à 
memória no tempo longo, de acordo com Courtine (2014), o qual, com 
base em Foucault, conceitua a memória discursiva como a “existência 
histórica do enunciado no interior de práticas discursivas regradas por 
aparelhos ideológicos” (COURTINE, 2014, p. 105-106).

Destarte, a retomada e reinscrição dos discursos se dá pelo viés 
do trabalho da memória discursiva e do processo metafórico, uma vez 
que, para Pêcheux (2014), o sentido existe exclusivamente nas relações 
metafóricas (efetuadas em efeitos de substituição, paráfrases, formações 
de sinônimos), das quais uma FD passa a ser historicamente o lugar mais 
ou menos provisório. Constitutiva do sentido, a metáfora sempre é de-
terminada por uma região do interdiscurso (PÊCHEUX, 2014). O autor 
acrescenta que a metáfora está localizada no espaço no qual o sentido 
passa a ser produzido no non-sens. Baseado nessa definição, “uma pa-
lavra, uma expressão ou uma proposição não tem um sentido que lhes 
seria próprio, preso a sua literalidade” (PÊCHEUX, 2014, p. 239).

Orlandi (2012) discorre que a forma como as palavras significam 
constitui a noção de metáfora. “A deriva, o deslize é o efeito metafóri-
co, a transferência, a palavra que fala com outras” (ORLANDI, 2012, p. 
53). Diante disso, a metáfora pode funcionar mediante dois processos: 
paráfrase e polissemia. Orlandi (2012) acentua que o funcionamento da 
linguagem está na tensão desses processos, forças que trabalham o dizer 
de modo que todo discurso ocorre entre o mesmo e o diferente.

Os processos parafrásticos são “aqueles pelos quais em todo dizer 
há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória” (ORLANDI, 
2012, p. 36). Assim, a paráfrase consiste na matriz do sentido, pois não há 
sentido sem repetição. A polissemia, por sua vez, na fonte da linguagem, 
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já que é a condição de existência dos discursos, e nela há ruptura dos 
processos de significação (ORLANDI, 2012).

Visto que o silêncio produz sentidos (ORLANDI, 2007), conside-
ramos esse conceito. Orlandi (2007) distingue os tipos de silêncio em 
silêncio fundador, aquele que existe nas palavras, e a política do silêncio, 
subdividida em silêncio constitutivo, quando uma palavra apaga outras, 
e silêncio local, remetendo à censura. Verificaremos esse funcionamento 
discursivo nas SDs selecionadas, porquanto os silêncios são múltiplos, 
tais quais as palavras (ORLANDI, 2007).

Conforme já assinalado, nosso corpus foi coletado do ciberespaço, 
onde funciona o discurso digital, que também atravessa e constitui a tra-
ma discursiva sobre a qual nos debruçamos. Discorreremos brevemente 
acerca do funcionamento discursivo do digital.

Para Dias (2018), o digital é uma área de discursividades consti-
tutivo do espaço, do sujeito e do sentido, e do conhecimento, com sua 
materialidade. Dias (2016) afirma que a AD propõe questionamentos 
(im)pertinentes ao digital, fazendo mover tanto a teoria, devido às in-
dagações que postula, quanto o digital, pois, ao investigar seus sentidos, 
produz outros sentidos no processo de significação já estabilizado pelo 
“técnico”. A teórica assegura que a digitalização do mundo trata-se de 
um processo de historicização dos sentidos, que muda a forma de signi-
ficação, gerando uma outra forma material, dado que inscreve o dizer, o 
fazer e as práticas dos sujeitos em demais condições de produção afeta-
das por instituições. Isso, consoante a autora, atesta o funcionamento 
do aparato ideológico por intermédio dos elos de poder e de produção-
-reprodução do trabalho.

Segundo Cortes (2015), o hipertexto constitui-se de recortes da 
memória, construção de muitas camadas, considerado um grande “pa-
limpsesto eletrônico”. A autora assevera que por causa dos equívocos 
da língua, o hipertexto é tido como um lugar de ressignificação e de (re)
inscrição de arquivos. Garcia e Sousa (2014) notabilizam que a rede é 
um espaço heterogêneo aberto ao múltiplo, porém um múltiplo atra-
vessado por relações de poder em que dizeres são permitidos e também 
interditados.
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Nessa esteira, os sentidos e sujeitos movimentam-se pelos nós da 
rede afetados pelas práticas ideológicas. Por conseguinte, as redes digi-
tais potencializam a circulação dos discursos e propiciam uma dinâmica 
no que se refere ao cruzamento e embate contínuo de sentidos.

Vejamos como se dá esse funcionamento discursivo em nosso mo-
vimento de análises, a seguir.

3. Resultados e discussão

Iniciaremos nossas análises a partir do recorte de quatro sequên-
cias discursivas (SDs) em funcionamento numa materialidade publicada 
no portal UOL.

SD1:

Figura 1 – Print de título de notícia e de imagem publicados no portal UOL

Fonte: UOL. Imagem: Antonio Temóteo/UOL. Disponível em: https://economia.uol.

com.br/noticias/redacao/2019/02/20/governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-

e-evita-palavra-reforma.htm. Acesso em: 09 abr. 2020.

A notícia, divulgada no dia 20 de fevereiro de 2019 no portal UOL5, 
tem por título: “Governo apresenta slogan de nova previdência e evita 

5 Fundado em 1996, o Universo Online (UOL) é uma empresa de conteúdo e serviços de internet 
pertencente ao grupo Folha.

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm
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a palavra reforma”6. Abaixo do título, consta uma imagem de uma sala 
onde seria feita uma coletiva de imprensa para anunciar a proposta 
de reforma. Nela, está exposto o slogan adotado pelo governo: “Nova 
Previdência É para todos. É melhor para o Brasil”.

Percebemos, inicialmente, o jogo de sentidos estabelecidos com 
as cores da bandeira brasileira no slogan, no qual se inscrevem sentidos 
da memória de nacionalismo, em aliança com a formação discursiva de 
direita, que determina o discurso presidencial.

Tem-se, na SD1, o funcionamento da metáfora discursiva no dis-
curso governista, pela substituição da formulação “reforma” por “nova” 
Previdência. No trabalho dos sentidos, não mais “reforma”, tendo em 
vista a memória que o termo carrega, de um sistema supostamente 
ultrapassado e distribuidor de privilégios; mas agora, o termo “nova” 
Previdência produz evidências de sentidos de um “novo” sistema, com 
equidade e justiça. Para Pêcheux (2014, p. 240), “as palavras, expressões 
e proposições recebem seus sentidos da formação discursiva à qual per-
tencem”. Logo, a substituição metafórica de termos instaura efeitos de 
sentidos de que não se intenta fazer ajustes, a exemplo de outros gover-
nos, mas de efetivar um novo projeto previdenciário.

Lastres e Ferraz (1999, p. 27), com base em Marx, explicitam que 
“o capitalismo e a burguesia se alimentam do novo, destruindo o velho 
antes que este se torne obsoleto”. Conforme Foucault (1996, p. 26), “o 
novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta”. Assim, 
observamos que o efeito do significante “nova” Previdência não anula os 
sentidos das velhas práticas de dominação e de exploração do trabalha-
dor, que perduram no discurso inscrito na proposta.

Ademais, o discurso governista produz o efeito de inclusão social 
quando declara que a RP engloba toda a população no processo de mu-
dança, a partir do slogan “Nova Previdência É para todos. É melhor para 
o Brasil”. Desse modo, a reforma é discursivizada no intuito de fixar e 
naturalizar sentidos de justiça ao projeto reformista. Contudo, embora 

6 Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/governo-apresen-
ta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm. Acesso em: 09 abr. 2020.

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm
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funcione esse efeito ideológico, o discurso governista, em aliança com os 
discursos midiático e publicitário, produz apagamentos quanto aos di-
reitos dos trabalhadores, instituindo efeitos de sentidos de tirania, pois 
endurece regras para concessão de benefícios, a exemplo das mudanças 
voltadas à pensão por morte, aposentadoria por invalidez, aumento de 
idade para aposentadoria da mulher, entre outras modificações.

Apesar de produzir sentidos de inclusão, o slogan é atravessado 
pelo discurso autoritário. Constatamos o funcionamento dessa tipolo-
gia discursiva materializada no termo “todos”, que impõe sentidos de 
que tal mudança é “melhor para o Brasil”. Orlandi (2012) explana que o 
discurso autoritário é aquele em que a polissemia é contida, o referente 
encontra-se apagado pela relação de linguagem e o locutor coloca-se 
enquanto agente exclusivo, apagando seu vínculo com o interlocutor. De 
acordo com Orlandi (1984), no discurso autoritário procura-se absoluti-
zar apenas um sentido de forma que se torne o único, o sentido “oficial”.

No trabalho do silêncio constitutivo, o discurso governista cala 
outras questões, tais como: quais tratamentos serão destinados aos tra-
balhadores nessa proposta e se esta tem sido implementada em prol dos 
mesmos ou se apenas serve aos interesses do capital. Orlandi (2007, p. 
14) ressalta que “as palavras são cheias de sentidos a não dizer e, além 
disso, colocamos no silêncio muitas delas”. Dessa maneira, o discurso 
inscrito na SD1 suprime as relações de trabalho e os desencadeamentos 
de suas condições.

Na descrição dessa notícia, recortamos o fragmento abaixo, refe-
rente a um enunciado da mídia UOL, com trechos direto do material de 
divulgação do governo entregue à imprensa.
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SD2:

Figura 2 – Print de recorte de notícia publicada no portal UOL

Fonte: UOL. Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/

governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm. Acesso 

em: 09 abr. 2020.

A mídia discursiviza um dos pontos no material de divulgação do 
governo que foi entregue à imprensa. Nele, o discurso funciona com sen-
tidos de que com a “nova” Previdência haverá igualdade na nação, posto 
que defendem um “sistema justo e igualitário (rico se aposentará na ida-
de do pobre)” e que “quem ganha menos paga menos”.

O discurso governista inscrito na notícia do UOL defende que, com 
o novo sistema, a justiça vai imperar. Orlandi (2012) declara que a ideo-
logia concede as evidências que dissipam o caráter material do sentido 
e do sujeito. Logo, na SD2, temos o atravessamento de ideologias que 
instauram efeitos de equidade no que tange à proposta; todavia, como 
preconiza Sobrinho (2019), os sujeitos históricos e seus discursos es-
tão intrincados nas relações de base material, na qual os interesses de 
classe atravessam os ditos e os silenciamentos. Calcado nisso, temos a 
ilusão do efeito de equidade, porém, como consta na nova proposta, há 
por exemplo um aumento da idade mínima de aposentadoria da mulher, 
que passou de 60 para 62 anos. Essa mudança acentua as desigualdades 
entre homens e mulheres, pois não considera as determinações histó-
ricas de lutas contra opressões e impasses enfrentados pelas mulheres 
em relação à variação de salários, às condições e sobrecarga de trabalho. 
Nesse caso, o endurecimento das regras de aposentadoria prejudica os 
que estão no mercado de trabalho e os que nele pretendem ingressar.

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm
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A notícia traz um post do perfil “Presidência Senado”, no Twitter7. 
A postagem, conforme print8 feito pelo portal UOL no dia 20 de fevereiro 
de 2019, às 9h37, possuía mais de 2,5 mil curtidas e 555 pessoas comen-
tavam o episódio. Sublinhamos que, na teia discursiva, em concordância 
com Batista (2019), os gestos de interpretação não são meros “clicks”, 
mas referem-se a tomadas de posição.

SD3:

Figura 3 – postagem feita no Twitter e incorporada à notícia publicada no UOL

Fonte: UOL. Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/

governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm. Acesso 

em: 09 abr. 2020.

Na SD3, as “curtidas” promovem a interpelação dos usuários em 
sujeitos que se subjetivam e tomam posição de identificação à FD go-
vernista. Além disso, observamos aspectos da plataforma digital em seu 
trajeto não linear, característico do hipertexto, quando são trazidas dis-
cursividades de outras páginas, atualizando os dados pela circulação dos 

7 Fundado em 2006 por Jack Dorsey, Eva Williams, Noah Glass e Biz Stone, o Twitter trata-se 
de uma rede social e de um servidor para microblogging que propicia aos usuários o envio e o 
recebimento de mensagens rápidas.

8 O vídeo divulga o momento em que Jair Bolsonaro chega ao Congresso Nacional para entregar 
a proposta de reforma aos então presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do 
Senado, Davi Alcolumbre.

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm
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dizeres. O portal inclui um post feito numa mídia social, com o intuito de 
instaurar um efeito de completude à notícia.

A incorporação da postagem feita no Twitter na notícia divulgada 
pelo UOL instaura, diante dos dizeres e do vídeo, sentidos de que gover-
no, senado e câmara trabalham juntos pela RP. Na trama discursiva entre 
falas e poderes do executivo e legislativo, os sentidos funcionam numa 
mesma formação discursiva, com similares posições-sujeito, ou seja, de 
defesa da “nova” Previdência.

O portal UOL publica um vídeo de uma rápida entrevista com o 
então ministro da Economia do país, Paulo Roberto Nunes Guedes, com 
a chamada “Guedes diz que Previdência é fábrica de desigualdades”. Na 
ocasião, o ministro confirma alguns posicionamentos que serão toma-
dos com a “nova” Previdência.

Segue transcrição do pronunciamento:

SD4:

Quadro 1 – Transcrição de entrevista

“A Previdência brasileira tem sido uma fábrica de desigualdades, 
perpetua privilégios, acentua diferenças e desigualdades 
sociais e nós estamos, exatamente, tentando estruturar uma 
reforma que atenue, que diminui (sic), que reduza isso, depois 
de um período de transição. Muita coisa é paramétrica. Como 
vocês viram aí, por exemplo, foi falado: homens e mulheres 
com 65 anos. Vocês sabem que a posição, por exemplo, do 
deputado Rodrigo Maia era que fossem iguais, porque as 
mulheres, inclusive, têm uma expectativa de vida mais longa. 
Só que a posição do presidente Bolsonaro foi sempre que não. 
As mulheres deviam ficar com a idade menor. E foi o que o 
general Mourão falou hoje. Falou: olha, a palavra final nisso 
é a do presidente, porque ele que assina a PEC. Então, nós 
vamos ser bem mais precisos muito brevemente. Nós estamos 
acertando justamente isso.”

Fonte: UOL. Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/

governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm. Acesso 

em: 09 abr. 2020.

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm
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Figura 4 – Print inicial de vídeo publicado em notícia do portal UOL

Fonte: UOL. Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/

governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm. Acesso 

em: 09 abr. 2020.

O discurso inscrito no vídeo publicado pelo portal UOL funciona 
numa retomada de sentidos em relação parafrástica com as SDs 1 e 2. 
Nos gestos discursivos, sentidos circulam e retornam quanto à proposta 
de mudança, instaurando a sustentação de efeitos de sentidos que favo-
recem à urgente aprovação da PEC. O discurso funciona no sentido de 
“inculcar” (PÊCHEUX, 2014) na mente da população que a Previdência 
precisava de mudanças. Ao descrever que a Previdência era uma “fábrica 
de desigualdades”, o discurso metafórico inscrito na fala de Guedes fun-
ciona com efeitos de sentidos de que uma das origens das desigualdades 
vivenciadas pelo país está no sistema previdenciário e que isso só pode 
ter fim quando este for modificado. No entanto, como o silêncio significa 
(ORLANDI, 2007), o discurso apaga o teor das mudanças que serão insti-
tuídas e que prejudicarão os trabalhadores.

Temos aí uma repetibilidade de sentidos, já que a fala de Guedes 
inscreve-se na formação discursiva governista. E “se a matriz de sentidos 
se institui através do processo de repetibilidade, ela também coloca os 
limites dessa repetição, pois a matriz de sentido estabelece o que pode 
e deve ser dito no interior de uma FD” (INDURSKY, 2011, p. 68). Então, 
observamos aquilo que assinala Orlandi (2012, p. 10): “os sentidos estão 
sempre ‘administrados’”.

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/governo-apresenta-slogan-de-nova-previdencia-e-evita-palavra-reforma.htm
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A segunda parte da declaração abrange efeitos de sentidos que 
envolvem a idade de aposentadoria das mulheres. Conforme Guedes, 
o então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, apoiava a 
idade de 65 anos, pois tinha como justificativa o fato de que as mulheres 
possuem uma “expectativa de vida mais longa”. No entanto, em posição 
contrária, Bolsonaro defendia a idade de 62 anos. E, como afirmou o en-
tão vice-presidente do país, Hamilton Mourão, quem decidiria isso seria 
o presidente do país, decisão essa decretada com a posição do último. 
Nesse emaranhado discursivo, instauram-se efeitos de sentidos da força 
e autoridade do presidente nas decisões.

Em virtude da força do lugar social ocupado por Guedes e 
Bolsonaro, há uma determinação dos sentidos e das posições-sujeito no 
discurso. Pêcheux (1997, p. 77) assegura que “um discurso é sempre pro-
nunciado a partir de condições de produção dadas”. Com isso, o que um 
sujeito diz é determinado pela posição que ele representa (PÊCHEUX, 
1997). Observamos no discurso o trabalho das relações de forças, pois 
o lugar social ocupado por Guedes determina os sentidos; e, pelo viés 
das formações imaginárias, que funcionam em todo processo discursivo 
(PÊCHEUX, 1997), o discurso da SD4 produz sentidos da imagem de um 
presidente que trabalha em favor das mulheres, tentando desfazer um 
já-dito de que Jair Bolsonaro é machista.

Nessa trama discursiva, funcionam intrincadamente as relações 
de sentidos, que para Pêcheux (1997, p. 77) consistem no fato de que “o 
discurso se conjuga sempre sobre um discursivo prévio”. Portanto, o dis-
curso inscrito na SD4, entremeado em relações de forças e de sentidos, 
instaura efeitos da necessidade de desmonte da Previdência que vigora-
va, a fim de implementar um novo sistema com base na diminuição de 
desigualdades sociais, além de produzir o imaginário de um presidente 
que supostamente se preocupa com os direitos das mulheres.

De forma geral, a FD midiática em regime de aliança e em processo 
de identificação com a FD governista funciona de modo a expressar que 
a reforma é necessária e deve ser efetuada com celeridade. Observamos 
a significância da materialidade digital no fazer jornalístico. Isto posto, 
a mídia UOL materializa e faz circular efeitos de sentidos de benéfices à 
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reforma. Nesse ínterim, a mídia digital tanto sofre como produz deter-
minações de sentidos.

Na SD4 funciona uma política de esquecimento viabilizada pelo 
Aparelho Ideológico do Estado da Informação, noção posta por Indursky 
(2015), no instante em que a mídia instaura um processo de silencia-
mento no tocante às modificações na proposta de RP, que podem preju-
dicar a classe trabalhadora. Indursky (2015) reitera que a mídia produz 
um processo discursivo da ordem da repetibilidade. A autora argumenta 
que no interior desse processo discursivo só existe espaço para os sabe-
res ligados à FD dominante e esses saberes são constantemente repeti-
dos até fomentarem um efeito de verdade, sendo que demais tomadas de 
posição são eliminadas, produzindo-se gestos de silenciamento quanto 
a outros sentidos possíveis. Em consonância com Indursky (2015), pelo 
processo de repetibilidade, há um efeito de produção de ampla informa-
ção, contudo, se produz muito, mas apenas do mesmo. E isso, em suma, 
ocorre na materialidade analisada, em que o discurso se inscreve na FD 
neoliberal.

Em conformidade com Costa (2006), o neoliberalismo é um mo-
vimento político-ideológico que objetiva criar legitimidade e manter a 
expansão da globalização econômica, alegando a desigualdade social 
pela ideia de diferenças naturais. A autora complementa que o Estado 
situa-se no centro da trama neoliberal, pois como movimento político-
-ideológico pretende utilizar o poder político para conferir liberdade de 
ação ao grande capital.

Guilbert (2020, p. 77) declara que a repetição midiática configura-
-se como “uma grande força de construção das evidências”. Para o autor, 
aquilo que o discurso neoliberal diz vale para justificar o que ele destila 
implicitamente. Ele acrescenta que a questão do modo de apresentação 
midiático desse discurso concentra-se em conseguir impor aos sujeitos 
a impossibilidade de contestação à doutrina neoliberal, em impor sua 
“evidência”. Assim, o discurso da grande mídia se identifica com saberes 
da FD neoliberal, como vimos na materialidade publicada no portal UOL, 
que ocupa a mesma posição-sujeito da FD governista, a qual determina 
os sentidos de defesa da RP, com efeitos de mudanças e novos benefícios 
à classe trabalhadora.
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4. Efeitos de fechamento

As discussões e as análises empreendidas propiciaram entender 
mais especificamente a língua afetada pelo digital, cujo discurso tam-
bém atravessa a constituição dos sujeitos e produz efeitos discursivos, 
entrecruzando-se na trama de relações de poder o discurso governista, o 
discurso midiático e o discurso publicitário.

Nesse viés, o discurso governista funciona em regime de aliança 
com os discursos midiático e publicitário, produzindo efeitos de natura-
lização dos sentidos da RP, pelo efeito metafórico do significante “nova”, 
como um sistema justo que vai acabar com os privilégios. O discurso 
midiático, para tanto, pauta as benéfices das mudanças, no intuito de 
tornar esse discurso evidente e impor um único sentido para a RP, con-
forme mostramos nas análises.

Em meio a essa dispersão de sujeitos e sentidos nos embates ideo-
lógicos do ciberespaço, os discursos passam a ser ressignificados em 
suas filiações de sentidos, produzindo uma dinâmica de deslocamentos 
e retomadas de saberes provenientes do interdiscurso.

A análise também aponta efeitos de silenciamento e de incomple-
tude do discurso midiático digital, visto que não é possível controlar os 
sentidos. Dessa maneira, dá-se uma disputa de poder/de sentidos em/na 
rede e institui-se um jogo de ditos e não ditos na trama discursiva, que 
produz efeitos de transparência de sentidos para a RP, sobretudo pelo 
viés do significante “nova”.

O processo discursivo, tecido por muitos fios, afetados pelo já-di-
to, produz efeito de uma rota já instituída, finalizada; todavia, a língua é 
opaca e assim abrem-se os furos, os escapes, os equívocos, possibilitan-
do a (re)inscrição das discursividades e a movência de sentidos em/na(s) 
rede(s) discursivas digitais (CORTES, 2015).
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A “NOVA PREVIDÊNCIA” EM
PROPAGANDAS GOVERNAMENTAIS: 

UMA ANÁLISE DISCURSIVA

Ana Carolina Moraes Monteiro1

Silmara Dela-Silva2

1. Introdução

Este trabalho tem como objeto de análise o discurso publicitário 
acerca da Reforma da Previdência, constituído, formulado e posto em 
circulação (ORLANDI, 2001a) na mídia e na rede eletrônica pelo governo 
federal brasileiro. De modo mais específico, voltamo-nos à análise de 
um corpus composto por três propagandas em vídeo, disponibilizadas 
na página eletrônica da chamada “Nova Previdência”, no ano de 2019, 
buscando compreender o modo como, nessas propagandas governamen-
tais, com vistas à aprovação da Reforma, se constituem ditos e não-ditos 
a respeito da Previdência, seu funcionamento e a imaginária aprovação 

1 Aluna de graduação do curso de Jornalismo da Universidade Federal Fluminense (UFF). É bol-
sista de iniciação científica da Faperj, com pesquisa vinculada ao grupo MiDi – Mídia e(m) 
Discurso (CNPq). E-mail: ana.moraes29@hotmail.com.

2 Doutora em Linguística (Unicamp, 2008). É docente do Departamento de Ciências da 
Linguagem e do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, Instituto de Letras 
da UFF. É líder do grupo de pesquisa “MiDi – Mídia e(m) Discurso” (CNPq) e pesquisadora do 
Laboratório Arquivos do Sujeito (LAS). Desenvolve pesquisas em análise de discurso de base 
materialista, interessando-se, em especial, pelos discursos da/na mídia. E-mail: silmarade-
la@gmail.com.
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dos brasileiros ao projeto que viria a ser votado em Plenária do Senado 
Federal3.

Nossa pesquisa situa-se no referencial teórico e metodológico da 
Análise de Discurso, tal como proposto por Michel Pêcheux e Eni Orlandi, 
compreendendo, assim, o discurso, nosso objeto de análise, como “efei-
tos de sentidos” (PÊCHEUX, 1997a [1969]), resultantes da inscrição da 
língua na história. Conforme Orlandi (2001, p. 15), ao estudarmos o dis-
curso, buscamos “compreender a língua fazendo sentido, enquanto tra-
balho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem 
e da sua história”.

Com Pêcheux, entendemos que, para pensar o funcionamento do 
discurso publicitário em nossa formação social, torna-se “necessário fa-
zer história” e “interrogar as práticas contraditórias que se instituíram 
no coração do desenvolvimento capitalista mais do que passar em revis-
ta técnicas psicológicas da propaganda” (PÊCHEUX, 2011 [1979], p. 80). 
Trata-se, assim, de uma questão de linguagem, uma questão discursiva.

Desse modo, voltamo-nos justamente ao funcionamento discur-
sivo de propagandas governamentais que visavam à aprovação de uma 
proposta de Reforma da Previdência almejada pelo governo federal. Nos 
termos de Freitas e Dela-Silva (2018, p. 50):

Em uma visada histórica a respeito de tais práticas na esfera 
capitalista, ao final da década de 1970, Pêcheux (2011 [1979], p. 
74) aponta a passagem da propaganda governamental – inicial-
mente considerada “um elemento indispensável no prossegui-
mento das operações militares contra o inimigo exterior” – a 
uma ação interna, destinada ao convencimento da população 
a respeito da relevância e da pertinência dos variados atos de 
um governo. É desse modo que, em sua avaliação, a propaganda 
deixa de ser um negócio militar, tornando-se preocupação pri-
mordial dos governos na formação social capitalista.

3 Buscamos, assim, apresentar algumas das reflexões teórico-analíticas que temos desenvol-
vido no âmbito do projeto de pesquisa de iniciação científica “A ‘Nova Previdência’ em pro-
pagandas governamentais: uma análise discursiva”, que se integra ao projeto de pesquisa 
docente “O discurso midiático e seu funcionamento: entre o publicitário e o jornalístico”, em 
andamento junto ao Departamento de Ciências da Linguagem (GCL/UFF), com apoio FAPERJ 
(Edital Jovem Cientista do Nosso Estado 2018-2021).
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Em consonância a Pêcheux (2011 [1979]) e, ainda, como Freitas e 
Dela-Silva (2018, p. 51), entendemos que o recurso às propagandas se 
tornou, em nossos dias, parte do “modus operandi da colocação em práti-
ca dessa agenda neoliberal”, ao apresentar “as reformas (constitucional 
de limitação de gastos, trabalhista, previdenciária, educacional…) como 
necessárias, urgentes e benfazejas”. Assim, neste trabalho interessa-nos 
pensar as propagandas que constituem nosso corpus de análise em suas 
condições de produção (PÊCHEUX, 1997a [1969]), considerando o modo 
como sua materialidade específica produz sentidos ao se inscrever na 
história.

Para isso, organizamos as reflexões que aqui trazemos em mais 
duas seções: na primeira, retomamos alguns dos conceitos teóricos fun-
damentais da Análise do Discurso, que serão mobilizados nas análises, 
com foco no funcionamento das propagandas em suas condições de pro-
dução discursivas; na segunda, apresentamos o corpus, seguido de nos-
sos gestos de análises.

2. Do discurso em suas condições de produção

A Análise do Discurso busca entender, segundo Orlandi (2001), a 
língua e o seu funcionamento “na produção de sentidos”. Para isso, toma 
o discurso como seu objeto de análise, entendido como efeitos de sen-
tido que se produz a partir de diferentes materialidades, tais como na 
linguagem verbal, em uma pintura, em publicações variadas no espaço 
virtual, em um livro ou em propagandas, como as que aqui tomaremos 
para análise. O discurso é produção de sentidos entre sujeitos, sentidos 
que se dão a partir de posições ocupadas pelos sujeitos, em uma de-
terminada conjuntura sócio-histórica. Ao produzir sentidos, os sujeitos 
buscam direcionar interpretações. Como afirma Michel Pêcheux (1997a 
[1969]), os discursos podem levar o sujeito, em certos casos, a bloquear 
ou apoiar sentidos, por meio de intervenções diretas ou indiretas, ver-
bais ou não-verbais, como resultado de um processo que compreende a 
língua e(m) suas condições de produção.

A língua é a base a partir da qual se desenvolvem os processos dis-
cursivos, do que resulta que não há discurso sem língua. As condições de 
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produção, conforme Orlandi (2001), compreendem desde as circunstân-
cias mais imediatas de enunciação até o contexto sócio-histórico e a me-
mória discursiva. Ao pensar as condições de produção, Pêcheux (1997a 
[1969]) aponta para as relações de força e de sentidos que constituem os 
processos discursivos. Na exemplificação trazida pelo autor (PÊCHEUX, 
1997a [1969]), as relações de força são aquelas na qual a posição ocupa-
da pelo sujeito determina o seu dizer e a construção dos sentidos. Por 
exemplo, os sentidos variam a partir da imagem que se tem do lugar 
ocupado pelo sujeito, como explica Pêcheux, ao mencionar a fala de um 
deputado na Câmara, e que também pode ser pensada na posição do 
governo federal brasileiro, ao dizer da Reforma da Previdência. Se to-
marmos, por exemplo, um discurso a favor da reforma previdenciária, 
analisando suas relações de força, temos que o discurso proferido por 
um político, como um deputado ou um vereador, causará mais impacto 
ao eleitorado que o mesmo dizer dito por um cidadão comum.

Ao tratar das relações de força, assim afirma Orlandi:

Segundo essa noção, podemos dizer que o lugar a partir do qual 
fala o sujeito é constitutivo do que ele diz. Assim, se o sujeito 
fala a partir do lugar de professor, suas palavras significam de 
modo diferente do que se falasse do lugar de aluno. O padre fala 
de um lugar em que suas palavras têm uma autoridade deter-
minada junto aos fiéis etc. Como nossa sociedade é constituída 
por relações hierarquizadas, são relações de força, sustentadas 
no poder desses diferentes lugares, que se fazem valer na “co-
municação”. (ORLANDI, 2001, p. 39-40).

Pode-se perceber, com isso, que as relações de força estão sempre 
presentes no discurso. Entender a posição de quem fala, o que ele fala 
e como fala é essencial para entender como o discurso pode ter força e 
produzir determinados efeitos de sentidos, e não outros.

Também funcionam nos discursos as relações de sentido: um dis-
curso sempre se liga a outro através da memória ou do interdiscurso, en-
tendido como um já-dito, um dito anterior em circulação e que constitui 
o dizer do sujeito. No discurso da “Nova Previdência”, que aqui nos inte-
ressa mais diretamente, ao se dizer que ela é “Nova”, se marca discursi-
vamente que já houve uma antiga Previdência Social, diferente daquela 
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que agora se apresenta. Dizer “Nova” também produz efeitos outros de 
se dizer “Reforma”, por exemplo, mobilizando outros sentidos.

A partir do já-dito, em outro lugar e em outro momento, funcio-
na o interdiscurso, memória discursiva também parte das condições de 
produção. Isso porque, ao trabalhar esse conceito, como mencionamos, 
Orlandi o divide em dois aspectos: “Podemos considerar as condições 
de produção em sentido estrito e temos as circunstâncias da enuncia-
ção: é o contexto imediato. E se as considerarmos em sentido amplo, as 
condições de produção incluem o contexto sócio-histórico, ideológico.” 
(ORLANDI, 2001, p. 30). Assim, temos que as condições de produção de 
sentido imediatas dizem respeito às situações que estão ocorrendo ago-
ra, enquanto em condições amplas, temos o funcionamento da história, 
da memória, da ideologia, que levam o sujeito a produzir ou interpretar 
um discurso.

No caso da campanha governamental sobre a “Nova Previdência”, 
no contexto imediato, temos, por exemplo, diversas manifestações 
contra e a favor do governo, ocorridas em 2019. Diversas propostas 
do governo de Jair Bolsonaro, propagando a ideia do armamento civil, 
discorrendo sobre as vantagens da Ditadura Militar, o desmonte das 
universidades públicas e buscando combater um suposto “kit gay” que 
nunca foi comprovado, por exemplo, fizeram com que manifestações 
tomassem as ruas, naquele ano, posicionando-se contra o presidente. 
No entanto, também em 2019, aqueles que se mantiveram a favor do 
presidente usavam as cores da bandeira do Brasil (verde, amarelo, azul 
e branco) para também irem às ruas demonstrar sua devoção pelo polí-
tico. Nas imagens de uma das propagandas da “Nova Previdência” que 
constituem o corpus, como veremos, existem pessoas nas ruas usando 
roupas com as cores da bandeira do Brasil, fazendo funcionar o contex-
to imediato de enunciação. Essas pessoas, aparecem sorrindo, felizes e 
aprovando a “nova” proposta. Além disso, estas estão caminhando para 
a frente, produzindo sentidos de que aqueles que apoiavam o presidente 
e suas propostas, usando as cores da bandeira de “Ordem e Progresso”, 
caminham para frente, felizes, rumo a uma sociedade melhor.
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Em termos de contexto sócio-histórico, as propagandas da “Nova 
Previdência” mobilizam sentidos acerca da história da aposentadoria 
como um direito do trabalhador. Um dos pontos dessa discussão cen-
tra-se na nova idade mínima de aposentadoria, que deve estar de acor-
do também com um tempo mínimo de contribuição com a Previdência 
Social. Os sentidos nela mobilizados relacionam-se, assim, à própria 
Previdência, ao direito ao descanso na velhice e até ao imaginário sobre 
o idoso em nossa formação social.

Também fazem parte dessas condições sócio-históricas a con-
cepção de Previdência Social que temos hoje no Brasil, estabelecida na 
Constituição de 1988, ou seja, apenas três anos depois do fim da Ditadura 
Militar, e após a morte de Tancredo Neves, primeiro presidente eleito no 
Brasil, após os anos de governo militar. E fazem parte das condições de 
produção do discurso as projeções que nele operam sobre quem produz 
o discurso e seus efeitos, quem está falando, quem está interessado em 
seus escritos ou seus dizeres, quem é seu sujeito. Assim, o sujeito, na 
posição de quem enuncia começa a trabalhar as formações imaginárias 
no discurso. Como afirma Pêcheux:

Isso implica que o orador experimente de certa maneira o lugar 
de ouvinte a partir de seu próprio lugar de orador: sua habilida-
de de imaginar, de preceder o ouvinte é, às vezes, decisiva se ele 
sabe prever, em tempo hábil, onde este ouvinte o “espera”. […] 
a esse respeito, um sermão e uma conversa a bandeiras despre-
gadas “funcionam” de modo diferente. Em certos casos, o ou-
vinte, ou o auditório, pode bloquear o discurso ou, ao contrário, 
apoiá-lo por meio de intervenções diretas ou indiretas, verbais 
ou não-verbais. (PÊCHEUX, 1997a [1969], p. 77).

Se o governo deseja convencer as instâncias legislativas e a popu-
lação da necessidade de se alterar as normas atuais da Previdência Social 
para as novas regras do projeto da “Nova Previdência”, este deve consi-
derar entender os interesses dos representantes da Câmara, que votarão 
no projeto, e o interesse da população para adotar e apoiar essa medida. 
Em seu discurso, o sujeito na posição de enunciador, ou seja, o governo, 
deve entender o lugar do outro projetado no discurso para conseguir 
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cumprir seu objetivo e convencê-lo, por meio da produção dos efeitos 
de sentidos por ele almejados. Nos comerciais da “Nova Previdência”, 
que integram o corpus deste trabalho, temos marcas dessas tentativas 
por parte do governo: pessoas sorrindo e trabalhando alegres produzem 
sentidos de que o emprego, mesmo que por mais tempo, fará a pessoa 
mais feliz, fazendo ressoar já-ditos de que “o trabalho dignifica o ho-
mem”, frase de Max Weber e que, no contexto atual, serve como base 
para o capitalismo.

Acerca das formações imaginárias, afirma Pêcheux:

[…] esses lugares estão representados nos processos discursi-
vos em que são colocados em jogo. Entretanto, seria ingênuo 
supor que o lugar como feixe de traços objetivos funciona como 
tal no interior do processo discursivo; ele se encontra aí repre-
sentado, isto é, presente, mas transformado; em outros termos, 
o que funciona nos processos discursivos é uma série de forma-
ções imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem 
cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu pró-
prio lugar e do lugar do outro. (PÊCHEUX, (1997a [1969], p. 82).

É importante ressaltar que as formações imaginárias são proje-
ções, ou seja, não se leva em conta a posição social dos sujeitos físicos, 
pois elas são do campo da sociologia; mas o modo como tais projeções 
se dão via imaginário, no discurso. Quando falamos em imaginário, es-
tamos falando sobre as imagens desse sujeito, a projeção de seu lugar 
no discurso. Trata-se da projeção, por exemplo, da posição de um pro-
fessor diante do proferimento de um deputado que deseja implementar 
a “Nova Previdência” no país. Não se considera de fato o professor, mas 
sim a projeção de suas posições num discurso. É o que explica Orlandi:

Resta acrescentar que todos esses mecanismos de funciona-
mento do discurso repousam no que chamamos de formações 
imaginárias. Assim não são os sujeitos físicos nem os seus luga-
res empíricos como tal, isto é, como estão inscritos na socieda-
de, e que poderiam ser sociologicamente descritos, que funcio-
nam no discurso, mas suas imagens que resultam de projeções. 
São essas projeções que permitem passar das situações empíri-
cas – ou lugares dos sujeitos – para as posições dos sujeitos no 
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discurso. Essa é a distinção entre lugar e posição. (ORLANDI, 
2001, p. 40).

Ainda com relação às formações imaginárias e à memória, pode-
mos entender a relação entre intradiscurso e interdiscurso nas condi-
ções de produção. O intradiscurso é o que estamos falando atualmente 
em nossa formulação discursiva. No exemplo da “Nova Previdência”, 
fala-se de progresso, de mudança e de novas concepções para que a so-
ciedade tenha mais empregos, ofereça mais saúde para todos agora e fu-
turamente, e mais desenvolvimento para o cidadão, como dizem as três 
propagandas analisadas. Já o interdiscurso remete a um já-dito, a uma 
memória, ao que já foi dito em outro lugar, se ligando, dessa forma, às 
relações de sentido, já explicadas anteriormente. Nos termos de Orlandi:

Courtine (1984) explicita essa diferença considerando a cons-
tituição – o que estamos chamando de interdiscurso – repre-
sentada como um eixo vertical onde teríamos todos os dizeres 
já ditos – e esquecidos – em uma estratificação de enunciados 
que, em seu conjunto, representa o dizível. E teríamos o eixo 
horizontal – o intradiscurso – que seria o eixo da formulação, 
isto é, aquilo que estamos dizendo naquele momento dado, em 
condições dadas. (ORLANDI, 2001, p. 32-33).

No dizer das propagandas, funcionam como interdiscurso efeitos 
de sentido de progresso e união, que sempre são utilizadas em discursos 
que remetem a novas propostas para tentar convencer o público-alvo 
a “comprar a ideia”, identificando-se a esse discurso. Na relação com o 
já-dito, no entanto, também funcionam não-ditos. Como afirma Orlandi 
(2001, p. 83), “na análise, devemos observar o que não está sendo dito, o 
que não pode ser dito, etc.”. Um não-dito em funcionamento no corpus 
é que socialmente a aposentadoria é a base do sustento de milhares de 
famílias, assim como as pensões por morte, ou seja, esse dinheiro rece-
bido pelos cidadãos tem um significado e, muitas vezes, sustenta casas. 
Em uma pesquisa feita pela LCA Consultores, mas divulgada pelo Grupo 
A Hora (MAURIQUE, 2018), em julho de 2018, ou seja, um ano antes da 
proposta da “Nova Previdência”, por exemplo, mostrou que o dinheiro 
que vem da Previdência Social representava, pelo menos, 75% da renda 
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de 5,7 milhões de famílias à época. Esse número teria aumentado cerca 
de 12% desde 2015. A pesquisa ainda mostrou que quase 17 milhões de 
pessoas dependiam de sua aposentadoria ou de terceiros para sobrevi-
ver, mostrando a desigualdade do país.

Nas propagandas da “Nova Previdência”, afirma-se que “Agora é 
seguir em frente, pois, assim mais empregos poderão ser gerados” e que 
“A reforma mudará as condições trabalhistas do país”. Ao mesmo tem-
po, não se diz sobre as perdas, por exemplo das condições de emprega-
bilidade, causadas por ações governamentais anteriores, a exemplo da 
Reforma Trabalhista, que naturaliza “sentidos de dissolução das rela-
ções formais de trabalho e da própria classe trabalhadora, suplantada 
pela individualização do sujeito responsável e responsabilidade por sua 
(não) formação e por seu (des)emprego” (DELA-SILVA, 2019, p. 26-27).

3. Do corpus e das análises

Conforme afirmamos na seção introdutória, o corpus de análise 
é composto por três propagandas em vídeo disponibilizadas no site da 
chamada “Nova Previdência” (disponível em: https://www.brasil.gov.br/
novaprevidencia/), uma página eletrônica governamental. Criado com 
o propósito de apresentar aqueles que, no discurso do governo federal, 
seriam os principais pontos da Reforma da Previdência, e noticiar a tra-
mitação do projeto da Reforma, nas variadas instâncias, até a sua apro-
vação, o site traz os três vídeos (com duração de 30 segundos cada um) 
que recolhemos para análise em sua página inicial, sob o título “Vídeos | 
Nova Previdência”. As propagandas em vídeo, que também estão dispo-
níveis na rede de compartilhamento de vídeos YouTube, são assim no-
meadas: 1) Aprovada em 1º turno na Câmara; 2) Aprovada na Câmara; 3) 
O brasileiro aprova a Nova Previdência.

Como se pode inferir a partir dos títulos dados a cada um dos ví-
deos, as propagandas em análise se referem a diferentes momentos de 
circulação. A primeira propaganda faz menção à aprovação em primeiro 
turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 06/2019 no Plenário 

https://www.brasil.gov.br/novaprevidencia/
https://www.brasil.gov.br/novaprevidencia/
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da Câmara dos Deputados, em votação realizada em 10 de julho de 2019. 
A segunda propaganda em vídeo, por sua vez, relaciona-se à aprovação 
em segundo turno, em votação realizada na Câmara dos Deputados, no 
dia 7 de agosto de 2019. O terceiro vídeo entra em circulação posterior-
mente, com vistas às votações da Reforma da Previdência no Senado 
Federal (ocorridas em outubro de 2019).

Centramos nossas análises na materialidade significante das pro-
pagandas em vídeo, com foco na análise da composição entre o ver-
bal e o não-verbal (LAGAZZI, 2017) que caracteriza tais propagandas. 
Entendemos, com Lagazzi (2017, p. 31), que cada materialidade signifi-
cante deve ser considerada em sua especificidade, mas sem desconside-
rar o seu funcionamento compósito, uma vez que “cada materialidade 
significante se demanda na(s) outra(s) com que compõe modos de for-
mulação, uma demanda pela constante possibilidade de estar em movi-
mento, estar em relação a esta(s) outra(s) materialidade(s)”.

Para que possamos considerar esse efeito de composição entre as 
diferentes materialidades, efetuamos recortes no corpus que conciliam 
prints de cenas dos vídeos, acompanhados dos dizeres verbais que a eles 
encontram-se associados. Nos recortes que propomos analisar, centra-
mo-nos nos sentidos para a Reforma da Previdência que se produzem 
no batimento entre imagens e texto verbal, considerando os seguintes 
pontos: a qualificação de “Nova Previdência” pelo recurso às sentenças 
relativas; e o slogan da campanha: “Nova Previdência. É para todos. É 
melhor para o Brasil”, que comparece no encerramento dos três vídeos 
que constituem o corpus.

Iniciamos com o nosso primeiro recorte de análise, voltando-nos 
a SD1:

SD1: A Nova Previdência, que vai garantir o futuro das novas 
gerações…
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Figura 1 – Printscreen com as cenas iniciais do vídeo 1

Fonte: Campanha Nova Previdência

Na SD1, extraída do vídeo 1 (“Nova Previdência aprovada em 1º 
turno na Câmara”), temos um dizer que qualifica a “Nova Previdência”: 
“que vai garantir o futuro das novas gerações…”. O dizer sobre a “Nova 
Previdência” se marca, assim, a partir de uma relativa explicativa, que 
funciona produzindo um efeito de evidência sobre aquilo a respeito do 
que diz. Retomando Pêcheux (1997a [1975]), Lunkes (2018) discorre acer-
ca do funcionamento da relativa explicativa, promovendo a articulação 
de enunciados. Nos termos da autora: “a relativa explicativa constitui 
uma ‘evocação lateral’ do que se sabe a partir de outro lugar e que com-
parece no discurso como ‘retorno do saber ao pensamento’” (LUNKES, 
2018, p. 151). No dizer do vídeo, é a designação “Nova Previdência” que 
passa a ser qualificada como aquela ou aquilo “que vai garantir o futu-
ro das novas gerações…”, retomando, assim, um dizer já dito em outro 
lugar, que retorna como pré-construído, dando sustentação ao dizer. 
Produz-se, assim, uma “evocação lateral”, como afirma Pêcheux (1997a 
[1975]), trazida via interdiscurso, que permite a sustentação de que a 
“Nova Previdência” irá assegurar o futuro das novas gerações. Trata-se 
de um já-dito associado à Previdência Social – que visa assegurar ao tra-
balhador uma renda futura – e que passa a produzir sentidos por asso-
ciação à “Nova Previdência”, que se deseja implementar.

Nas imagens que acompanham o dizer no comercial em vídeo, te-
mos uma sequência de cinco cenas que promovem um continuum entre 
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situações cotidianas de trabalho e as imagens de crianças de diferentes 
faixas etárias, que sorriem. Nas três primeiras cenas, saímos de um am-
biente externo que aponta para o espaço urbano, onde se veem pessoas 
com roupas sociais, próprias aos executivos, falando ao celular ou con-
versando entre si, para situações internas da prova de um terno ou do 
trabalho naquela que poderia ser uma cozinha de restaurante. Essas ce-
nas que remetem ao trabalho são seguidas das imagens de duas crianças 
que brincam em um balanço ao ar livre e de um bebê que engatinha pela 
casa. Afirma-se, desse modo, a naturalização do sentido de futuro, por 
associação às novas gerações, ao mesmo tempo em que se apaga o futuro 
do trabalhador.

Esse mesmo efeito de sentido para o futuro pode ser observado na 
SD2, recortada da parte de encerramento do mesmo vídeo:

SD2: Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil.

Figura 2 – Printscreen com as cenas finais do vídeo 1

Fonte: Campanha Nova Previdência

Na sequência de imagens de fechamento do vídeo 1, passamos do 
close na face de uma mulher, na primeira imagem, para uma sequência 
de abertura de planos da mesma cena que, ao final, revela a sua condição 
de gestante. O mesmo efeito de futuro como estando associado às novas 
gerações se produz, fazendo ressoar os sentidos de “garantia de futu-
ro para as novas gerações”, associado por meio da relativa explicativa à 
“Nova Previdência”.

Nessa sequência de prints do encerramento do vídeo 1, temos tam-
bém o comparecimento, sobreposto às imagens, do slogan da campanha: 
“Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil”, segundo ponto 
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de análise sobre o qual passamos a nos deter. Esse mesmo slogan irá se 
repetir na sequência final de cenas dos outros dois vídeos que consti-
tuem o corpus, conforme apresentamos na SD3 e na SD4:

SD3: Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil. 

Figura 3 – Printscreen com as cenas finais do vídeo 2

Fonte: Campanha Nova Previdência.

SD4: Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil.

 Figura 4 – Printscreen com as cenas finais do vídeo 3

Fonte: Campanha Nova Previdência

Característico do discurso publicitário, o slogan confere um efeito 
de unidade à campanha publicitária e busca naturalizar sentidos, tor-
nando-os evidentes aos sujeitos. No caso do slogan da campanha da 
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“Nova Previdência” que apresentamos nas sequências discursivas 2, 
3 e 4, temos também um funcionamento discursivo que produz efei-
tos de qualificação daquilo sobre o que se diz. É a “Nova Previdência” 
que é qualificada como sendo “para todos” e como sendo “melhor para 
o Brasil”. Em funcionamento semelhante àquele que já apontamos na 
SD1, ao analisarmos a relativa explicativa, também no slogan produz-se 
um efeito de “evocação lateral” (PÊCHEUX, 1997 [1975]) daquilo que se 
sustenta acerca da “Nova Previdência”, a partir de um dizer já-dito, cuja 
origem é desconhecida.

É possível questionarmos: ao afirmar que a “Nova Previdência” é 
“melhor para todos”, de quem se fala? As cenas que acompanham o slo-
gan, como vimos, são variáveis a cada comercial, passando de uma mu-
lher gestante na SD2 para um coletivo de pessoas que caminham no es-
paço urbano de uma grande cidade (no vídeo 2 – SD3) e, finalmente, para 
uma mulher negra, uma mulher branca e uma imagem aérea de uma 
cidade (no vídeo 3 – SD4). “Todos” ganha sentidos variados, podendo 
ser associado às novas gerações, a mulheres, ao conjunto dos brasileiros, 
sentido este que se sustenta também na combinação de cores branca, 
amarela e verde usadas na grafia do slogan. O efeito de homogeneida-
de de “todos” na propaganda não diz, no entanto, das especificidades 
previdenciárias: para se aposentar, a partir da mudança, alguns terão 
que pagar anos de contribuição a mais, apesar de já terem a idade para 
conquistar seu benefício; e homens e mulheres, por exemplo, têm regras 
distintas de tempo de contribuição e de idade para se aposentar. Como 
afirmam Ribeiro e Gonçalves, ao tratarem do emprego de “todos” como 
agente de um enunciado presente em propagandas também voltadas à 
Reforma da Previdência:

Desse modo, observa-se que diferentes grupos poderão identi-
ficar-se como os agentes do enunciado em questão. Numa re-
lação parte pelo todo, em que cada grupo (mulheres, homens, 
funcionários públicos, funcionários da iniciativa privada etc.) 
estaria representado pelo pronome “todos” posto em questão. 
(RIBEIRO; GONÇALVES, 2020, p. 92).

Em análise do slogan “Brasil, um país de todos”, Orlandi (2012, p. 
126-127) aponta para o modo como o discurso publicitário governamental 
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faz funcionar um “todos” que se marca pela ambiguidade: ao mesmo 
tempo, pode ser tomado como “todos nós brasileiros” e pode se abrir 
ao equívoco, “em que pensamos sermos nós, povo brasileiro, em nossa 
igualdade social (impossível) e na verdade somos apenas um todo in-
determinado, parte do discurso da globalização”. Esse mesmo efeito de 
homogeneidade é produzido pela afirmação de que a “Nova Previdência” 
“é melhor para o Brasil”. Podemos perguntar: para qual Brasil?

4. Para fechar…

No percurso que aqui empreendemos, trouxemos algumas refle-
xões teórico-analíticas iniciais que vimos desenvolvendo em nossa pes-
quisa, que se volta à análise dos discursos sobre a Reforma da Previdência 
em propagandas governamentais. A partir de um gesto de análise que se 
voltou ao processo de qualificação de “Nova Previdência” pelo recurso 
às sentenças relativas e ao slogan da campanha: “Nova Previdência. É 
para todos. É melhor para o Brasil”, buscamos mostrar o modo como o 
discurso da chamada “Nova Previdência” se constitui na relação entre 
já-ditos e não-ditos, produzindo um efeito de homogeneidade entre os 
trabalhadores e o apagamento das diferenças sob um imaginário de uni-
dade do país.

Em análise de notícias sobre a Reforma da Previdência com cir-
culação na rede eletrônica, Pereira e Cortes (2020, p. 261) apontaram 
o modo como o discurso em defesa da Reforma da Previdência produz 
silenciamentos, “pois o trabalhador e seus direitos históricos não são 
considerados nem comparecem no discurso, instituindo outros senti-
dos não ditos.”. Entendemos que esse mesmo efeito se dá no discurso 
publicitário governamental ora analisado, que ao qualificar aquela que 
designa como “Nova Previdência”, busca apagar as diferenças entre os 
sujeitos, em nossa conjuntura sócio-histórica.
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