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RESUMO 

 

 

 Este trabalho consiste em uma abordagem discursiva dos textos de alunos universitários. 

Nesses textos buscam-se as marcas de polifonia, de subjetividade deixadas pelos locutores, com o 

fim de se examinarem as posições de sujeito perpassadas no texto. Pesquisam-se ainda as 

formações discursivas (FDs), a partir das quais os sujeitos enunciam, observando-se as possíveis 

imbricações das FDs, haja vista o postulado de Foucault (1997), segundo o qual a FD não tem 

limite. Nesse sentido, o presente estudo está circunscrito à Lingüística do Discurso, em 

contraposição à Lingüística Imanente. E, a partir da Análise do Discurso, observam-se as FDs, já 

citadas, a constituição do sujeito, os conceitos de língua, de texto, de sujeito e de sentido. À luz 

da Lingüística Textual, buscam-se as marcas lingüísticas dos textos, articulando-as com a 

produção de sentido. Além dessas áreas do conhecimento, utilizam-se as Teorias da Enunciação e 

da Polifonia. Com a primeira, examinam-se as marcas da enunciação dos sujeitos no discurso, 

baseando-se nas teorias de Benveniste (1989, 1991); a formação de repertório dos alunos, por sua 

vez, é discutida segundo a teoria de Bakhtin (1999) acerca da palavra e do sentido. E, a partir dos 

postulados teóricos de Ducrot (1987) e Authier-Revuz (2004) sobre a polifonia, a 

heterogeneidade (constitutiva e mostrada), pretende-se ouvir as múltiplas vozes dos sujeitos, o 

ponto de vista dos enunciadores posto em cena pelo enunciado. Nesse caminho, investiga-se de 

quais princípios os locutores se servem para colocar em relação os argumentos e as posições 

sujeitos no interior dos textos. Ademais, faz-se um percurso histórico do ensino de Língua 

Portuguesa, a fim de se entender por que ocorre o silenciamento das vozes desses sujeitos na 

escola. Nessa perspectiva, estudam-se as políticas de fechamento, de acordo com Foucault 

(2003), verificando-se a questão de a Língua Portuguesa ter se tornado uma disciplina. Discute-se 

também sobre as sociedades de discurso das quais participam os professores. Nesse contexto, 

estudam-se os processos de constituição da linguagem: a polissemia, relacionada ao novo, à 

criatividade; a paráfrase, relacionada ao dado, ao mesmo. Constata-se, então, o caráter de 

produtividade dos discursos dos alunos, na medida em que eles estão mais centrados no processo 

parafrástico, corroborando a cristalização dos discursos.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Polifonia, Discurso, Sujeitos / Enunciadores, Formações Discursivas. 
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ABSTRACT 

 

Thist work consists in a discursive approach from the texts of university’s students. In 

these texts the author searches the polyphony’s marks of subjectivity left by the enunciators with 

a purpose of examine the subject positions showed in the text. She stills searches the discursives 

formations (DFs), based on subjects enunciation, observing possibles DFs superpositions’, as 

known by Foucault’s (1997) postulates, that the DFs has no limits. By that way, the present study 

is circunscript in Discourse’s Linguistic, contraposing the Immanent Linguistic. And concerned 

in Discourse Analysis, observes the DFs, already mentioned, the subject’s constitution, the 

languages concepts, of text, of subject and sense. In the light of Textual Linguistic, search the 

linguistics marks from texts, articulating as a senses’ production. Besides these knowledge’s 

areas, the author uses the Enunciation and Polyphony’s Theories. The first one, exams the 

enunciation’s marks of the subjects in discourse, basing on Benveniste’s theory (1989, 1991); the 

formation of students’ repertory, by your time, is discussed by Bakhtin’s theory (1999), around 

the word and sense. And, based on theories from Ducrot (1987) and Authier-Revuz (2004) about 

polyphony, the heterogeneity (constitutive and shown), intend to find the multiple subjects’ 

voices, the enunciators’ point of view placed in scene by enunciate. In this way, she studies the 

principles which the speakers serve themselves to put the arguments and subjects’ position in 

relation inside the text. Besides this, she makes a historical way of Portuguese Language’s 

teaching, with a purpose to understand why silent voices of schools’ subject remain occur. In this 

perspective, she studies the closed politics, according Foucault (2003), verifying the question of 

Portuguese Language has became a discipline. She also discusses about discourses societies 

which professors make part. In this context, she verifies the language’s constitution process: 

polissemy, related to new, to creativity; the paraphrase, related to given, to the same. In this way, 

she conceives then, productivity’s character of student’s discourses, so they are involved in 

paraphrastic’s process, so they corroborate the discourses’ crystallization.   

 

 

KEY-WORD : Polyphony, Discourse, Subjects / Enunciators, Dicursives Formations  
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RÉSUMÉ  

 

Ce travail se compose d'une abordage discussif des textes des élèves universitaires. Dans 

ces textes, on recherche les marques de polyphonie, de la subjectivité qui sont laissé par les haut-

parleurs, avec l’objectif de examiné les positions de le sujet au cours de le texte. On recherche, 

encore, les Formations Discussif (FDs) dont les sujets s’énonce en observant les possibles 

superpositions des FDs, soutenit par le postulat de Foucault (1997), selon lequel la FD n'a pas de 

limit. Dans ce sens, ce étude il est circonscrit à la Linguistique du Discours, en contraposition à la 

Linguistique  du Signifiant. De l'Analyse du Discours, on observe le FDs, qui sont déjà cité, la 

constitution du sujet, les concepts de langue, de texte et de sens. À la lumière de la Linguistique 

Textuel, les marques linguistiques des textes sont cherché par son articulation avec la production 

de sens. Au delà de ces secteurs de la connaissance, les théories de l'Énonciation et de la 

Polyphonie sont employés ici. Avec la première théorie, les marques de l'énonciation des sujets 

dans le discours sont examinées, basé sur les théories de Benveniste (1989, 1991); en suite la 

formation du répertoire des élèves est discutée selon la théorie de Bakhtin (1999) au sujet de mot 

et de le sens. Des les postulats théoriques de Ducrot (1987) et d'Authier-Revuz (2004) sur la 

polyphonie, la hétèrogènité (constitutif et montré), on démande d’entendre les voix multiples des 

sujets, le point de vue de les énonciateurs mis en scène pour le rapport. Dans cette façon, on 

étudie les principes de les haut-parleurs s'ils servent à placer, en relation à les arguments et les 

positions, les sujets à l'intérieur des textes. En plus, on fait un passage historique à l'enseignement  

de la langue portugaise, pour comprendre pourquoi le silence des le voix de ces sujets dans 

l'école a était produit. Dans cette perspective la politique de fermeture est étudiée, selon Foucault 

(2003), en vérifiant la question de la langue portugaise dévenir une discipline. On discute, aussi, 

sur les sociétés de le discours dont participent les professeurs. Dans ce contexte, les procédés de 

la constitution de la langue sont vérifiés: la polyssemie, liée au nouveau, à la créativité; la 

paraphrase, liée aux donnée, aux respectif. On observe, donc, le caractère de la productivité des 

discours des élèves, dans la mesure où ils sont centrées dans le procédé paraphrasique, ce que 

corrobore pour la cristallisation des discours. 

  

MOTS-CLÉS: Polyphonie, Discours, Sujets/Énonciateurs, Formations Discussif.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Há muito se fala sobre a problemática em torno dos textos escritos de estudantes, em 

instituições educacionais. Muitos trabalhos acadêmicos já foram elaborados e defendidos, no 

intuito de ora se apontarem soluções para tal ensino, ora se estudarem os aspectos abordados pelo 

ensino de língua. A verdade, entretanto, é que, apesar de muito se ter discutido acerca desse 

assunto, ele persiste, revelando ainda um caráter tradicional de ensino de língua e de texto. Por 

que isso acontece é um dos questionamentos feitos ao longo deste trabalho de pesquisa. 

De acordo com Marcuschi (2001), o problema sempre se constitui a partir de um 

determinado recorte observacional, já que os problemas não se dão naturalmente. Neste trabalho, 

como mencionado anteriormente, faz-se o recorte em relação à escrita de estudantes 

universitários, haja vista a aquisição dessa modalidade da língua ainda consistir em um problema, 

apesar do nível em que os sujeitos se encontram. Nesse contexto, não se pretende apenas corrigir 

os textos, tampouco elencar as dificuldades existentes, pois isso já foi feito pela pesquisadora em 

questão, durante o mestrado em Letras, na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Na presente 

pesquisa, tenta-se observar como os alunos utilizam a escrita como forma de interação verbal, 

uma vez que eles fazem parte do curso de Direito, em uma universidade particular (Aracaju – 

SE). Sabe-se ainda que os profissionais advindos desse curso lidam com a palavra, 

principalmente no que diz respeito à arte de convencer o outro. 

Nesse sentido, procura-se investigar as relações de subjetividade e de alteridade 

estabelecidas a partir da materialidade lingüística. Quanto a essas relações, observam-se os 

seguintes aspectos: como os alunos se enunciam; se a voz do aluno se constitui a sua própria voz 

ou consiste em uma repetição da voz do outro; a partir de qual formação discursiva esse aluno se 

enuncia e, conseqüentemente, por que formação ideológica é interpelado. Nessa direção, 

pesquisa-se também em que medida o discurso dos alunos é (ou não) o reflexo do seu lugar de 

classe. Além disso, supõe-se que, por fazerem parte de uma instituição particular e serem 

advindos do Ensino Médio, também da Rede Particular, estão em um lugar de classe média alta 

que, por sua vez, pode ser manipulada pelo discurso da Mídia. Este, por seu turno, reflete o 

discurso do estado. Com efeito, a mídia reproduz o discurso do estado, e os alunos, por sua vez, 

reproduzem o discurso midiático.  
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Sabe-se ainda que, quanto aos aspectos da polifonia, postulados por Ducrot, por Bakhtin, 

à luz do dialogismo; da heterogeneidade discursiva, defendidos por Authier-Revuz, a Escola 

sequer toma conhecimento, porque muitos profissionais não quererem ouvir as vozes do discurso, 

mas estipular normas do bem escrever. Portanto, os textos dos alunos são observados numa 

perspectiva da polifonia, tentando-se ultrapassar as paredes da escola e do olhar estruturalista de 

texto. 

À luz de tais postulados, faz-se um recorte desses textos, tentando-se encontrar os 

elementos comuns e os divergentes, quanto ao problema investigado. E, a partir de tais 

observações, reflete-se sobre a relevância de uma prática de escrita na escola, numa perspectiva 

discursiva, não unicamente normativo-prescritiva. A pesquisa, então, está circunscrita à 

Lingüística da Enunciação, na interface da Teoria da Enunciação, da Análise do Discurso, da 

Pragmática e da Lingüística Textual, todo referencial teórico abordado nos capítulos ao longo do 

trabalho. 

Quanto à metodologia, escolheu-se a qualitativa, por conta da natureza do resultado 

buscado: o discurso polifônico, a relação de subjetividade e de alteridade. Porém, nada impede 

que essa metodologia seja amparada por métodos estatísticos, observações sistemáticas. Como 

bem esclarece Marcuschi (2001, p. 28): “[...] não há oposição entre qualidade e quantidade. Elas 

são complementares. Tudo depende do que se busca e como se busca”. 

  Para se proceder à análise dos textos dos alunos, há de se fazerem ainda algumas 

considerações quanto às concepções de linguagem, de língua, de sujeito, de texto e de discurso 

segundo as quais tais textos são estudados. Primeiramente, entende-se a língua como um 

processo, não como um produto. E, como tal, só pode ser estudada na ocorrência da interlocução. 

Em decorrência disso, elege-se a concepção de linguagem, concordando-se com Coracini (1991), 

Orlandi (1984, 20072), para quem a linguagem é trabalho, processo de produção de sentido, numa 

dada formação discursiva, em dadas condições histórico-político-sociais. Essa concepção é eleita 

pela Análise de Discurso (doravante AD), uma das áreas a que este trabalho está circunscrito, 

como mencionado. 

 O sujeito, por sua vez, é constitutivamente heterogêneo, tomado como um ser do discurso, 

marcado sócio-historicamente, inserido em uma dada formação discursiva que, por seu turno, 

decorre de uma formação ideológica. Essa noção de sujeito incorpora o que diz respeito aos 

                                                 
2 Minicurso de Tópicos em Análise do Discurso, UFBA, 16 a 20 de abril de 2007. 
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enunciadores, ao jogo de imagens estabelecido entre os sujeitos da enunciação; como 

constituintes da própria linguagem, o modo como se relacionam com o real. Quanto à noção de 

texto, remete-se a Orlandi (1984, p.14) que dá a seguinte definição: “[...] processo de significação 

em que entram os elementos do contexto situacional”. Nesse caminho, o discurso é considerado 

efeito de sentidos.  

 Além disso, se se considera a linguagem como processo de produção de sentido, ela é 

observada em seu funcionamento, em que se procura determinar os processos de sua constituição, 

cuja natureza é sócio-histórica. Ainda segundo Orlandi (1984, 2001, 2002), tais processos são 

assim classificados: polissemia, que tem a ver com o novo, o diferente, corresponde à 

multiplicidade de sentido. Esse processo também está relacionado à criatividade, opondo-se ao 

caráter de produtividade do discurso. Este caráter, por seu turno, relaciona-se com a paráfrase 

que, por sua vez, refere-se ao dado, ao mesmo. Através da paráfrase, procura-se manter o mesmo 

sentido sob diferentes formas. Este processo está intrinsecamente ligado à cristalização do 

discurso pelas instituições. Nestas, a linguagem é tomada como produto e o dizível é mantido no 

espaço do que já está instituído. Nesse sentido, observa-se um processo parafrástico nos textos 

dos alunos, principalmente quando se analisam as formações discursivas em que estão inseridos 

os seus (dos alunos) discursos. 

 Quanto a esses processos, Orlandi (1984, p. 11) faz a seguinte afirmação: “A tensão entre 

esses processos instala o conflito entre o legítimo [o produto institucionalizado] e o que tem de se 

legitimar”. Mais adiante continua (p. 14): “A polissemia [expansão] é regulada por sua relação 

com a paráfrase [contenção], ou melhor, polissemia e paráfrase se limitam reciprocamente”. 

 Nesse contexto, põe-se em evidência o conhecimento dos sujeitos no processo de 

interlocução. Quanto a esse aspecto, Orlandi (1984) chama atenção para o fato de que os sujeitos 

não compartilham os seus conhecimentos, porque estes estão socialmente distribuídos. E, 

considerando-se a relação social entre os interlocutores, os conhecimentos podem ser comuns 

mas não iguais, havendo, portanto, uma desigualdade na distribuição do conhecimento, não uma 

partilha. Essa concepção corrobora Foucault (1997, 2003), o qual argumenta acerca das políticas 

de fechamento em relação ao conhecimento. 

 Volta-se, então, à noção de texto, segunda a qual é uma unidade de sentido, cujas relações 

não são lineares. Daí se enfatizarem as duas operações relacionadas a essa unidade de sentido: 

segmentação e recorte. Se, por um lado, o recorte é uma unidade discursiva, conseqüentemente, 
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um fragmento da situação discursiva; por outro, a segmentação é uma unidade da frase ou do 

sintagma, numa disposição linear. O recorte, por sua vez, varia segundo o tipo de discurso, as 

condições de produção, o objetivo e o alcance da análise. Quanto a essas operações, Orlandi 

(1984, p. 14) assim define texto: “[...] é o todo em que se organizam os recortes”. E continua (p. 

14): “Os recortes são feitos na [e pela] situação de interlocução, aí compreendido um contexto 

[de interlocução] menos imediato: o da ideologia”. Dessa forma, determina-se, através dos 

recortes, como ocorrem as relações textuais.   

É importante ainda se explanar sob quais condições de produção esses textos são 

analisados, uma vez que se acredita que tais condições determinam os caminhos da análise. 

Como de costume, em cada semestre letivo da disciplina Língua Portuguesa, a pesquisadora em 

questão solicita de suas turmas uma produção escrita3, a partir da qual desenvolve todo o trabalho 

quanto a essa modalidade da língua. Quando necessário, acrescentam-se ao conteúdo 

programático da disciplina assuntos que dão conta das dificuldades apresentadas pelos alunos. 

Escolhe-se, geralmente, o tipo dissertativo, uma vez que esses estudantes são egressos da terceira 

série do Ensino Médio, cuja prática está voltada para essa tipologia textual. No final do semestre, 

os alunos devem ser capazes de elaborarem artigos científicos. Estes, na época de sua elaboração, 

versaram sobre temas ligados ao curso em questão, escolhidos de acordo com o centro de 

interesse dos grupos. 

É relevante também mencionar que o trabalho de Língua Portuguesa I, nesse semestre, foi 

feito a partir do estabelecimento de interdisciplinaridade com Metodologia da Pesquisa e do 

Trabalho Científico. As contribuições dessa disciplina foram imprescindíveis para que se 

atingisse o nível da produção de um artigo científico. Logo, não se trabalhou apenas com o texto 

dissertativo, tal como se faz em cursos preparatórios de vestibular, ao contrário disso, buscaram-

se construir não só a textualidade mas também a argumentação nos textos dos alunos, dando 

seguimento a uma futura vida acadêmica.  

 Em 10 de fevereiro de 2003, solicitou-se às turmas do curso de Direito (13A e 13B) 

diurno, 1º período, da Universidade Tiradentes (Aracaju – SE) que discorressem sobre o seguinte 

tema: “Partido dos Trabalhadores: esperança do povo brasileiro?”. Como estavam cursando 

                                                 
3 Esta produção consiste em um teste diagnóstico. Este, por sua vez, é aplicado em um dos primeiros contatos com a 
turma. Portanto, ainda não tinha sido realizado qualquer trabalho com as turmas em questão, tampouco havia 
sido lido qualquer texto em sala de aula, propiciando uma produção posterior.   
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esse período, a disciplina correspondente era Língua Portuguesa I – Expressão Oral e Escrita4, 

única neste curso e comum a vários cursos desta instituição. Há, entretanto, a ressalva que os 

professores devem aplicar o conteúdo dessa disciplina ao curso em que estão lecionando. 

O tema, por sua vez, fora escolhido por o povo brasileiro se encontrar em um momento 

político inédito, haja vista a eleição de um homem do Partido dos Trabalhadores. De acordo com 

considerações anteriores, as turmas, por seu turno, fazem parte de um universo socialmente 

prestigiado, pois se encontram em uma universidade particular, em um turno que, de certa forma, 

impede que o aluno trabalhe. Nessa perspectiva, tal tema suscitava um debate sobre o fato de um 

trabalhador ter sido maciçamente eleito. Afora isso, há de se levar em conta o aspecto sócio-

cultural, por essas turmas fazerem parte de uma elite social do Estado de Sergipe. Nesse contexto, 

pensou-se na possibilidade da existência acentuada das marcas da polifonia no texto, centro de 

interesse desta pesquisa. Ademais, o tema faz uma pergunta, demandando um texto 

argumentativo, na medida em que o aluno tenta se posicionar para responder à questão.   

Na turma 13A (corpus 1), contou-se com 44 alunos cursando LP I, entretanto, após serem 

lidos os textos, selecionaram-se 32. Os outros doze foram excluídos dos corpora deste trabalho 

por estarem pautados nos modelos tradicionais de produção textual, segundo esquemas 

preestabelecidos em cursinho pré-vestibular. E, se se buscam as marcas de polifonia nos textos, a 

heterogeneidade enunciativa, a subjetividade dos seus produtores, as produções excluídas não 

interessam à pesquisa. Ademais, percebeu-se que não consistiam em uma discussão acerca do 

tema, mas em mero preenchimento dos espaços em branco, conseqüência de uma prática escolar. 

Além desta turma, aplicou-se o mesmo tema na turma 13B (corpus 2), como mencionado 

anteriormente. Nesta, havia 43 alunos, dos quais foram selecionados 30 textos, pelos mesmos 

motivos apresentados anteriormente. Nesse sentido, faz-se necessário se considerar que, por 

fazer parte de um teste diagnóstico, posteriormente, abordou-se, com as turmas que faziam 

parte do processo, a questão de muitos textos serem apenas preenchimento dos espaços em 

branco. Durante tal abordagem, esclareceu-se aos alunos que essa modalidade de língua consiste 

em uma resposta ao outro, num determinado momento sócio-político-histórico. 

  É relevante se mencionar ainda que, no projeto de doutorado, pretendia-se pesquisar Os 

operadores argumentativos: as relações de oposição na escrita. Entretanto, na medida em que o 

corpus foi sendo investigado, percebeu-se que havia uma grande incidência de múltiplas marcas 

                                                 
4 A ementa da disciplina, assim como o conteúdo programático, metodologia, avaliação estão em anexo. 
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polifônicas nos textos. Por conta disso e por se entender que as relações de oposição também 

representam marcas polifônicas, mudou-se o tema para Estratégias argumentativas na produção 

de estudantes universitários: as marcas da polifonia no discurso. Este trabalho, por seu turno, foi 

exposto à Banca Examinadora de Qualificação do doutorado, a qual sugeriu o presente tema: As 

Marcas da Polifonia na Produção Escrita de Estudantes Universitários. Não se abandonaram, 

porém, as relações de oposição, pois se entende, como se estuda no Capítulo III, que tais relações 

estão inseridas nos aspectos da polifonia, haja vista serem conceituados como operadores 

argumentativos, como marcas de debate entre dois enunciadores. E, na medida em que se 

observam tais marcas, tais relações, discute-se acerca da organização argumentativa dos textos, 

principalmente, no que diz respeito às formações discursivas em que esses alunos estão inseridos.   

 Nesse percurso, este trabalho é constituído por quatro capítulos, além desta introdução e 

das considerações finais. 

 O Capítulo I – A Língua Portuguesa na Escola: Percurso e Perspectivas – consiste em 

uma abordagem histórica desde a implantação da língua Portuguesa como língua oficial no Brasil 

até sua constituição enquanto uma disciplina obrigatória, ensinada nas escolas brasileiras. 

Reflete-se, então, sobre ensino de língua e de texto, estabelecendo-se a ponte com a Lingüística 

Textual. E, à luz das políticas de fechamento de Foucault (2003), discute-se o silenciamento das 

vozes do sujeito. 

 O Capítulo II – A Enunciação e o Caráter Sócio-histórico da Língua – aborda a teoria da 

Enunciação, numa perspectiva histórica, observando-se a linguagem sendo tratada como 

atividade, como ação. Discute-se ainda sobre as teorias de Bakhtin (1999) e de Benveniste (1989, 

1991). De acordo com aquele filósofo, estuda-se o caráter dialógico da linguagem, bem como a 

formação de repertório dos alunos universitários. E, segundo as teorias de Benveniste, examinam-

se as marcas de enunciação nos textos dos alunos universitários. 

 O Capítulo III – As Vozes do Discurso – recorre-se às teorias da Análise do Discurso e da 

Pragmática. Em relação à primeira, discutem-se os conceitos de sujeito, de texto, de discurso, de 

formação discursiva. À luz da segunda, debate-se sobre as teorias de polifonia, segundo Ducrot 

(1987). Além desses aspectos, conta-se com as contribuições de Authier-Revuz (2004), acerca da 

heterogeneidade enunciativa. E, a partir desses postulados, procede-se à análise de textos alunos. 

 O Capítulo IV – Análise dos Corpora – à luz das diretrizes metodológicas e de toda a 

teoria estudada nos capítulos anteriores, analisam-se os textos dos alunos universitários.  Além 
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disso, faz-se uma análise das respostas dadas pelos educandos em relação ao próprio tema, por 

este consistir em uma pergunta.   
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CAPÍTULO I – A LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA: PERCURS O E 

PERSPECTIVAS 

 

 
Sabe-se que a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao qual todo 
indivíduo, em uma sociedade como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de discurso, 
segue, em sua distribuição, no que permite e no que impede, as linhas que estão 
marcadas pela distância, pelas oposições e lutas sociais. Todo sistema de educação é 
uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os 
saberes e os poderes que eles trazem consigo. (FOUCAULT, 2003, p. 43 – 44) 

 
 
 
 Neste capítulo, reflete-se sobre as múltiplas línguas existentes no Brasil, antes da chegada 

dos portugueses a essa terra, observando-se os períodos por que essas línguas passam até a 

eleição de uma língua oficial: a portuguesa. Essa oficialização se dá na medida em que a língua é 

utilizada em documentos oficiais e pelos sujeitos ligados à administração pública. Põe-se em 

discussão também a questão da imposição do uso da língua pelo Marquês de Pombal, em meados 

do século XVIII. Com essas reflexões, buscam-se explicações históricas do ensino de Língua 

Portuguesa, a fim de se examinarem as atuais práticas existentes nas salas de aula. A partir de tal 

reflexão, expõem-se as controvérsias no interior dos PCNs de LP, por estes constituírem uma 

parametrização do ensino. Nesse caminho, discute-se acerca das concepções de língua, de texto, à 

luz da Lingüística Textual, uma das áreas a que este trabalho está circunscrito. Essas concepções, 

por sua vez, são importantes elementos relacionados ao ensino de LP. Além disso, estudam-se as 

noções de gênero e tipo textuais, haja vista esta pesquisa consistir em uma análise das múltiplas 

vozes nos discursos dos alunos universitários, materializados nos textos. Por fim, debate-se sobre 

as políticas de fechamento, postuladas por Foucault (2003), procurando-se entender o ponto de 

vista político-ideológico instituído na escola, local em que a LP é ensinada como uma disciplina 

curricular, um objeto de ensino. E, enquanto disciplina institucionalmente determinada, a LP 

constitui um princípio de controle da produção do discurso. Com efeito, há um silenciamento das 

vozes dos partícipes do processo ensino-aprendizagem, como um todo e, em particular, de língua.  
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1. História de uma disciplina chamada Língua Portuguesa 

 

 Durante o período das grandes navegações, início do século XVI, os portugueses chegam 

ao Brasil. Encontram nesta terra povos, línguas, múltiplas culturas, visões de mundo, enfim, 

múltiplas realidades. Somente com o processo de colonização, por volta de 1532, a Língua 

Portuguesa vai sendo transportada para esse país. Segundo Guimarães (2005, p. 24): “Aqui ela (a 

língua portuguesa) entra em relação, num novo espaço-tempo, com povos que falavam outras 

línguas, as línguas indígenas, e acaba por tornar-se, nessa nova geografia, a língua oficial e 

nacional do Brasil”. Entende-se por língua oficial aquela em que os documentos oficiais dessa 

terra estão registrados. 

Guimarães (2005), então, procede à divisão da história dessa língua no Brasil em quatro 

períodos, considerando a relação da Língua Portuguesa com as demais línguas utilizadas no 

território brasileiro. O primeiro dá-se a partir do início da colonização e se estende até a saída dos 

holandeses do Brasil (1654). Nessa época, o português convive com as línguas indígenas, as 

línguas gerais e com o holandês, esta também advinda de um povo colonizador. As línguas 

gerais, por seu turno, são consideradas língua franca, uma vez que são praticadas por falantes de 

línguas maternas diferentes, e que são falantes dessa língua (línguas gerais) para o intercurso 

comum. “As línguas gerais eram línguas tupi faladas pela maioria da população. Eram as línguas 

de contato entre índios de diferentes tribos, entre índios e portugueses e seus descendentes” 

(GUIMARÃES, 2005, p. 24). Enquanto as línguas gerais são consideradas como língua franca, o 

português é a língua oficial, pois é utilizada em documentos oficiais e por aqueles que são ligados 

à administração pública, como acima explicitado.  

Como bem argumenta Soares (1996, p.03): 

 

[...] três línguas conviviam no Brasil Colonial, e a língua portuguesa não era a 
prevalente: ao lado do português trazido pelo colonizador, codificou-se uma língua 
geral, que recobria as línguas indígenas faladas no território brasileiro [estas, embora 
várias, provinham, em sua maioria, de um mesmo tronco, o tupi, o que possibilitou que 
se condensassem em uma língua comum]; o latim era a terceira língua, pois nele se 
fundava todo o ensino secundário e superior dos jesuítas. [...] 
[...] para a evangelização, a catequese, prevalecia a língua geral, sistematizada pelos 
jesuítas [particularmente por José de Anchieta, em sua Arte da gramática da língua mais 
usada na costa do Brasil].  

 

O segundo período se estende desde a saída dos holandeses do Brasil até a chegada da 
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família real portuguesa a esse país, em 1808. Nesse período, o português não tem mais a 

concorrência de uma outra língua de Estado (o holandês), haja vista todas as outras línguas 

circuladas nesse território nessa época serem pertencentes a povos dominados (índios e negros). 

Em Portugal, são tomadas medidas diretas e indiretas que levam ao declínio das línguas gerais. 

Nesse mesmo período, cresce o número de portugueses no Brasil, conseqüentemente, o número 

de falantes específicos do português. Esses, por sua vez, são falantes advindos de diversas regiões 

de Portugal e passam a conviver, em um mesmo espaço e tempo, com dialetos de regiões 

diferentes. 

Por conta dessa diversidade e por considerar que o domínio de uma terra também se dá a 

partir da língua, o Marquês de Pombal, nos anos 50 do século XVIII, torna obrigatório o uso da 

língua portuguesa. Proíbe, então, o uso de quaisquer outras línguas. Essa é uma proibição radical 

como forma de impedir o uso da língua geral nas escolas. É uma atitude direta da política de 

Portugal para tornar o português a língua mais falada no Brasil; é o que se nomeia Diretório dos 

Índios (1757). Isso representa o declínio definitivo da língua geral. “O português que já era a 

língua oficial do Estado passa a ser a língua mais falada no Brasil” (GUIMARÃES, 2005, p. 24). 

 O terceiro período começa com a vinda da família real (1808) para o Brasil e termina com 

a Independência (1822). A data fixada como fim desse período, entretanto, é o ano de 1826, 

quando se formula a questão da língua nacional do Brasil no parlamento brasileiro. 

 A vinda da família real para o Brasil, por sua vez, implica em uma série de efeitos para 

esse país: a criação da Imprensa no Brasil, instrumento direto de circulação do português; a 

fundação da Biblioteca Nacional, mudança do quadro da vida cultural brasileira. Ainda segundo 

Guimarães (2005, p. 24): “Esses fatos produzem um certo efeito de unidade do português para o 

Brasil, enquanto língua do rei e da corte”. 

 O quarto período se inicia em 1826, por ocasião da tomada de decisão no parlamento 

brasileiro: os diplomas dos médicos do Brasil são, a partir dessa data, redigidos em “linguagem 

brasileira” (GUIMARÃES, 2005). Em 1827, ocorrem grandes discussões sobre o objeto de 

ensino de língua; para alguns, os professores devem ensinar a ler e escrever utilizando a 

Gramática da Língua Nacional. 

 Nesse contexto, a língua portuguesa no Brasil, antes considerada oficial, torna-se a língua 

da Nação Brasileira, ou seja, a língua do colonizador transforma-se na língua do colonizado. 

“Temos aí constituída a sobreposição da língua oficial e da língua nacional” (GUIMARÃES, 



 
 

 22 

2005, p. 25). Nesse período são legitimadas as gramáticas para o ensino e os dicionários. Como 

bem reflete Guimarães (2005, p. 25): “[...] cria-se historicamente no Brasil o sentido de 

apropriação do português enquanto uma língua que tem suas marcas de sua relação com as 

condições brasileiras”. 

 Esse período constitui também o início das relações entre o português e as línguas dos 

imigrantes (1818 – 1820), dado o processo de imigração para o Brasil. É nesse espaço de 

enunciação (língua oficial / língua nacional) que surgem duas relações significadamente distintas: 

de um lado, as línguas indígenas; de outro, as línguas da imigração. Há, entretanto, diferentes 

modos de relação, uma vez que as línguas indígenas e africanas são advindas de povos 

considerados primitivos, escravizados, logo, não há lugar para essas línguas e seus falantes. 

Enquanto isso, as línguas dos imigrantes são tidas como línguas legitimadas no conjunto global 

das relações. 

 A partir dessa instauração enunciativa, observa-se, por um lado, o silenciamento de vozes 

(por parte dos colonizados, inclusive os brasileiros partícipes do grupo dos despossuídos); por 

outro, a força discursiva adquirida pelos falantes colonizadores (os portugueses, inclusive os 

brasileiros partícipes da nobreza). A imposição pombalina significa, enfim, a tentativa de 

destruição da língua como um processo constitutivo de um povo (GERALDI, 2003)5. Daí a 

importância de se enfatizar que, apesar de o Português do Brasil (PB) ser considerado o mesmo 

que o Português Europeu (PE), são diferentes, pois se marcam por se historicizarem distintamente 

em suas relações com a história de seus países. Assim, essas línguas (o PB e o PE) produzem 

discursos distintos, significam diferentemente, filiam-se, portanto, a discursividades distintas. “O 

efeito de homogeneidade é o efeito produzido pela história da colonização” (ORLANDI, 2005, p. 

30). Com efeito, essa homogeneidade é inculcada através do ensino de língua nos moldes da 

Tradição Gramatical, produzindo, assim, o silenciamento das vozes do povo, principalmente, as 

pertencentes às classes populares. 

 

1.1 O Ensino de Língua Portuguesa no Brasil: raízes históricas 

  

Nesse contexto de intervenção lingüística, surgem, assim, várias controvérsias quanto à 

reforma pombalina: para uns, há uma mudança não só do sistema pedagógico, mas a extinção de 

                                                 
5 Palestra durante o GELNE / ECLAE, 2003. João Pessoa – PB – UFPB. 
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uma organização escolar. Já outros elogiam tal medida, dada a “possibilidade” de leituras de 

traduções dos filósofos enciclopedistas e a conseqüente reprodução de obras literárias ligadas à 

Europa e ao espaço político literário português. Sobre tal perspectiva, Soares argumenta (1996, p. 

05): “Controvérsias à parte, o que não se pode negar é que as medidas impostas pelo Marquês de 

Pombal contribuíram significativamente para a consolidação da língua portuguesa no Brasil e por 

sua inclusão e valorização na escola”. 

 Além de se aprender a ler e a escrever em português, introduz-se o estudo da gramática 

portuguesa, que passa a ser um componente curricular nas escolas. Permanece, entretanto, a 

Retórica, herança da Antigüidade greco-romana passada pelos jesuítas em terras brasileiras. As 

disciplinas curriculares, então, são a Gramática e a Retórica. 

 A formação do professor, tal como se vê hoje, tem, portanto, raízes históricas. Soares 

(2001, p. 212-218) aponta para o tradicionalismo do ensino de Língua Portuguesa à luz do ensino 

de Língua Latina no Brasil. Essa autora afirma que somente com a reforma pombalina (1759) o 

ensino de Língua Portuguesa torna-se obrigatório no Brasil e em Portugal. Porém, a disciplina 

Língua Portuguesa só é incluída no currículo do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro6, em 1837, sob 

a forma das disciplinas Retórica e Poética.  

 Soares (1996) acrescenta ainda que, em 1838, o regulamento do Colégio passa a 

mencionar Gramática Nacional como objeto de estudo. Entretanto, o cargo de “professor de 

Português” só é criado em 1871, por ocasião de decreto imperial. Quem leciona tais disciplinas 

(Retórica e Gramática) é o intelectual, advindo das elites sociais, por ainda não haver cursos de 

formação para professores. Esses, por sua vez, só surgem no início dos anos 30 do séc. XX. Mas 

os formadores desses profissionais ainda estão imbuídos do ensino tradicional e o passam a seus 

discípulos.  

 É a partir da década de 1950 que há modificação nas condições de ensino e de 

aprendizagem: a escola passa a ser uma reivindicação das classes trabalhadoras, cujos filhos têm 

acesso a ela; em conseqüência, modifica-se o alunado. Duplica-se o número de alunos, faz-se um 

recrutamento mais amplo, porém menos seletivo, de professores.  

  Como bem defende Soares (1996, p.10):  

                                                 
6 Soares (1996) explica que é a partir do estudo do currículo desse Colégio que se pode resgatar não só a história da 
educação no Brasil assim com a história das disciplinas nesse país, uma vez que esse Colégio é o mais antigo do 
Brasil. 
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As condições escolares e pedagógicas, as necessidades e exigências culturais passam, 
assim, a ser outras bem diferentes. É então que gramática e texto, estudo sobre a língua e 
estudo da língua, começam a constituir realmente uma disciplina com um conteúdo 
articulado: ora é na gramática que se vão buscar elementos para a compreensão e a 
interpretação do texto, ora é no texto que se vão buscar estruturas lingüísticas para a 
aprendizagem da gramática. [...] 
[...] nos anos 50, já não se tem mais a convivência com autonomia de dois manuais, uma 
gramática e uma seleta de textos, nas aulas de Português: agora, gramática e textos 
passam a constituir um só livro. 
 

Apesar do ingresso de classes populares na escola, a língua continua a ser considerada 

como sistema7 cuja gramática deve ser estudada como expressão para fins retóricos e poéticos. 

Nessa perspectiva, embora tenha havido transformação quanto ao alunado, não se modificam as 

condições de ensino de língua, pois os professores continuam pautados no ensino sobre a língua. 

 Além disso, como muitos dos então profissionais de ensino não fazem mais parte da elite 

intelectual, alteram-se os manuais didáticos: ao lado de conhecimentos acerca da gramática e 

texto para leitura, incluem-se exercícios. Tira-se, portanto, a responsabilidade de o professor 

elaborar seus exercícios, preparar as suas aulas.  

 Isso tudo se deve também ao início da depreciação da função de docente: rebaixamento 

salarial, precárias condições de trabalho. Com efeito, o professor busca estratégias de facilitação 

de suas atividades e transfere ao livro didático a tarefa de preparação de aulas. 

Conseqüentemente, há uma perda de prestígio, provocando uma mudança de clientela nos cursos 

de Letras. Tal clientela passa a ser oriunda de contextos pouco letrados, com precárias práticas de 

leitura e de escrita (SOARES, 2001; GERALDI, 1993). Segundo Geraldi (1993), o professor 

passa a ser um grande maestro do livro didático, pois só dá aulas com base no livro didático. E 

Batista (1997) acrescenta que o professor elege um tripé em suas aulas: expõe o assunto, passa 

                                                 
 
7  Segundo Pietroforte (2002, p. 82): “Para Saussure, o objeto de estudos da Lingüística é a língua (SAUSSURE, 
1969, p. 28)”,e não a fala, de modo que uma língua é definida como um sistema de elementos. Para entender essa 
definição, deve-se definir o que é um sistema e o que são os elementos que formam um sistema lingüístico. Pode-se 
definir um sistema como um conjunto organizado em que um elemento se define pelos outros. Um conjunto é uma 
totalidade de elementos quaisquer. Se eles estão organizados, isso quer dizer que um elemento está em função dos 
outros, de modo que a sua função se define em relação aos demais elementos do conjunto”. 
De acordo com essa definição de língua como um sistema de signos, ela deve ser definida tal como o sistema o é: 
um conjunto organizado em que um elemento se define em relação a outro elemento. Esses elementos, por sua vez, 
são reconhecidos como os signos lingüísticos. Logo, a língua é um conjunto de signos em que um signo se define 
pelos demais signos do conjunto. Um signo lingüístico, por seu turno, é a relação entre um conceito e uma imagem 
acústica. Isso significa que o signo lingüístico tem duas faces inseparáveis, tal como as faces de uma folha de papel. 
De um lado, o conceito, uma idéia, um pensamento que serve para interpretar o mundo. Ao conceito, Saussure 
chamou de significado. Do outro, a imagem acústica, que é a impressão psíquica de uma seqüência articulada de 
sons (vogais, consoantes e semivogais). À imagem acústica, Saussure chamou significante. (PIETROFORTE, 2002) 
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exercícios sobre ele, corrige exercícios correspondentes ao assunto abordado.  

 Segundo Marcuschi (2000), na década de 60 do séc. XX, chega aos cursos de Letras a 

Ciência Lingüística que, em termos de conhecimento, ainda é bastante nova. Da forma como 

chega aos cursos de formação, traz consigo as teorias estruturalistas, em a que língua é uma 

estrutura, um sistema de regras, conforme a teoria gerativista. Nesse sentido, o ensino de língua 

perpassa tal visão, popularizando-a nas gramáticas pedagógicas como predomínio de ensino de 

gramática. Há a evidência da análise de “erro”, pois se a língua é considerada em sua imanência, 

é constante, permanente. 

 No início da década de 1970, em decorrência da nova lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei no. 5692/71), há uma mudança radical, resultante da intervenção feita pelo 

movimento militar de 1964. Essa nova lei reformula o ensino primário e o médio. A língua, nesse 

contexto, passa a ser considerada como instrumento de comunicação, concebida de tal forma que, 

sendo um código, alija o sujeito de um processo de interação, excluindo as tensões previsíveis em 

interações através da linguagem.  

Os objetivos, por seu turno, passam a ser pragmáticos e utilitários, segundo Soares (1996, 

p. 11). O professor volta-se para desenvolver, no aluno, o comportamento como emissor e 

recebedor de mensagens. E até mesmo a disciplina, outrora nomeada Português, passa a 

Comunicação e Expressão. 

 Mais tarde, na década de 1980, é recuperada a denominação Português. Nesse sentido, 

não só há uma rejeição da concepção anterior de língua, mas também do ensino de língua que lhe 

corresponde. É a chegada da Lingüística Aplicada ao ensino da língua materna na escola. Passa-

se a ter um olhar para outros aspectos. É a vez da Sociolingüística, a partir da qual se considera a 

língua como fato social, observando a “variação lingüística”. Por conta desse olhar, combate-se 

o preconceito lingüístico e valorizam-se as variedades de língua não-padrão ou não-cultas 

(MARCUSCHI, 2000, p. 05-06). 

 Marcuschi (2000) ressalta ainda que, finalmente, durante a década de 1990, a sala de aula 

torna-se um laboratório de análises dos processos de interação, pois já se entende que com a 

língua não apenas se diz, mas se age. É a perspectiva de língua como funcionamento diretamente 

ligado a contextos situacionais e não apenas a sociais e cognitivos. Há, então, a preocupação com 

os processos do texto tanto oral como escrito, não-automatizada nem limitada no interior do 

código. Com efeito, há “uma interação significativa dos aspectos pragmáticos, sociais, cognitivos 
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e lingüísticos numa visão holística da língua enquanto atividade”. (MARCUSCHI, 2000, p. 9) 

 E afirma ainda (2000, p. 18): 

 

Uma análise acurada dos manuais de ensino de língua em todas as modalidades mostrará 
que de algum modo a Lingüística esteve sempre presente, algumas vezes mais e outras 
vezes menos; algumas vezes bem outras vezes mal assimilada. No geral, houve e 
continua havendo uma certa defasagem na aplicação dos princípios lingüísticos ao 
ensino. Mas tudo leva a crer que nunca o papel da Lingüística no ensino de línguas se 
fez notar como hoje em dia. 
 

 
 Contrariando tal afirmação, Moura Neves (2000) postula que ainda não se percebem 

claramente os efeitos dos ensinamentos lingüísticos. A causa disso é que os professores, egressos 

dos cursos de Letras, ou não sabem como aplicá-los e optam pelo continuísmo do ensino da 

gramática da língua, ou não se percebem enquanto profissionais capazes de libertar ou oprimir.8 

 Nesse sentido, Cereja (2002) concorda com Moura Neves, acrescentando que a 

“mudança” ocorrida desde a inclusão da Lingüística nos currículos de Letras nas universidades é 

muito tímida. Isso porque, a partir dessa ciência, há apenas o acréscimo de alguns conceitos 

oriundos da Lingüística e / ou da Teoria da Comunicação. Aponta como causa desse processo o 

fato de, ao concluir o curso de Letras, o recém-formado professor de Língua Portuguesa passar a 

ingressar no mercado de trabalho e passar a integrar uma estrutura de ensino (Redes Pública e 

Particular) fortemente fincada na tradição. Realizam práticas cristalizadas de ensino de 

Gramática, uma vez que a Escola opta pela consagrada tradição (Gramática Normativa, cujas 

raízes remontam à Antigüidade Greco-latina). 

Ainda hoje se verifica que a maioria dos professores compromete-se com um programa 

que visa à prescrição (obviamente da norma padrão, concebida como única). Além do mais, 

observa-se uma preocupação exacerbada com o uso de terminologias, em detrimento do trabalho 

com a língua em uso, quando o principal objetivo deve ser o de garantir boa qualidade ao uso da 

língua, nas suas diferentes dimensões (fala, leitura, escrita), mediante atividades denominadas 

epilingüísticas, segundo Geraldi (1993). Progressivamente se introduzem as atividades 

metalingüísticas. Nesse contexto, é importante se mencionar que as chamadas Gramáticas 

Tradicionais tomam por base a língua, em uma de suas variedades, a padrão. E, na medida em 

                                                 
8 Fala de Maria Helena Moura Neves durante Mesa Redonda, no GELNE, Salvador – BA, setembro de 2000. 
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que elegem a norma padrão, desprezam todas as outras9. Nessa perspectiva, o ensino de 

Gramática leva ao apagamento e ao silenciamento das vozes que constituem as múltiplas 

variantes da língua portuguesa, em geral; e a brasileira, em particular. Ou seja, o trabalho com a 

gramática jamais deve se dar dissociado da realidade, e sim consistir em uma reflexão sobre 

textos reais.   

Outro dado bastante relevante é o de que os professores mais tradicionais entendem que 

há uma única forma de se praticar a língua, mantendo-se julgamentos de valor sobre os usos 

lingüísticos. 

Quanto à gramática, como se pode detectar nos depoimentos colhidos em pesquisa 

efetuada pela autora entre 2002 e 2003 (UNIT)10, ela é vista de forma bastante limitada: como 

conjunto de normas “do bem falar e do bem escrever”. Nesse sentido, os resultados parciais a 

que se chegou ao final desse trabalho mostram-se compatíveis com as conclusões da professora 

Gláucia Lara (2003, p.84), em pesquisa realizada em Campo Grande - MS, a partir de 

depoimentos sobre o que os professores deste estado acham em relação ao que é o Ensino de 

Língua Portuguesa. Segundo esses profissionais: 

 

1) A língua portuguesa é bela, rica em recursos, mas extremamente complexa pelo 
excesso de regras gramaticais, tornando-se, dessa forma, uma das línguas mais difíceis 
do mundo. 
2) Sua principal função é propiciar a comunicação entre os usuários. Quanto à disciplina 
escolar (Língua Portuguesa), sua função primordial é defender e preservar a linguagem 
correta. 
3) Tanto a variante popular como a norma culta são aceitáveis do ponto de vista da 
comunicação. Entretanto, a primeira é considerada “errada”, vulgar”, deturpada”, 
enquanto a segunda é tomada como “forma oficial, correta e elaborada da língua”, sendo 
atribuída a pessoas instruídas e esclarecidas. 
4) O português falado e o português escrito são praticamente duas “línguas” distintas. O 
primeiro, por não ter preocupação com regras, mostra-se mais simples e fácil, mas 
também mais propenso a incorporar erros, vícios e gírias. O segundo, por sua vez, 
obedece a um conjunto rígido de normas que garantem a correção (gramática 
prescritiva). [....] 

 

Além disso, a escrita é tida como expressão do pensamento, concepção advinda de 

                                                 
9 Fala-se aqui em outras normas porque se parte do pressuposto de que em todas as variações existem normas, tal 
como postula Coseriu  (1979). 
10 Este trabalho (A Argumentação Textual Discursiva de Alunos Secundaristas e Universitários) consistiu em uma 
investigação, com bolsa da Universidade Tiradentes (Aracaju – SE) em Programa de Assistência à Pesquisa 
Institucional (PAPI), orientada pela responsável pelo presente trabalho. Nela busca-se delinear o Ensino de Língua 
Portuguesa nesse estado, a partir de orientações de trabalhos monográficos de estudantes de Letras e de Pedagogia, 
em final de curso, não só na capital como no interior de Sergipe.  
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Platão (séc. IV a. C), a partir da qual aqueles que não falam bem ou escrevem bem é porque não 

têm um “bom pensamento” ou sofrem de “alguma doença mental”. Nesse sentido, questiona-se 

como trabalhar a produção de textos criativos, demonstrativos da subjetividade do aluno, se a 

língua é tratada como algo inatingível, dadas a sua dificuldade, a sua impossibilidade de 

aquisição como algo certo (na perspectiva da dicotomia certo versus errado).  

 Cereja (2002) observa ainda que vários teóricos têm tentado fazer propostas de ensino, 

têm dado exemplos de ensino renovado, à luz da Semântica, da Análise do Discurso. Porém tais 

propostas não chegam a constituir um programa de ensino de Língua Portuguesa, nem uma 

seqüência didática, uma vez que essa não é a proposta dos teóricos que as formulam.  

Nesse caminho, o ensino de língua ainda está muito distante de ser considerado o ideal 

para a construção de cidadãos que opinam, concordam. Discordam, argumentam, enfim. E, na 

medida em que o ensino de língua também diz respeito à visão sociopolítica do professor, 

percebe-se uma reiteração dos padrões conservadores das elites sociais, priorizando-se as normas 

eleitas por elas. 

 

1.2 O Ensino de Língua e as Concepções da Linguagem 

 

Segundo Koch (1995, p. 9–11), a linguagem humana tem sido apresentada a partir de três 

concepções: como representação do mundo e do pensamento, como instrumento de comunicação 

e, finalmente, como forma de interação. 

De acordo com a primeira, o homem representa o mundo para si através da linguagem. A 

expressão se constrói no interior da mente, sendo sua exteriorização apenas uma tradução. 

Língua, nesse sentido, é apenas o reflexo do mundo e do pensamento humano. Há regras a serem 

seguidas e a exteriorização do pensamento depende muito mais de uma psicologia individual. 

Nesse sentido, o texto organizado não depende da imagem do leitor, da situação em que se fala / 

se produz, mas de uma organização lógica individualmente articulada. A essa concepção de 

linguagem está ligada a gramática normativo/prescritiva. 

A segunda concepção trata a língua como mero instrumento de comunicação, em que o 

emissor transmite uma mensagem para o receptor. Este tem a função de receber a mensagem. 

Segundo essa concepção, a língua é vista como um código, um conjunto de signos organizados de 

acordo com regras, capaz de transmitir uma mensagem de um emissor a um receptor, veiculada 
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por um canal. Como há uma utilização social do código (emissor – receptor), este deve ser 

compartilhado por ambos os componentes no processo de comunicação.  

Segundo Travaglia (1995, p. 22): 

 

Essa concepção levou ao estudo da língua enquanto código virtual, isolado de sua 
utilização – na fala [cf. Saussure] ou no desempenho [cf. Chomsky]. Isso fez com que a 
lingüística não considerasse os interlocutores e a situação de uso como determinantes 
das unidades e regras que constituem a língua, isto é, afastou o indivíduo falante do 
processo de produção, do que é social e histórico da língua. 

 
 

Nessa perspectiva, aprender a língua é decodificar um código. Tal concepção nega as 

características essenciais da linguagem: social, histórica e dialógica. A crítica que se faz a tal 

concepção é o seu caráter estático e mecanicista como se cada participante do processo interativo 

só agisse no momento específico, desconectado um do outro. 

Finalmente, a terceira concepção afirma ser a linguagem uma forma de ação, de inter-

relação entre os falantes. É a partir dessa visão que a linguagem começa a ser percebida enquanto 

atividade e os lingüistas passam a atentar para as relações entre língua e seus usuários e, portanto, 

para a ação que se realiza na e pela linguagem. Esta é um lugar de interação humana, de 

interação comunicativa11.  

Essa concepção se ocupa das manifestações lingüísticas produzidas por indivíduos 

concretos em condições concretas de produção. Como bem define Bakhtin (1999, p. 112): 

“Qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação considerado, ele será determinado pelas 

condições reais de enunciação em questão, isto é, antes de tudo pela situação social mais 

imediata”. Tal concepção da língua vai de encontro ao estruturalismo e ao gerativismo 

chomskyano, uma vez que essas teorias analisam a língua quanto a seus componentes abstratos, 

fora de qualquer contexto de uso. 

Na perspectiva interacionista da linguagem, percebe-se a língua como um jogo entre 

sujeitos, como um lugar de interlocução. Tanto locutor quanto interlocutor participam 

efetivamente desse jogo, pois ambos são considerados sujeitos da ação. Tal consideração é válida 

nas duas modalidades da linguagem verbal: a fala e a escrita. Na primeira, os locutores podem 

mudar de posição durante o processo de interação – o locutor de uma fala pode ser o interlocutor 

de outro momento dessa fala. Além disso, existem as várias possibilidades de interrupção desse 
                                                 
11 Essa Teoria será mais amplamente estudada no Capítulo II deste trabalho, intitulado “A Enunciação e o Caráter 
Sócio-histórico da língua”, em que se estuda a Enunciação. 
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momento: assalto de turno (o interlocutor intervém na fala do locutor); sobreposição de vozes 

(ambos falam de uma só vez, disputando o turno); há também os silêncios entre os momentos de 

fala e, ainda, mesmo no uso da linguagem verbal, respostas com sinais – afirmação com a cabeça, 

sinais com as mãos, os dedos -, expressões faciais, que não podem deixar de ser considerados 

como elementos importantes nesse jogo. 

A escrita, por sua vez, tem os seus sujeitos bem definidos. O locutor, durante a sua 

produção, deve ter definida a imagem do seu virtual leitor e, segundo essa imagem, escreve para 

ele, tentando fazer-se entender. A essa modalidade, Bakhtin (1999, p. 112) também faz menção 

quando afirma: “[...] mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído pelo 

representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. A palavra dirige-se a um 

interlocutor: ela é a função da pessoa desse interlocutor [...]”. E acrescenta (1999, p. 123): “[...] o 

discurso da escrita é de certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica em grande 

escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, 

procura apoio etc”. 

Segundo Vygotsky (2000, p. 110), a interação desempenha papel fundamental, pois a 

construção do conhecimento se dá por meio da interação da criança com o adulto ou com seus 

pares proficientes. 

[...] o aprendizado das crianças começa muito antes de elas freqüentarem a escola. 
Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem sempre 
uma história prévia. Por exemplo, as crianças começam a estudar aritmética na escola, 
mas muito antes elas tiveram alguma experiência com quantidades [...].  

 
 
 A partir de tal afirmação, Vygotsky postula que há um nível de desenvolvimento real, que 

corresponde ao desenvolvimento das funções mentais da criança e a zona de desenvolvimento 

proximal (2000, p. 112): 

 

Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em 
colaboração com companheiros mais capazes.  
 

 
  Assim confirmam-se as teorias lingüísticas mencionadas anteriormente, quando 

sustentam que a construção do conhecimento se dá num jogo entre sujeitos, na construção do 

sujeito. Isso porque tanto a criança quanto o adulto devem participar desse processo numa 

perspectiva de mútua aprendizagem. Convém aqui destacar que, embora os estudos de Vygotsky 
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tenham como alvo a aprendizagem infantil, os princípios em que eles se pautam não perdem seu 

valor quando se trabalha com sujeitos de outras faixas etárias como se dá nesta pesquisa, pois a 

interação verbal afigura-se como elemento definitivo no desenvolvimento da linguagem e, 

conseqüentemente, na produção textual. 

 

1.3 O Ensino de Língua e os PCNs 

 

 É ainda no final da década de 1990 (1998, precisamente) que surgem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Estes pretendem parametrizar, de maneira geral, o ensino e, de maneira 

particular, o ensino de Língua Portuguesa. Se, de um lado, redefinem os objetivos do ensino de 

língua; de outro, trazem em seu bojo problemas de ordem conceitual e formal. 

 Segundo Cunha (2004), os PCNs significam a tentativa de mudança qualitativa no ensino-

aprendizagem, num sistema que carece de mudanças estruturais, tal como visto nos itens 

anteriores deste trabalho. Em se tratando dos problemas conceituais e formais, a autora aponta, 

primeiramente, a utilização dos termos linguagem e código como sendo sinônimos. Explica que 

esses termos são oriundos do sócio-interacionismo e do estruturalismo, respectivamente. Essa 

escolha sequer é justificada ao longo do documento, havendo uma ambivalência constante. 

 Nesse contexto, há uma tentativa de o documento trazer para o ensino a noção sócio-

interacionista, mas a visão de língua como sistema ou como código permeia todo o texto. Revela-

se, assim, a falta de compreensão dos formuladores do documento, uma vez que a escolha de um 

paradigma tem repercussões teóricas e metodológicas no ensino de língua, segundo referência 

anterior. 

 E, como analisado anteriormente, não se pode partir do pressuposto de que os professores, 

egressos dos cursos de Letras, compartilhem com esses pressupostos teóricos. A causa disso é o 

fato de se questionar a formação desses professores em relação ao embasamento teórico da 

ciência Lingüística, tal como postula Moura Neves (2000)12. 

 Além disso, Cunha (2004) aponta para uma outra confusão conceitual: o signo e o sinal, 

usados indiscriminadamente ao longo de todo o documento. Se o signo, por sua vez, é variável e 

flexível, daí a impossibilidade de se designar a significação de um signo isolado; o sinal, por seu 

                                                 
12 Esse postulado já foi anteriormente citado, segundo fala em Mesa Redonda de Moura Neves (GELNE – 2000 – 
Salvador – BA). 
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turno, apresenta sempre a mesma significação, ou seja, é sempre idêntico a si mesmo. Apesar de 

distintos, são usados, nesse documento, alternativamente. 

 Afora o uso indiscriminado desses termos, depara-se com as noções de gênero e de texto, 

havendo mais uma vez a suposição de conhecimento partilhado pelos leitores, apesar da 

diversidade terminológica. Nos Parâmetros Curriculares não há definição de gênero; enquanto 

que a de texto refere-se à segunda concepção da linguagem, segundo a qual o texto é o produto de 

codificação e de decodificação. Nessa concepção, o receptor basta conhecer o código, pressupõe-

se o texto, então, como sendo explícito, e o receptor um mero decodificador passivo. Tal 

concepção contraria a suposta direção sócio-interacionista de ensino, proposta no documento, já 

que não considera emissor / receptor como sujeitos do processo de interação, tampouco entende a 

língua como ação, atividade, mas como código, como acima comentado. 

Ainda segundo os PCNs, a textualidade consiste em um conjunto de relações que se 

estabelecem a partir da coerência e da coesão. Mas, há de se convir que a coerência, tal como 

vista à luz da terceira concepção da linguagem (a língua como sendo dialógica, interacional; o 

texto, um lugar de interação entre sujeitos) é um princípio de interpretabilidade. A coesão, 

precisamente as marcas coesivas, tem função de assinalar relações semânticas e / ou discursivas 

subjacentes. Como afirma Koch (2003), a inexistência dessas marcas, entretanto, não impede a 

construção de sentido; ao contrário do mau uso delas que, muitas vezes, provoca incoerência, 

pelo menos, local. E, apesar de os PCNs preconizarem o ensino de língua a partir do texto, trazem 

uma visão reducionista de coerência, de coesão, de texto, corroborada, por seu turno, pelo déficit 

de formação em que se encontram os profissionais dessa área. 

Nesse contexto, ao mesmo tempo em que tentam apontar para um afastamento do ensino 

tradicional, preconizando o texto como objeto de ensino de língua, reduzem esse mesmo texto a 

concepções estruturalistas. Tal redução favorece um ensino pautado em normas do bem dizer, em 

regras; não mais gramaticais, mas textuais, perpetuando-se as relações de poder em sala de aula: 

o professor, único detentor do conhecimento; o aluno, aquele que ouve / reproduz tais 

conhecimentos. Uma vez perpetuada tal relação, conserva-se também o silenciamento dos 

sujeitos, o apagamento de vozes. No espaço enunciativo da escola, os alunos sofrem, então, os 

mesmos processos de apagamento de vozes observados durante todo o percurso da constituição 

da Língua Portuguesa como uma disciplina, ensinada para falantes do português, com suas 

múltiplas variantes, trazendo em seu bojo todo um arsenal ideológico subjacente à história dessa 
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disciplina.  

 
 

2. A Lingüística Textual: diferentes abordagens de texto, textualidade 
 
 

Como visto ao longo deste capítulo, à linguagem estão relacionadas três concepções de 

língua, de texto e de sujeito. Tais concepções são elaboradas no decorrer da construção do 

conhecimento da humanidade, segundo as perspectivas sociopolíticas, ideológicas e filosóficas dos 

teóricos da linguagem. À luz de tais perspectivas, constrói-se também todo um modelo de 

investigação textual, tal como se vê na Lingüística Textual (LT) que também atravessa dois 

momentos importantes da sua construção até atingir o terceiro e atual. São estas as vertentes por 

que passa a LT: o da Análise Transfrástica, o da Construção das Gramáticas de Texto, o da 

Elaboração de uma Teoria de Texto. 

A Lingüística Textual surge na Europa na década de 60 do século XX, época em que 

surge também a Análise do Discurso (doravante AD). Aos lingüistas do texto interessam os estudos 

voltados para fenômenos que ultrapassam os limites da frase, como é o caso do texto e do discurso. 

Ou seja, esses pesquisadores estão interessados no processo como se dá a linguagem, na 

enunciação, na interlocução e suas condições de produção.  

Apesar de questionarem o que se dá além da frase, esses estudiosos ainda estão sob a 

influência dos estudos estruturalistas. Por conta disso, a primeira vertente da LT traz em seu bojo a 

análise “Transfrástica”, cujo foco está voltado para as relações entre os enunciados de uma 

seqüência: a correferência, o emprego do artigo, a correlação entre os tempos e modos verbais, a 

coesão textual, enfim. Há, no entanto, a constatação de existência de regras sintáticas que 

extrapolam a frase. Sente-se, assim, a necessidade de ultrapassar os limites da frase, a voltar-se 

para a relação entre os enunciados e acabar assumindo o texto como objeto de estudo. 

Nesse contexto, surge Isenberg, o qual levanta a tese quanto à possibilidade de existência 

de relações entre os enunciados não expressas por marcas lingüísticas superficiais. Ele postula a 

existência de conexão entre pressupostos, que diz respeito muito mais a relações semânticas que 

lingüísticas. Logo, há uma mudança de foco nos estudos: da seqüência de enunciados para todo o 

texto; da sucessão de formas sintáticas para a integração de elementos semânticos (COSTA VAL, 

2000). 
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A segunda vertente dessa ciência corresponde, então, aos estudos do texto, 

fundamentalmente como uma unidade lógico-semântica. Nessa perspectiva, a compreensão de um 

texto é mais do que uma seqüência de enunciados concatenados, uma vez que há interesse em 

relação ao todo; a significação é o todo, resultante das operações lógicas, semânticas, pragmáticas. 

Essas, por sua vez, promovem a integração entre os significados dos enunciados que compõem. 

O interesse dos teóricos, entretanto, consiste na construção das Gramáticas do Texto, cuja 

inspiração se dá à luz do gerativismo. Dessa forma, amplia-se o conceito chomskyano de 

competência lingüística para o de competência textual. Segundo eles, essa competência, por seu 

turno, corresponde à capacidade que habilita os falantes a lidarem com o texto em sua plenitude, 

nos âmbitos da interpretação, do reconhecimento, da paráfrase, do resumo, da produção (a partir de 

um título ou de um tema). 

Como bem define Costa Val (2000, p. 35): “A tarefa da gramática seria descrever e 

explicar a competência textual, estabelecendo os princípios constitutivos do texto, explicitando os 

critérios de sua delimitação e completude, determinando uma tipologia textual”. 

À terceira vertente da Lingüística Textual corresponde a construção de teorias de texto em 

que se dá grande importância aos aspectos pragmáticos. A significação de um texto, por sua vez, 

não só diz respeito às paredes textuais, vai além disso, abrangendo todo o contexto em que ele 

ocorre, nas ações que por ele, com ele ou nele os falantes realizam. Ou seja, a significação de um 

texto não se encerra nele mesmo, nas informações que veicula, mas tem como centro as ações que 

o locutor realiza, na medida em que diz o que tem a dizer. 

Nesse quadro de investigação, tem-se como objeto de estudo não mais uma competência 

lingüística, tampouco uma competência textual, mas uma competência comunicativa. Esta, por sua 

vez, refere-se à capacidade de atuação eficiente, eficaz em situação de comunicação.  

À luz de Conte, Costa Val (2000, p. 36) resume esse quadro teórico da seguinte forma: 

 

No panorama construído por Conte (1977), vê-se a alternância do foco de interesse nos 
estudos da LT: dos componentes sintáticos do texto, relativos a sua coesão, na primeira 
vertente, para a estruturação semântica, constitutiva de coerência, na segunda vertente, e 
para o funcionamento sociocognitivo e pragmático, na terceira vertente. 

 

 Se, de um lado, os teóricos atribuem à coesão status de fator imprescindível de um texto; 

de outro, afirmam ser a coerência o fator decisivo da textualidade. Somente com a crescente 
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compreensão dos aspectos cognitivos, pragmáticos e discursivos do texto supera-se essa 

discussão. 

Segundo Marcuschi (2003), essa fase consiste em uma guinada da LT, uma vez que é a 

partir dessa perspectiva que se dá ênfase à textualidade. Ou seja, os teóricos não se interessam mais 

pelos aspectos locais e, portanto, formais do texto; mas, pelos aspectos globais enquanto 

organização funcional. É no interior desse âmbito de discussão que o processo de referenciação 

assume papel de destaque. Esse lingüista resume, por sua vez, as três fases da LT da seguinte 

forma: “[...] uma passagem da noção de estrutura [...] para a noção de função [...], para se chegar 

hoje à noção de interação ou, melhor dito, a uma proposta sócio-interativa, dando início a uma 

terceira geração de Lingüística Textual” (2003, p. 27).  

É nesse último contexto em que Beaugrande e Dressler se interessam em compreender 

como os textos funcionam na interação humana, já que restauram a conexão social do texto com 

o contexto dos produtores e receptores de texto. Tais aspectos encontravam-se esquecidos por 

conta de um foco convencional no autor e no significado individual de texto. A partir dessa 

perspectiva, postulam a existência de sete princípios constitutivos da textualidade: coesão, 

coerência, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade, intertextualidade. 

Para eles, há ainda três princípios reguladores que controlam a comunicação textual: eficiência, 

eficácia e adequação. Focalizam o texto como atividade de comunicação (COSTA VAL, 2000). 

Segundo esses teóricos, a coesão consiste em um princípio relacionado aos modos como 

os componentes da superfície textual se conectam mutuamente. Nesse sentido, todos os 

elementos que exercem tal função se incluem na noção de coesão textual. Esses recursos, 

entretanto, quando mal utilizados, não são garantidores de conexão entre elementos textuais, tal 

como adverte Koch (2003), segundo citação feita no item 1.3 deste Capítulo. Isso porque a 

coesão não é decisiva por si mesma. Além disso, os autores advertem que a coesão não está 

pronta no texto, mas é apenas sinalizada, para ser construída pelo recebedor, assim como a 

coerência o é. 

Quanto à coerência, Koch (1991, p. 21) assim a define: 

 

[...] a coerência está diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para 
o texto, ou seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido para os usuários, devendo, 
portanto ser entendida como um princípio de interpretabilidade, ligada à inteligibilidade 
do texto numa situação de comunicação e à capacidade que o receptor tem para calcular 
o sentido deste texto. Este sentido, evidentemente, deve ser do todo, pois a coerência é 
global. 
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 A coerência, nesse sentido, não é um mero traço do texto, não está pronta em sua 

superficialidade, mas consiste no resultado de processos cognitivos acionados pelos actantes; é 

construída a partir de operações de inferência, deduções, conhecimentos prévios partilhados – 

tanto social como culturalmente13. Nesse contexto, coerência e coesão não são definidas como 

características inerentes ao texto, mas designam operações dirigidas ao material textual. 

Os outros cinco elementos da textualidade estão centrados nos usuário, têm a ver com a 

comunicação textual, relacionando-se tanto àquele que produz como àquele que lê. Nesse quadro 

teórico, a intencionalidade e a aceitabilidade são tidas como atitudes que dizem respeito, 

respectivamente, ao produtor e ao recebedor. E, à proporção que este colabora com a construção 

da coerência e da coesão do texto daquele, ajuda-o a concretizar o seu (do produtor) projeto de 

dizer. 

A informatividade também não constitui uma característica do texto em si, mas é 

concernente às expectativas dos usuários. Refere-se ao grau de novidade e de previsibilidade. 

Nesse contexto tem a ver com o dado e o novo, logo, não se pode construir um texto só baseado 

no novo, sob pena de não se poder entendê-lo; tampouco só baseado no dado, sob pena de não 

haver progressão argumentativa. É importante que haja um grau mediano de informatividade, 

possibilitando àquele que lê a construção, a compreensão do novo a partir do dado, a fim de que 

exista um envolvimento com o texto. Assim, a informatividade é um fator que deve ser observado 

à luz dos usuários e da situação em que o contexto ocorre. 

A situacionalidade também é um fator importante para a constituição da textualidade. É a 

partir desse princípio que se constroem o sentido e o uso do texto via situação. Diz respeito à 

interpretação que os usuários fazem da situação a partir dos modelos de comunicação social que 

conhecem. Essa é, portanto, uma atividade dinâmica. 

A intertextualidade é concernente à relação entre textos. Isso significa que, na medida em 

que um texto refere-se a outro texto, a construção de sentidos daquele depende do conhecimento 

que o leitor tenha deste. Diz respeito também ao conhecimento que se tem da diversidade de 

tipos, de gêneros, uma vez que a manifestação desses fatores de textualidade (coerência, coesão, 

                                                 
13 Quanto à partilha de conhecimento, Orlandi (1984) adverte que tal partilha não existe, uma vez que o 
conhecimento é socialmente distribuído. Afirma que os conhecimentos podem ser comuns mas não iguais, havendo, 
portanto, uma desigualdade na distribuição do conhecimento, não uma partilha. Esse postulado corrobora Foucault 
(1997, 2003).  
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intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade) difere conforme o tipo 

textual. Logo, o conhecimento prévio de determinados tipos de texto constitui fator decisivo no 

processamento de qualquer texto. 

Assim como existe a intertextualidade para a LT, há a interdiscursividade14 para a AD. M. 

Pêcheux (1997b) postula que nenhum locutor é o Adão Bíblico. Segundo ele, a relação entre 

discursos é constitutiva de cada discurso, é condição de existência dos discursos. Essa noção de 

interdiscursividade, no entanto, não é contemplada pela noção de intertextualidade de 

Beaugrande e Dressler. 

Como mencionado anteriormente, para Beaugrande e Dressler existem três princípios 

reguladores do texto: a eficiência, a eficácia, a adequação, cujo papel relaciona-se a viabilizar o 

monitoramente do processo comunicativo pelos participantes. A eficiência é concernente à 

capacidade de comunicar com o mínimo de esforço, tanto do produtor como do leitor. A eficácia 

está ligada à capacidade que o produtor tem de impressionar o leitor, criando condições 

favoráveis para a construção do objetivo de produtor. A adequação, por sua vez, diz respeito a 

como o produtor dispõe adequadamente o arranjo textual. A adequação tem a ver também com o 

grau de relevância do que está sendo dito, de acordo com a disposição dos argumentos, 

colaborando-se, assim, para a construção da textualidade. 

Esses autores, no entanto, reclamam da falta de compreensão daqueles que lidam com os 

estudos lingüísticos relacionados ao texto. Afirmam que muitos dos profissionais os enquadram 

na segunda vertente da Lingüística Textual, continuando a divulgar os mesmos postulados dessa 

vertente. É nesse sentido que Costa Val (2000, p. 41) retoma-os, apontando, inclusive para a sua 

própria obra “Redação e Textualidade” como sendo o resultado de um desses equívocos 

reclamados pelos autores: 

 
[...] Beaugrande e Dressler, já no livro de 1981, pensam a textualidade como modo de 
processamento e não como conjunto de propriedades inerentes ao texto enquanto 
produto. [...] Muitos dos trabalhos que discutiram e procuraram aplicar a teoria desses 
autores tomaram os padrões da textualidade como características do texto em si, critérios 
para se avaliar se determinado produto lingüístico era ou não coeso, coerente etc. 

 

Nesse sentido é importante se perceber um texto como um evento comunicativo em que 

convergem ações lingüísticas, cognitivas e sociais. Um texto não é apenas uma seqüência de 

                                                 
14 A interdiscursividade é mais trabalhada no Capítulo III desta pesquisa, quando se discute particularmente sobre os 
postulados da AD. 
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palavras faladas ou escritas. Para Marcuschi (2003), o texto consiste em uma organização 

multissistêmica, por envolver aspectos lingüísticos e não-lingüísticos. Em relação a esse conceito, 

esse teórico se expressa da seguinte forma: “O texto passa a ser um lugar característico da 

interação epistemológica dos seres humanos com o mundo da experiência, ou simplesmente o 

lugar da construção da própria experiência” (p. 27).  

À luz de tais postulados teóricos e, levando-se em conta a discussão acerca de ensino de 

Língua Portuguesa elaborada no item anterior, propõe-se, então, que o texto seja eleito 

efetivamente como objeto de estudo e de ensino nas aulas. Sabe-se que tal perspectiva de texto, 

de textualidade, se aplicada ao ensino, possibilita a ampliação da competência comunicativa do 

aluno, proporcionando-lhes um bom desempenho na dupla face da produção textual: a produção e 

a recepção. Isso porque o conhecimento dos textos e de suas formas de ocorrência constitui parte 

do saber das pessoas acerca da língua e de seu funcionamento, como bem observam Marcuschi 

(2003), Costa Val (2000). 

Quanto aos professores, tal perspectiva de ensino impõe-lhes uma mudança de paradigma. 

Exatamente porque lhes exige um redimensionamento das concepções de linguagem, de 

gramática, ao mesmo tempo em que lhes impõe uma redefinição de objeto de ensino. O texto, 

portanto, não pode mais constituir um construto teórico abstrato e genérico, como vem sendo 

tratado, a partir de uma visão simplista de ensino, mas, como mencionado anteriormente, um 

evento comunicativo. 

Nessa perspectiva, é importante se considerar a produção de texto como uma atividade 

produtiva de negociação. Concorda-se, por fim, com Bakhtin (1999), refletido em Marcuschi 

(2003, 2005), para os quais a escrita constitui um ato dialógico: 

 

[...] produzir uma redação é responder [e não apenas corresponder] a apelos dentro de 
uma série de condições, que vão desde a escolha do gênero discursivo até os efeitos de 
sentido pretendidos e as formas de construir esses acessos aos interlocutores. 
(MARCUSCHI, 2003, p. 29) 

 

• Os Tipos e os Gêneros Textuais 

 

Tal como mencionado anteriormente, para se trabalhar a tão propalada questão da 

diferença entre tipos e gêneros textuais, é importante reafirmar a noção de língua eleita durante o 

percurso deste trabalho: a língua como uma ação social, portanto, histórica. Nessa perspectiva, os 
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gêneros textuais se constituem como ações sociodiscursivas para, a partir deles, agir sobre o 

mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum modo. 

Além disso, como também vem sendo discutido neste trabalho, atualmente é de grande 

importância que se trabalhe na perspectiva de se desenvolver a capacidade de comunicação do 

falante / ouvinte. Nesse sentido, a capacidade sociocomunicativa desses atores diz respeito ao 

fato de eles detectarem a adequação ou inadequação de um texto a uma situação comunicativa 

concreta. Nesse contexto, é importante o conhecimento de estratégias de construção / 

desconstrução para se efetivar uma interpretação de textos. Tal conhecimento, por sua vez, pode 

ser adquirido na medida em que se proporciona aos sujeitos um contato com os textos na vida 

cotidiana. Esse contato, por seu turno, consiste em um exercício metatextual para se decifrarem 

textos, haja vista a multiplicidade de gêneros textuais existentes, desde o diálogo cotidiano às 

teses científicas.  

Para Bakhtin (1997), todos os enunciados se baseiam em formas-padrão relativamente 

estáveis de estruturação de um todo. Essas formas, por sua vez, constituem gêneros, que são 

marcados sócio-historicamente e estão relacionados a várias situações sociais. Tais situações, por 

seu turno, determinam o gênero, daí a grande heterogeneidade de gêneros textuais. 

Ainda para Bakhtin, os gêneros podem ser classificados em primários e secundários. Os 

primários estão relacionados a situações de comunicação ligadas às esferas cotidianas; os 

secundários, a outras esferas, muitas vezes mediadas pela escrita. 

Para Schneuwly (apud KOCH E VILELA (2001); MARCUSCHI (2002)), os gêneros 

textuais constituem um instrumento, uma vez que um sujeito age discursivamente numa situação 

definida por uma série de parâmetros. A escolha dos gêneros, de acordo com os parâmetros da 

situação, é orientadora da ação, por estabelecer uma relação de meio-fim, estrutura básica de uma 

atividade mediada. Esse autor se refere ao gênero no sentido metafórico: um mega-instrumento, 

por ser constituído por vários subsistemas semióticos, para agir em situações de linguagem. 

Dominar o gênero, então, consiste no próprio domínio da situação comunicativa. Isso pode se dar 

através do ensino das capacidades da linguagem, como mencionado anteriormente. 

Bronckart (1999), por sua vez, afirma que uma ação de linguagem exige do agente 

produtor uma série de decisões, que ele necessita ter competência para executar. A escolha do 

gênero, nesse sentido, consiste em uma estratégia e deve levar em conta os objetivos visados, o 

lugar social e papéis dos partícipes. Para ele, assim como Bakhtin, inicialmente, a comunicação 
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verbal só é possível a partir de algum gênero textual. Acrescente-se a essa argumentação, a 

impossibilidade de os seres humanos se comunicarem senão através de textos, sejam eles orais,  

escritos, verbais, não-verbais. 

Nesse caminho, Marcuschi (2002) afirma que os gêneros textuais caracterizam-se muito 

mais por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais que por peculiaridades 

lingüísticas e estruturais. Por serem caracterizados como práticas socioculturais, são de difícil 

definição formal. São, desse modo, quase inúmeros em diversidade de formas. Além disso, obtêm 

denominações nem sempre unívocas e, assim como surgem, podem desaparecer.  

 Esse autor afirma ainda que, com a intensidade de uso das novas tecnologias, surgem 

novos gêneros: chats, e-mails... Nesse contexto, há um estreitamento das fronteiras entre a 

oralidade e a escrita, haja vista a existência de um certo hibridismo nas formas comunicativas. 

Como exemplos, têm-se os dois gêneros citados, em que o primeiro reflete o diálogo cotidiano, 

entretanto, escrito; o segundo nada mais é que a antiga carta escrita e postada em correio. Os 

suportes mudam, impondo a esses gêneros o hibridismo de que se fala. A linguagem, por sua vez, 

torna-se cada vez mais plástica, dada a integração entre vários tipos de semioses: signos verbais, 

sons, imagens, formas em movimentos. 

 É importante ainda se observar que a definição de um gênero textual depende do suporte 

em que ele está sendo veiculado. Pode ocorrer de um mesmo texto e um mesmo gênero não 

serem automaticamente equivalentes, por não se encontrarem em um mesmo suporte. Isso é 

levantado por Marcuschi (2002, p. 21), quando defende: “[...] haverá casos em que será o próprio 

suporte ou ambiente em que os textos aparecem que determinam o gênero presente”. 

 Como defendido por Marcuschi (2002), diferentemente do tipo de texto, a definição de 

gênero é muito mais operacional, como mencionado anteriormente. Segundo ele, para se 

estabelecer a noção de gênero, predominam os critérios de ação prática, circulação sócio-

histórica, funcionalidade, conteúdo temático, estilo e composicionalidade. 

   Enquanto que, para se estabelecer a noção de tipo textual, predomina a identificação de 

seqüências lingüísticas típicas como norteadoras. Os elementos centrais na organização 

tipológica são assim discriminados por Marcuschi (2002): nos textos narrativos, há uma 

seqüência temporal; nos descritivos, uma seqüência de localização; nos expositivos, há uma 

seqüência analítica ou explicitamente explicativa; nos argumentativos, há seqüências contrastivas 

explícitas; nos injuntivos, as seqüências são imperativas. 
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 No contexto tanto escolar como universitário, a tipologia textual é assim definida: 

narração, descrição e dissertação. É nessa perspectiva que os textos são classificados na Escola e 

na Universidade, de forma que há, para estudantes secundaristas, o reconhecimento dessa 

tipologia, através também de exercícios de múltipla escolha. Além disso, ocorre a imposição de 

uma prática única, qual seja: a produção de textos dissertativos. Assim, impõe-se algo que não se 

pode concretamente esclarecer. Abre-se espaço para a inculcação de “receitas” de texto, com a 

finalidade única de se obedecer a tais imposições. Então, mais uma vez, anula-se o caráter 

histórico-dialógico da linguagem. 

Platão e Fiorin (1997), por sua vez, tentam definir as características de cada tipo, segundo 

os critérios de textos figurativos (relações concretas) e temáticos (relações abstratas). Nesse 

sentido, narração e descrição são textos figurativos; dissertação, temático.  

 Além disso, é importante se levar em conta que, em um mesmo gênero, pode haver dois 

ou mais tipos textuais. Ou seja, pode ocorrer que um gênero realize dois ou mais tipos, 

caracterizando uma heterogeneidade tipológica nos gêneros textuais. Fala-se ainda em 

intertextualidade inter-gêneros, que consiste em uma mescla de funções e formas de gêneros 

diversos num dado gênero. Tal intertextualidade significa que um gênero assume a função de 

outro. É o caso, por exemplo, de algumas publicidades que utilizam poemas para “vender” 

produtos. 

 Marcuschi (2002) argumenta ainda que, no caso do ensino, há dificuldade na organização 

das seqüências tipológicas de base, uma vez que essas não podem ser justapostas. Detecta-se, 

então, que os alunos não conseguem realizar as relações entre seqüências, comprometendo não só 

a produção como a interpretação dos gêneros. Isso porque os gêneros seqüenciam bases 

tipológicas diversas. Reconhece-se, então, a importância do gênero para o ensino de língua, por o 

domínio do gênero corresponder ao domínio de uma forma de realizar lingüisticamente objetivos 

lingüísticos em situações particulares, como já mencionado. 

 Nesse caminho, Bezerra (2002, p. 40) alerta para o seguinte fato: 

 
Sendo culturalmente determinados, os gêneros textuais não são aprendidos e usados 
igualmente por todos: aqueles que são rotinizados por grupos sociais influentes não 
chegam à população em geral, pois, subjacentes a estas práticas, há os mecanismos 
sócio-políticos e ideológicos de controle de recursos naturais e simbólicos.  
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 Esses mecanismos de controle são apontados no item 3 deste capítulo como constitutivos 

do próprio ensino, da escola enquanto instituição. Tal postulado é defendido por Foucault (2003), 

quando discute acerca das políticas de fechamento; das disciplinas, como um princípio de 

controle do discurso. E, se o domínio de um gênero corresponde ao domínio de uma forma de 

realização lingüística de determinados objetivos, o contrário, ou seja, o não-domínio, significa o 

silenciamento das vozes das classes desprestigiadas economicamente, uma forma de corroborar 

as estruturas políticas do poder. Explica-se, dessa forma, o distanciamento dos gêneros textuais 

em relação ao ensino, uma vez que se reconhece o professor também como partícipe das 

sociedades de discurso, tal como será abordado no item 3 deste Capítulo. Entretanto, o ensino de 

múltiplos gêneros textuais é uma direção apontada pelos PCNs, apesar das ressalvas que se fazem 

em relação ao embasamento teórico deles. 

 É necessário, portanto, retomar-se a discussão acerca do ensino de Língua Portuguesa, 

revelando o caráter positivo do uso dos gêneros textuais em salas de aula, por estes levarem em 

conta os usos da língua e suas funções numa dada situação comunicativa. A partir de tal 

perspectiva, as aulas de LP deixam de apresentar um caráter dogmático, fossilizado, para 

revelarem a dinamicidade da própria língua; possibilitando a interação entre os alunos, alunos e 

professor, alunos e objeto de ensino – a própria língua.  

 

3. Foucault: as políticas de fechamento      

 

De acordo com o que tem sido abordado no decorrer deste capítulo, o ensino de Língua 

Portuguesa vem sendo instituído na escola sob um ponto se vista político-ideológico. 

Inicialmente, esse ponto de vista é construído com as medidas tomadas por Pombal, na medida 

em que este impossibilita o ensino da língua geral, proibindo a circulação de múltiplas línguas no 

território brasileiro, numa perspectiva de silenciamento das vozes dos sujeitos. Ademais, a cada 

fase de ensino de Língua Portuguesa apresentada, no decorrer deste trabalho, observa-se uma 

ideologia do poder subjacente a ela, corroborando a idéia de que língua e cidadania estão inter-

relacionadas, a partir daquela o sujeito constitui-se enquanto tal, em um dado espaço enunciativo. 

Mas, à medida que a língua passa a ser objeto de ensino, uma disciplina, já carrega em si um 

traço de “verdade” institucionalmente imposto. Concorda-se, então, com Foucault (2003), para 

quem a produção de discurso em toda sociedade é controlada. Ele defende a seguinte tese: 
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[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 
selecionada, organizada e distribuída por certo número de procedimentos que têm por 
função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar 
sua pesada e temível materialidade. (FOUCAULT, 2003, p. 8) 
 

 
 Nessa perspectiva, esse autor afirma que, na sociedade ocidental, há procedimentos de 

controle de discursos tanto externos como internos. Entre os primeiros estão os procedimentos de 

exclusão elencados da seguinte forma: a interdição, a segregação da loucura (razão versus 

loucura), a vontade de verdade (a oposição entre verdadeiro e falso). O primeiro, a interdição, é 

mais evidente e familiar, pois é perceptível que não se pode falar tudo, em qualquer 

circunstância, simbolizando a proibição da palavra. 

 Há, para o autor, três princípios de interdição que se cruzam: tabu do objeto, ritual da 

circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. E afirma que as interdições 

que atingem os discursos revelam sua ligação com o desejo e o poder: “[...] o discurso não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo 

que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (2003, p. 10). Dessa forma, o controle do 

discurso significa o controle do próprio poder. E se, para o autor, o discurso está diretamente 

relacionado à “reverberação de uma verdade” (p. 49), mantém-se essa verdade socialmente 

instituída. 

 O segundo princípio de exclusão consiste em uma separação e uma rejeição, como 

exemplo cita a oposição entre a razão e a loucura, ou seja, consiste na segregação da loucura. 

Examina, então, a história da loucura, à luz da qual àquele que é considerado louco proíbe-se a 

fala, exceto por ocasião da encenação, no teatro. Resta questionar, assim, quem é tachado de 

louco nas sociedades ocidentais. Muitas vezes, loucos são aqueles que vão de encontro a essas 

verdades instituídas, aos discursos em circulação. Constituem, portanto, uma pequena minoria. 

 O terceiro princípio de exclusão está centrado na oposição entre verdadeiro e falso. Nesse 

contexto, o filósofo francês afirma que, desde o século VI a.C., perpetua-se o discurso 

verdadeiro, pronunciado por quem de direito, segundo um ritual requerido. É a partir desse 

postulado de verdade que se pronuncia o discurso da justiça, anuncia-se o destino da humanidade, 

solicitando-se a adesão dos homens. Essa vontade de verdade, por sua vez, apóia-se em um 

suporte institucional, a partir das práticas pedagógicas, dos livros, dos sistemas editoriais, das 

bibliotecas. Então, apoiada institucionalmente, exerce sobre os outros discursos uma espécie de 
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pressão, de poder de coerção. 

 Esses procedimentos de controle e de limitação do discurso são, segundo o autor, 

externos, como mencionado anteriormente. Há ainda aqueles procedimentos internos, tal como 

visto, uma vez que, para Foucault, os discursos, eles mesmos, exercem seu próprio controle. É o 

caso, por exemplo, da ordenação, classificação dos próprios discursos. Defende, então, a 

existência dos princípios de rarefação do discurso: o comentário, a questão da autoria, a 

constituição da disciplina. Todos esses consistem em limitação do discurso. O primeiro tem como 

função dizer o que está articulado silenciosamente no primeiro texto. De acordo com ele (2003, p. 

25 – 26): 

[...] O comentário conjura o acaso do discurso fazendo-lhe sua parte: permite-lhe dizer 
algo além do texto mesmo, mas com a condição de que o texto mesmo seja dito e de 
certo modo realizado. [...] O novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua 
volta. 
  

 
 O segundo princípio de limitação é a questão de autoria, entendida como princípio de 

agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, como foco de coerência. 

Foucault (2003) comenta ainda que o autor é supradimensionado durante o período da Idade 

Média, quando a atribuição de um discurso científico é indispensável, uma vez que funciona 

como indicador de verdade. Tal verdade é assim instituída porque à proposição é dado o valor 

científico de seu autor. Para esse filósofo, o autor deve prestar contas da unidade do texto posta 

sob seu nome. E assim o define (2003, p. 28): “O autor é aquele que dá à inquietante linguagem 

de ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção do real”. 

 Foucault ainda estabelece a relação entre os dois primeiros princípios de limitação quando 

afirma: “O comentário limitava o acaso do discurso pelo jogo de uma identidade que teria a 

forma de repetição e do mesmo. O princípio do autor limita esse mesmo acaso pelo jogo de uma 

identidade que tem a forma da individualidade e do eu”. (2003, p. 29) E, à medida que aquele 

que comenta institui um ponto de vista novo - a partir da construção de uma outra perspectiva de 

verdade - constitui-se autor, dado o reconhecimento das marcas individuais.  

 As disciplinas constituem o terceiro princípio de limitação. Este é um princípio relativo e 

móvel, que permite construir, mas conforme um jogo restrito. Nesse contexto, esse princípio se 

opõe aos dois primeiros, uma vez que é formado por um conjunto de métodos, proposições tidas 

como verdadeiras, demandando, por sua vez, um anonimato. Daí é oposta ao princípio da autoria, 

ressaltando-se o caráter repetitivo dessas proposições. Foucault, então, define a disciplina da 
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seguinte forma (2003, p. 30): “[...] uma espécie de sistema anônimo à disposição de quem quer 

ou pode servir-se dele, sem que seu sentido ou sua validade estejam ligados a quem sucedeu seu 

inventor”. 

 E, assim como a disciplina é contrária à questão da autoria o é também em relação ao 

comentário. Se, no comentário, há um desvendar de um sentido implícito, como visto 

anteriormente; na disciplina, ao contrário, há uma formulação indefinida de proposições novas, 

mas anônimas. Acrescenta, então, que tais princípios (comentário, autoria, disciplina) constituem 

princípios de coerção. A disciplina é um princípio de controle da produção do discurso. Nesse 

caso, à medida que a Língua Portuguesa transforma-se em objeto de ensino-aprendizagem, sob o 

cunho de uma disciplina institucionalmente marcada, traz em seu bojo o controle do discurso dos 

partícipes desse processo (professor / aluno). 

 Para Foucault (2003), ainda há um terceiro grupo de controle dos discursos: a 

determinação das condições de funcionamento dos discursos; a imposição aos indivíduos que 

pronunciam certo número de regras, não permitindo que todos tenham acesso a elas. Há, assim, o 

fechamento das regiões do discurso para alguns. Mas, enquanto existem regiões proibidas, há 

aquelas abertas para muitos, sem restrição prévia.  

 Nesse sentido, afirma ser o ritual responsável por tal seleção, por definir a qualificação 

que certos indivíduos devem possuir para participarem de certas regiões de discurso. A partir do 

ritual, há um preestabelecimento dos papéis dos indivíduos que falam. Surgem, assim, as 

sociedades de discurso, cuja função é preservar ou produzir discursos, os quais circulam em 

espaço fechado, com uma distribuição de discursos segundo regras restritas. Dessa forma, 

efetiva-se a perpetuação dos detentores dos discursos. 

 Nessa perspectiva, observa-se o papel do professor como partícipe de uma sociedade de 

discurso, permitindo ou não o acesso dos alunos à circulação dos discursos produzidos. Os papéis 

do educador e do educando são igualmente preestabelecidos, segundo o modelo tradicional de 

ensino, em que somente ao professor é dada a chance de falar as “verdades” a respeito da 

disciplina que leciona; e ao aluno, a oportunidade única e exclusiva de ouvir, de reproduzir tal 

conhecimento. 

 Foucault (2003) postula ainda que o próprio ato de escrever encontra-se limitado por uma 

ordem discursiva, por uma sociedade de discurso. Por conta disso, há todo um impedimento ao 

acesso à escrita, segundo regras que são impostas tanto àquele que escreve, como àquele que lê, 
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como mencionado anteriormente. 

 Ainda segundo Foucault (2003, p. 40 – 41): 

 

[...] mesmo na ordem do discurso publicado e livre de qualquer ritual, se exercem ainda 
formas de apropriação de segredo e de não-permutabilidade. É bem possível que o ato 
de escrever tal como está hoje institucionalizado no livro, no sistema de edição e no 
personagem do escritor, tenha lugar em uma ‘sociedade de discurso’ difusa, talvez, mas 
certamente coercitiva. 

  

 Com efeito, são várias as sociedades de discurso: o segredo técnico ou científico, as 

formas de difusão e de circulação do discurso médico, a apropriação dos discursos econômico e 

político. Em contrapartida a essas sociedades de discurso, encontra-se a doutrina, por seu caráter 

de difusão das mesmas verdades. Apesar disso, constitui também um princípio de controle dos 

discursos, exatamente pelo fato de os indivíduos compartilharem dessas mesmas verdades, 

difundidas a partir de regras igualmente preestabelecidas. Ademais, esses indivíduos têm que 

aceitar certa regra de conformidade com os discursos validados, que, por sua vez, proíbe-lhes o 

acesso a todos os outros discursos. “A doutrina realiza uma dupla sujeição: dos sujeitos que falam 

aos discursos e dos discursos ao grupo, ao menos virtual, dos indivíduos que falam” (2003, p. 

43). Nota-se, assim, a existência de grandes planos de apropriação social dos discursos. 

Além desses aspectos, Foucault destaca a dupla função política da educação: manter ou 

modificar a apropriação dos discursos. Tal como visto ao longo deste capítulo, a educação tem 

exercido, quanto ao ensino de Língua Portuguesa, um papel de continuísmo da Tradição 

Gramatical, na medida em que perpetua os ensinamentos voltados para modelos estruturalistas, 

para a busca do “bem dizer”. 

 Como mencionado anteriormente, Foucault (2003) reconhece a disciplina como um 

princípio de controle da produção dos discursos. Sob a égide de proposições ditas como 

verdadeiras, controla-se, assim, o discurso do aluno, cuja língua deixa de constituir um espaço 

enunciativo e passa a ser vista sob jugo do verdadeiro versus o falso, do certo versus o errado, 

distanciando o sujeito do que a língua lhe traz inerentemente: a sua historicidade. Segundo a 

teoria foucaultiana, ao se tornar disciplina, a ciência (da linguagem, no caso) traz consigo a 

coerção discursiva, impondo aos sujeitos proposições ditas verdadeiras. 

 Concorda-se também com o seguinte argumento de Foucault (2003, p. 44 – 45): 
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O que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da palavra; senão uma 
qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que falam; senão a constituição de 
um grupo doutrinário ao menos difuso; senão uma distribuição e uma apropriação do 
discurso com seus poderes e seus saberes? 

 
 E, à luz desses postulados, reitera-se a idéia que se vem defendendo ao longo deste 

capítulo: o ensino de Língua Portuguesa, no Brasil, tem contribuído para o silenciamento das 

vozes dos sujeitos. Estes se encontram aprisionados a um sistema de regras que os faz crer que 

não sabem falar tampouco escrever. Assim, mantém-nos crédulos de que são incapazes de se 

expressarem em sua própria língua, dado o seu caráter de dificuldade, e a conseqüente 

impossibilidade de aprendizagem por pessoas, por sua vez, caracterizadas como incompetentes de 

adquirirem a língua em sua “completude” e “pureza”. Ora, se nem sequer podem se colocar 

enquanto sujeitos em seu próprio idioma, questiona-se como poderão se constituir cidadãos 

políticos, capazes de lutar, de reivindicar pelos seus direitos enquanto tais. Fecha-se, então, o 

ciclo de conservação de um sistema que prima pela obediência, pela aceitação. Nesse contexto, 

como mencionado, muitos professores de Língua Portuguesa, considerados partícipes das 

sociedades de discurso, corroboram a exclusão de muitos estudantes do mapa da cidadania de um 

país chamado Brasil. 
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CAPÍTULO II - A ENUNCIAÇÃO E O CARÁTER SÓCIO-HISTÓR ICO DA LÍNGUA  
 

 
A língua existe não por si mesma mas em conjunção com a estrutura individual de uma 
enunciação concreta. É apenas através da enunciação que a língua toma contato com a 
comunicação, imbui-se do seu poder vital e torna-se uma realidade. [...] As condições 
mutáveis da comunicação sócio-verbal precisamente são determinantes para as 
mudanças de formas que observamos no que concerne à transmissão do discurso de 
outrem. (BAKHTIN, 1999, p. 154) 

 
 
 
 Este capítulo consiste em uma abordagem da Teoria da Enunciação, numa perspectiva 

histórica, à medida que se aponta Friedrich Jacobi (século XVIII) como o primeiro filósofo a 

falar da intersubjetividade (Outro – relação ao divino / relação interpessoal). No decorrer do 

tempo, observa-se ainda Humboldt (século XIX), cuja acepção de língua está relacionada com 

atividade, energeia. Bakhtin (século XX), por sua vez, a partir de tal concepção, instaura o 

pressuposto segundo o qual a energeia corresponde à atividade social, inaugurando a teoria 

intersubjetiva da linguagem. Nesse sentido, este filósofo é considerado o precursor da Teoria da 

Enunciação. E, à luz de sua teoria acerca da palavra, estudam-se as palavras mudança e 

esperança nos textos de alunos universitários, como exemplos de enunciação concreta. 

Evidencia-se que, apesar de esse filósofo ser considerado o precursor dessa teoria, é Benveniste 

que traz a Teoria da Enunciação para o âmbito da Lingüística. A partir dos postulados desse 

lingüista se verificam as marcas da enunciação, numa perspectiva discursiva, nos textos que 

constituem os corpora deste trabalho. Verifica-se que tais marcas ora são reveladoras dos 

múltiplos enunciadores dos textos, ora apontam o uso das marcas espaço-temporais instauradoras 

de pressupostos nos textos. Ou seja, a estas marcas não corresponde apenas a função de situar os 

interlocutores no mundo textual, mas a de estabelecer as relações de implicitude nos textos. E às 

primeiras atribuem-se as múltiplas posições assumidas pelos sujeitos da enunciação.  

  

1. A língua como atividade, a relação do EU – TU 

 

 Já no século XIX, em sua teoria sobre a língua, Humboldt postula que a língua é um 

processo, uma atividade e não um produto. Essa perspectiva de língua é defendida no século XX, 

por ocasião dos postulados de Bakhtin (1929). A esse respeito, Faraco (2004) remete o leitor a 

Raymond William, que afirma ter sido Bakhtin influenciado pelas idéias de Humboldt.  
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 Expondo a afirmação de William, Faraco (2004) pontua que, a partir dos postulados 

teóricos defendidos por Humboldt, Bakhtin procede a uma nova leitura, a partir da qual a 

atividade (energeia) é conotada como atividade social, relacionando o sistema a essa atividade 

social. Segundo tal leitura e inter-relação, o filósofo russo inaugura uma nova perspectiva de 

estudos da linguagem, no século XX. 

 Além disso, Faraco (2004), estabelecendo um percurso filosófico da perspectiva 

intersubjetiva da linguagem (no século XX), aponta para a origem de tal concepção, observando 

os estudos lingüísticos ao longo do tempo. Para este autor, essa busca é de muita importância, 

uma vez que se vê além da realidade imediata. Segundo este lingüista (2004, p. 46): 

 
[...] trata-se de projetar a problemática dessas lingüísticas num eixo de grande 
temporalidade, o que significa dizer transcender um pouco a pequena temporalidade, a 
temporalidade imediata das teorizações, e olhá-las como parte de uma reflexão maior 
que, embora dispersa, difusa, heterogênea e descontínua, estende-se no tempo, isto é, 
não começa com as teorizações de hoje, nem nelas se esgota.   

 

 Numa viagem aos tempos idos da filosofia, Faraco, então, remete o leitor para o século 

XVIII, afirmando ser este o início do pensamento sobre a relação do EU-OUTRO. Menciona 

Friedrich H. Jacobi, filósofo alemão, como aquele que primeiramente fala sobre a 

intersubjetividade. Afirma, então, que Jacobi se autodeclara o primeiro a ter discutido acerca 

dessa perspectiva, segundo a qual o EU é impossível sem o TU.  

 Entretanto, há dois aspectos a serem esclarecidos: primeiro, o duplo significado da relação 

EU-TU, em Jacobi; segundo, o fato de o primeiro sentido dessa perspectiva estar servindo como 

uma contraposição à descrença de Spinoza em relação a Deus. De acordo com este filósofo, em 

sua Ética, não existe um Deus transcendental, tampouco existem as representações 

antropomórficas de Deus. Para ele, Deus pode ser identificado com a natureza; argumento 

inaceitável para Jacobi, por esse Deus, assim identificado, consistir em um produto da razão. “E, 

de acordo com ele (Jacobi), se o Homem toma a razão como único instrumento do conhecimento, 

fica condenado às fronteiras do humano, o que o leva a um inevitável desespero metafísico” 

(FARACO, 2004, p. 48 - 49). Além disso, segundo Jacobi, o homem busca o infinito, daí a 

necessidade de transcender o material. 

 Discriminando cada um dos significados da relação EU-TU em Jacobi, tem-se: 

primeiramente, a existência de um TU correspondendo a um NÃO-EU, isto é, ao mundo exterior 

à consciência. Nesse sentido, o EU (consciência) não consiste em um pré-dado, e só ocorre a 
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constituição do EU em relação ao NÃO-EU. Faraco (2004, p. 48) acrescenta: “sem essa inter-

relação o EU mergulharia na morte”. Segundo esse ponto de vista, há uma idéia de divindade na 

relação EU-TU. 

 Além desse sentido para o TU, há um outro, qual seja: uma outra pessoa, colocando a 

relação interpessoal em debate. Como bem argumenta Faraco (2004, p. 48): “Nessa perspectiva, 

parece ser ele mesmo quem primeiro põe em cena como pertinente a relação interpessoal [...]”. 

Entretanto, Jacobi insiste que o EU só pode se reconhecer indivíduo, na medida em que está em 

relação com o OUTRO: “[...] o EU só pode se perceber como distinto na relação com o TU. Vale 

aqui também o dito anterior de que o EU é impossível sem o TU”. (FARACO, 2004, p. 49) 

 Nessa esteira teórica, há que se incluir Hegel na construção do EU-TU, haja vista esse 

filósofo ter afirmado em 1807 que “a autoconsciência nasce do outro, passa necessariamente pelo 

espaço da consciência alheia” (FARACO, 2004, p. 50) Segundo ainda Faraco, um outro filósofo 

(Feuerbach) põe a relação intersubjetiva como um papel constitutivo. Entretanto, nas perspectivas 

abordadas, a relação intersubjetiva ainda não trata a linguagem. Esta só entra em cena no século 

XX, com Bakhtin, quando vincula essa concepção à linguagem. 

 É importante, então,  saber que o homem, desde o século XVIII, já pensa na relação do 

EU com o TU, na constituição do EU, quando interage com o TU; enfim, na intersubjetividade. 

 
 

2. Bakhtin e a Enunciação: as palavras “esperança” e “ mudança” no discurso de 
estudantes universitários 

 

 Como anteriormente mencionado, Bakhtin é o precursor da Teoria da Enunciação, visto 

que é a partir  dele que se começa a discutir a intersubjetividade no interior da linguagem. 

 Em Marxismo e Filosofia da Linguagem (MFL), Bakhtin busca as bases de uma teoria 

marxista da criação ideológica ligada aos problemas da criação de filosofia da linguagem. Nesse 

caminho, postula que um produto ideológico faz parte de uma realidade, tal como um 

instrumento de produção ou um produto de consumo. Entretanto, o produto ideológico reflete e 

refrata uma outra realidade, exterior a ele. Ou seja: “Tudo que é ideológico possui um significado 

e remete a algo situado fora de si mesmo”. (BAKHTIN, 1999, p. 34)  

 Um instrumento, por sua vez, pode se transformar em um signo ideológico, como o 

martelo e a foice, signos do comunismo, com um sentido puramente ideológico. Mas, nem 

sempre um instrumento, em si mesmo, torna-se um signo. Essa transformação, entretanto, 
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depende de uma relação cultural ideológica, cujos valores são atribuídos a tal instrumento. Nesse 

sentido, Bakhtin contra-argumenta a filosofia idealista, para a qual a ideologia é um fato de 

consciência, um aspecto exterior ao signo é apenas um revestimento. 

 Para o filósofo russo, a consciência só se torna consciência na medida em que se encontra 

impregnada de conteúdo ideológico (semiótico). Isso só ocorre no contexto da interação social. 

Resumindo: para Bakhtin, a consciência individual se constrói na interação. Por conseguinte, o 

mundo da cultura tem primazia sobre a consciência individual. Logo, esse indivíduo é situado em 

um contexto cultural, em que os valores influenciam o seu modo de ser e de pensar. 

 Acrescenta que tanto a filosofia idealista como o positivismo psicologista, quanto à 

cultura, cometem um mesmo erro, na medida em que situam a ideologia no nível da consciência. 

Conseqüentemente, transformam o estudo da ideologia em um estudo da consciência e suas leis. 

Por isso, esse filósofo afirma que, para essas duas correntes, há uma confusão metodológica 

acerca da inter-relação entre domínios diferentes do conhecimento, uma vez que há uma 

distorção da realidade estudada. Como bem afirma esse filósofo (1999, p. 34): “Para o idealismo, 

ela (a consciência) tornou-se tudo: situada em algum lugar acima da existência e determinando-a. 

[...] Para o positivismo psicologista, ao contrário, a consciência se reduz a nada [...]”. 

 Nesse contexto, ele confirma que o verdadeiro lugar do ideológico é o material social 

particular de signos criados pelo homem. Situa-se entre indivíduos organizados, e é veiculado por 

meio de sua comunicação. Assim, advoga que os signos não são naturais, não surgem 

naturalmente, mas só existem quando os homens estão em comunidades socialmente organizadas. 

 Em MFL (1999), além do estudo relacionado ao signo em geral, Bakhtin discute 

particularmente sobre a palavra, um signo lingüístico. Segundo ele: “A palavra é um fenômeno 

ideológico por excelência” (p. 36). Defende ainda que a palavra é um material privilegiado da 

comunicação na vida cotidiana. Além dessa propriedade, a palavra tem uma outra: é o primeiro 

meio da consciência individual. Ou seja, ela é o material semiótico da vida interior, da 

consciência, o que corresponde ao discurso interior, segundo os estudos bakhtinianos.  

 Bakhtin afirma ainda (1999, p. 37): 

 

É preciso fazer uma análise profunda e aguda da palavra como signo social para 
compreender seu funcionamento como instrumento da consciência. É devido a esse 
papel excepcional de instrumento da consciência que a palavra funciona como 
elemento essencial que acompanha toda criação ideológica, seja ela qual for. A 
palavra acompanha e comenta todo ato ideológico.  
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 Ele também argumenta que a palavra é um objeto fundamental para os estudos das 

ideologias, uma vez que está presente em todos os atos de compreensão e de  interpretação. 

Segundo ele: “As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de 

trama a todas as relações sociais em todos os domínios” (1999, p. 41). 

 Entretanto a palavra não é algo totalmente dado, mas adquire significação em uma 

dimensão axiológica. Nesse contexto, não há e nem pode haver enunciados neutros, pois todo 

enunciado está circunscrito a um contexto cultural de significação e resulta sempre de um ato 

responsivo, isto é, existe sempre uma tomada de posição. Afinal, para Bakhtin (1999, p. 41): “A 

palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças 

sociais”. 

 A interação verbal, então, é a chave para compreender o discurso, as realidades sociais, as 

normas de comportamento. Mais, a enunciação ocorre sob certas condições de produção do 

discurso que, por sua vez, tem a ver com o contexto microssocial e com suas microcondições. 

Constata ainda que todo signo ideológico e, portanto, também o lingüístico, é marcado pelo 

contexto social de uma época, de um determinado grupo social. 

 Como mencionado anteriormente, o filósofo russo afirma que o signo se cria entre 

indivíduos, no meio social, e que a tal signo vincula-se um índice de valor socialmente 

compartilhado. Segundo ele, esse valor apresenta-se “com pretensões ao consenso social, e 

apenas em nome deste consenso é que eles se exteriorizam no material ideológico” (p. 45). O ser, 

então, não só é refletido no signo, mas também se refrata. Essa refração se dá no confronto de 

interesses sociais utilizando-se uma mesma comunidade semiótica. “Conseqüentemente, em todo 

signo ideológico confrontam-se índices de valor contraditórios. O signo se torna a arena onde se 

desenvolve a luta de classes” (p. 46). E continua afirmando que, a partir do estudo do signo 

lingüístico, pode se observar a continuidade do processo dialético de evolução que, por sua vez, 

vai da infra-estrutura à superestrutura. 

Sobre isso Faraco (2003, p. 49) faz o seguinte comentário: “[...] o Círculo de Bakhtin 

assume que o processo de transmutação do mundo em matéria significante se dá sempre 

atravessado pela refração dos quadros axiológicos”. E mais adiante, quando este pesquisador 

discute a doutrina da refração no Círculo, afirma: “[...] a refração é o modo como se inscrevem 

nos signos a diversidade e as contradições das experiências históricas dos grupos humanos” 

(2003, p. 50). Afirma ainda que, quanto ao funcionamento dos signos nas sociedades, a 
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plurivocidade (o caráter multissêmico) constitui uma condição. É a partir de tal plurivocidade que 

os partícipes do Círculo de Bakhtin (Bakhtin, Volochinov e Medvedev) argumentam que o 

material semiótico não traz em si mesmo uma única significação, pois depende da voz social em 

que está ancorado, tornando o sistema de significação de uma língua aberto e infinito. 

 Quanto ao fato de a língua ser definida como um sistema de normas imutáveis, Bakhtin 

(1999) levanta uma primeira hipótese de que, se os signos são criados por indivíduos, poderia 

haver uma relação subjetiva em relação ao conjunto de regras subjacentes a esse signo (no caso, o 

lingüístico). Posteriormente, entretanto, nega esse pressuposto e defende que tal sistema de regras 

é uma mera abstração. Afirma: “O sistema lingüístico é o produto de uma reflexão sobre a língua, 

reflexão que não procede da consciência do locutor nativo e que não serve aos propósitos 

imediatos da comunicação” (BAKHTIN, 1999, p. 92). 

 Para o filósofo russo, ao locutor interessa utilizar a língua segundo as suas necessidades 

enunciativas concretas, não lhe interessa o conjunto de normas que constitui a língua (admitindo-

se que existam tais normas), mas a significação dos arranjos utilizados em um dado contexto. 

Acrescenta ainda que o locutor deve levar em conta o ponto de vista do receptor, o qual deve 

compreender uma enunciação particular. Nesse caso, tal como mencionado anteriormente, a 

palavra não existe em uma situação dicionária, mas como parte integrante de múltiplos processos 

de enunciação. Segundo ele (1999, p. 95): 

 

Na realidade não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 
mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. 
A palavra sempre está carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 
vivencial. É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que 
despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida.   

 

 Nesse contexto, um critério de correção, segundo o conjunto de normas abstratas de uma 

língua, só pode ser seguido à luz de um determinado esvaziamento ideológico da própria língua. 

Nesse caso, ignora-se o valor de verdade e de mentira de uma enunciação e prioriza-se o aspecto 

do certo e do errado. Entretanto, os usos da língua não podem ser desvinculados do seu aspecto 

vivencial, tampouco do seu conteúdo ideológico. Para os falantes de uma língua, esta jamais se 

apresenta como um sistema de formas normativas.   

 Bakhtin argumenta ainda que, mesmo um discurso aparentemente monológico, tal como a 

escrita, faz parte de um processo de comunicação verbal, servindo de resposta a algo 

anteriormente postulado. Nesse sentido, critica a Lingüística Imanente e a Filologia que buscam 
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trabalhar com “monólogos mortos”, cujo único ponto em comum é o uso da mesma língua. 

Contra-argumenta tais perspectivas de pesquisa afirmando que, embora muitas vezes seja 

considerada monológica, toda enunciação é produzida para ser compreendida. Reforça, assim, a 

idéia de que toda enunciação consiste em uma atividade responsiva, mesmo quando tachada de 

monológica. 

 Segundo ele, a construção de um estudo da língua na perspectiva monológica leva o 

pesquisador (lingüista / filólogo) a elaborar uma teoria de compreensão passiva do texto, como se 

ele tivesse sido escrito para ser compreendido sob um único aspecto, excluindo qualquer réplica 

ativa. Esse tipo de compreensão, por sua vez, nada tem a ver com a compreensão da linguagem, 

uma vez que esta se confunde com a tomada de posição, quanto ao que é dito e compreendido.   

 Nesse contexto, ele defende que a enunciação como um todo não existe para a Lingüística 

Sistêmica. Com efeito, para esta ciência apenas subsistem os elementos como sistemas. “Assim, a 

história da língua torna-se a história das formas lingüísticas separadas (fonética, morfologia, etc.) 

que se desenvolve independentemente do sistema como um todo e sem qualquer referência à 

enunciação concreta” (p. 105). 

 Nesse caminho, Bakhtin contraria o estudo da língua na perspectiva de formas lingüísticas 

separadas, afirmando que os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada, tampouco a 

“adquirem”, uma vez que é “nela e por meio dela que ocorre o primeiro despertar da consciência” 

(p. 108). Ou seja, é a partir da relação do indivíduo (a introspecção, no caso) com o seu exterior 

que se dá o processo de comunicação verbal. Ou ainda, é a partir da relação do interior do 

indivíduo com o seu exterior que se dá a comunicação verbal. É mergulhado nessa corrente que o 

falante desperta a sua consciência. 

 É, principalmente, no capítulo 6 de MFL que Bakhtin discute essencialmente sobre as 

questões da Interação Verbal. Afirma categoricamente que o centro organizador e formador não 

se situa no interior do ser, mas no seu exterior, uma vez que considera a expressão como 

elemento organizador da atividade mental. Defende ainda: “[...] a enunciação é o produto da 

interação de dois indivíduos socialmente organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, 

este pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor” (p. 

112). Confirma, assim, a importância do receptor (o interlocutor) no processo de comunicação 

verbal, revelando que se percebe o mundo de acordo com o entorno, nos âmbitos social, 

ideológico, temporal. 
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 Retoma, então, a palavra como centro e eixo do processo de enunciação, postulando que 

ela tanto procede de alguém (o locutor) como se dirige a alguém (o interlocutor). Daí considera-a 

como “o produto de interação do locutor e do ouvinte” (p. 113). Mais, uma vez que existe um 

processo de interação entre o EU e o TU, a enunciação é determinada pela situação social em que 

os partícipes se encontram. Além disso, a situação e os participantes determinam a forma da 

enunciação: o estilo, a estrutura. Destarte, reitera o poder da coletividade, com a qual o indivíduo 

convive, pois ela é capaz de influenciar o seu (do indivíduo) próprio mundo interior, 

possibilitando-lhe diferentes graus de modelagem ideológica. 

 Nesse caminho, define a ideologia do cotidiano da seguinte forma: “constitui o domínio 

da palavra interior e exterior desordenada e não fixada num sistema, que acompanha cada um dos 

nossos atos ou gestos e cada um dos nossos estados de consciência” (p. 118). Resume, enfim, 

essa definição em uma só expressão, afirmando que a ideologia do cotidiano corresponde, para o 

marxismo, à “psicologia social”. Segundo ele (1999, p. 119): 

 

Os sistemas ideológicos constituídos da moral social, da ciência, da arte e da religião 
cristalizam-se a partir da ideologia do cotidiano, exercem por sua vez sobre esta, em 
retorno, uma forte influência e dão assim normalmente o tom a essa ideologia. Mas, ao 
mesmo tempo, esses produtos ideológicos constituídos conservam constantemente um 
elo orgânico vivo com a ideologia do cotidiano; alimentam-se de sua seiva, pois fora 
dela, morrem, assim como morrem, por exemplo, a obra literária acabada ou a idéia 
cognitiva se não são submetidas a uma avaliação crítica viva.   
 
 

 Bakhtin segmenta, assim, a ideologia do cotidiano em dois níveis, quais sejam: o inferior 

e o superior. No primeiro, situa a atividade mental surgida de uma situação fortuita, portanto, sem 

força quanto à durabilidade em uma ação social. No segundo nível, o autor russo coloca as ações 

de caráter de responsabilidade e de criatividade. Caracteriza tais ações como sendo mais móveis e 

sensíveis que as ideologias constituídas. É neste nível que as mudanças da infra-estrutura podem 

repercutir com rapidez. Argumenta, então (1999, p. 120 – 121): 

 
Logo que aparecem, as novas forças sociais encontram sua primeira expressão e sua 
elaboração ideológica nesses níveis superiores da ideologia do cotidiano, antes que 
consigam invadir a arena da ideologia oficial constituída. É claro, no decorrer da luta, no 
curso do processo de infiltração progressiva nas instituições ideológicas [...], essas novas 
correntes do cotidiano, por mais revolucionárias que sejam, submetem-se à influência 
dos sistemas ideológicos estabelecidos, e assimilam, parcialmente, as formas, práticas e 
abordagens ideológicas neles acumuladas.  
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 Tal postulado corrobora a afirmação do filósofo ao longo de MFL (1999): a enunciação é 

um fenômeno social, ocorre no processo de interação social, logo é socialmente determinada. O 

autor acrescenta ainda que, contrariamente ao que afirma a Lingüística Imanente, a fala não é um 

fato individual, mas tão social quanto a língua (segundo o conceito saussuriano – langue / 

parole). Para ele: “a realidade da língua é social” (p. 122); é a interação verbal, “a realidade 

fundamental da língua”. (p. 123) 

 A partir de então, inaugura a palavra diálogo em sentido amplo, circunscrita a toda 

comunicação verbal (de todos os tipos). Nesse contexto, está inscrita a escrita, muitas vezes 

considerada monológica. Isso porque, segundo Bakhtin (1999, p. 123), a escrita também consiste 

em um ato responsivo, na medida em que com ela e a partir dela se argumenta, concorda-se, 

discorda-se, em relação a discursos anteriores ao momento da caracterização da escrita enquanto 

tal. Ou seja, ela corresponde a uma resposta a algum contexto socialmente instituído. Além disso, 

é importante ressaltar que Bakhtin nega a reificação do texto, dado o seu (do texto) caráter de 

responsividade. 

 Observando-se o texto escrito, no caso particular deste trabalho, reflete-se que, sendo a 

enunciação um processo socialmente estabelecido, e a redação escolar, um resultado dessa 

enunciação, esta representa uma resposta a um ato de fala. Assim, os trabalhos escolares ecoam 

vozes socialmente instituídas, representativas de posicionamentos ideológicos estabelecidos – 

relações entre ideologias do cotidiano e os sistemas ideológicos socialmente estabelecidos. 

 Nesse contexto, é importante ainda ressaltar a distinção que Bakhtin estabelece entre 

significação e tema, no capítulo 7 de MFL. O estudioso russo, neste capítulo, caracteriza o 

problema da significação como sendo um dos mais difíceis da lingüística. Afirma: “[...] uma 

significação unitária é uma propriedade que pertence a cada enunciação como um todo” (1999, p. 

128). Declara ainda que o tema é individual e não reiterável, assim como a enunciação. Nessa 

perspectiva, o tema da enunciação é determinado tanto pelas formas lingüísticas como pelos 

elementos não verbais presentes na situação, logo ele é concreto, tal como o instante histórico de 

que faz parte. A significação, por sua vez, está inscrita no próprio tema. Diz o teórico russo que a 

significação, ao contrário do tema, constitui os elementos da enunciação que são reiteráveis e 

idênticos, cada vez que são repetidos. 

  Entretanto, postula ainda que não há tema sem significação e vice-versa. Daí Bakhtin 

revela a dificuldade em se discernir mecanicamente tema e significação. Para ele, o tema diz 
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respeito ao estágio superior da capacidade lingüística de significar, enquanto a significação, o 

estágio inferior dessa mesma capacidade. Considera, então, a significação como um potencial, 

uma possibilidade de significar no interior de um tema concreto. E mais, por o tema se incorporar 

à significação, o sistema de significação se torna flexível, mutável, renovável. 

 Nesse contexto, a significação faz parte da interlocução, do jogo entre locutor e 

interlocutor; ela ocorre no processo de compreensão ativa e responsiva. Conseqüentemente, para 

observá-la, é importante se conhecerem os papéis desempenhados pelos interlocutores. Isso traz 

para o primeiro plano as relações concretas entre os interlocutores, no que se refere à significação 

e ao tema das palavras. 

 Além disso, toda palavra não só tem tema e significação, como também carrega um valor 

instaurado por um acento apreciativo, no caso da palavra usada na fala real. Às vezes, quando se 

fala, imprime-se na palavra uma entoação expressiva e profunda. Por conta disso, é à apreciação 

que se deve o papel criativo nas mudanças de significação, as quais podem ser consideradas 

como uma reavaliação. Ainda segundo Bakhtin, retirando-se da significação o valor apreciativo, 

divorcia-se a significação da evolução histórica. Corroborando tal postulado, afirma: “Uma nova 

significação se descobre na antiga e através da antiga, mas a fim de entrar em contradição com 

ela e de reconstruí-la” (1999, p. 136). E conclui que o movimento de transformação social inclui 

o ser em transformação, sem possibilidade de existência do estável. Logo, a significação, 

considerada imutável, passa a ser absorvida pelo tema para, então, retornar sob uma nova 

significação, com uma estabilidade e uma identidade provisórias, até ocorrer novamente esse 

mesmo movimento transformador. Dessa forma, o sistema de significação de uma língua está 

intrinsecamente relacionado às mudanças sociais. 

 Essa discussão é relevante para essa pesquisa porque, ao se analisar a polifonia nos textos 

de alunos do Ensino Superior, estuda-se também a ocorrência de palavras que praticamente se 

tornaram clichês (mudança, esperança) durante a campanha do presidente brasileiro eleito em 

2002, Luís Inácio Lula da Silva. Considerando-se a palavra sob o ponto de vista bakhtiniano, 

entende-se que ela é indissociável do discurso; palavra é discurso. Também sob esse mesmo 

ponto de vista, a palavra é história, ideologia, luta social, uma vez que ela faz parte do dia-a-dia 

das práticas discursivas. 

O capítulo 8 de MFL, por seu turno, traz os problemas da sintaxe e a enunciação, 

considerados pelo autor russo como importantes para o estudo da compreensão e da evolução da 
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língua. Segundo ele, o lugar da sintaxe é um dos mais próximos à enunciação concreta, aos atos 

de fala. Enfatiza, então, que um estudo profundo da sintaxe só é possível à luz de um quadro 

teórico da enunciação. Em decorrência disso, afirma: “[...] as categorias lingüísticas, tais como 

são, só são aplicáveis no interior do território da enunciação” (1999, p. 140). Declara também que 

um estudo nos limites das categorias gramaticais leva o pesquisador a se distanciar da enunciação 

concreta e a se aproximar do sistema abstrato da língua. 

 O aprofundamento desses aspectos se dá, porém, nos capítulos subseqüentes da obra do 

filósofo russo, por ocasião do estudo que faz sobre o discurso de outrem (discurso direto, 

indireto, indireto livre). Segundo esse teórico: “O discurso citado é o discurso no discurso, a 

enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma 

enunciação sobre a enunciação” (1999, p. 144). 

 Nesse contexto, ele afirma que o discurso citado apresenta uma unidade integral da 

construção, uma vez que conserva sua autonomia estrutural e semântica, sem que provoque 

alterações na organização textual. Diz ainda que o discurso citado, principalmente o indireto, 

apesar de tender apresentar uma transferência do âmbito da estrutura lingüística para o do 

conteúdo, do tema, permanece estável, de modo a se identificar o discurso do outro, como um 

todo auto-suficiente. Com efeito, o discurso do outro se manifesta em uma relação ativa de uma 

enunciação à outra, principalmente no que se refere às construções da própria língua. Ou seja, é 

possível se identificar o discurso do outro no texto a partir das marcas lingüísticas. 

 Ressalta ainda as diferenças existentes entre a recepção ativa da enunciação de outrem e a 

sua transmissão em um determinado contexto, uma vez que tal transmissão leva em conta uma 

terceira pessoa, qual seja, o interlocutor do texto em que se inseriu o discurso do outro. Esse 

interlocutor, por seu turno, reforça as forças sociais de apreensão dos discursos, caracterizando 

uma inter-relação social dinâmica dos indivíduos na comunicação ideológica. 

 Ao lado disso, afirma que as formas sintáticas do discurso de outrem se distanciam da 

expressão de apreensão ativa e apreciativa da enunciação de outrem, uma vez que são apenas 

formas padronizadas para citar o discurso. Entretanto, argumenta que tais formas só podem ter 

surgido a partir das tendências dominantes da apreensão do discurso de outrem, uma vez que a 

língua não se reflete a partir de hesitações subjetivo-psicológicas, mas das relações sociais 

estáveis dos falantes. E continua (1999, p. 148): 
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Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da palavra, 
mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade mental, o que 
se pode chamar o ‘fundo perceptivo’, é mediatizado para ele pelo discurso interior e é 
por aí que se opera a função com o discurso apreendido do exterior. A palavra vai à 
palavra. É no quadro do discurso interior que se efetua a apreensão da enunciação de 
outrem, sua compreensão e sua apreciação, isto é, a orientação ativa do falante.  

         

 Bakhtin reflete, então, sobre dois outros aspectos relacionados à apreensão do discurso de 

outrem. Em primeiro lugar, questiona a proporção que essa apreensão é socialmente distinta, em 

relação à comunidade lingüística em que é veiculada, ponderando sobre qual é a significação 

social quanto a esse discurso. Em segundo lugar, coloca o problema relacionado ao grau de 

firmeza ideológica, de autoritarismo e de dogmatismo que acompanha a apreensão do discurso, 

afirmando que o último aspecto determina a apreensão quanto ao valor de falso ou de verdadeiro 

do conteúdo transmitido. Isso tudo, principalmente, relacionado ao discurso retórico, dado o valor 

persuasivo de tal discurso, no que se refere ao discurso direto, por conta da sua grande 

significação sociológica. Diz Bakhtin (1999, p. 153): 

 

É importante determinar o peso específico dos discursos retórico, judicial ou político na 
consciência lingüística de um dado grupo social numa determinada época. Além disso, é 
importante levar sempre em conta a posição que um discurso a ser citado ocupa na 
hierarquia social de valores.  

 

• As palavras “esperança” e “mudança” no discurso de estudantes universitários 

 

 Como mencionado anteriormente, para Bakhtin, o mundo da cultura tem primazia sobre a 

consciência individual que, por sua vez, constrói-se no contexto da interação social. Nesse 

processo interacional, convém ressaltar a importância dos valores sociais e como estes 

influenciam o modo de pensar e de ser dos indivíduos; as palavras de um falante sempre estão 

atravessadas pelas palavras do outro. 

 É a partir desse contexto de interação social que se observam as palavras “esperança” e 

“mudança” utilizadas em grande recorrência nos textos dos estudantes do curso de Direito diurno, 

ao escreverem sobre o tema: Partido dos Trabalhadores: esperança do povo brasileiro? Sabe-se 

que, para se chegar ao discurso, parte-se dos textos desses estudantes. Supõe-se ainda que o 

próprio tema tenha levado tais estudantes ao uso constante da palavra esperança. Entretanto, com 

um olhar sócio-histórico sobre a leitura desses textos, percebe-se que tais palavras são 

constantemente utilizadas não só durante a campanha do presidente eleito, mas também no 
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decorrer de seu discurso de posse. Afora esses contextos, as mídias falada e impressa ora 

recorrem a essas palavras como forma de aclamar o presidente eleito, ora como forma de 

depreciar o uso recorrente de mudança e esperança nos discursos dos candidatos petistas. Daí tais 

palavras ora aparecerem com um valor eufórico (positivo), ora com um valor disfórico 

(negativo), dependendo da dimensão axiológica em que se encontram os interlocutores. É o caso, 

por exemplo, dos jingles utilizados durante e após a campanha de Lula, veiculados pelo rádio, 

meio de comunicação que exige uma certa repetição, daí ser mais influenciador em termos de 

formação de um repertório. Um jingle, intitulado “Lula é o nosso presidente”, veiculado após a 

eleição de Lula, remete o ouvinte ao desfile de escolas de samba. A letra traz à tona signos 

representantes do PT: estrela, com um ganho a mais na sua adjetivação: “brilha lá no céu a 

estrela da esperança”, perpassando a idéia de que o presidente eleito é a esperança do povo 

brasileiro. Seguindo, tem-se: “Está em festa o meu país, nossa gente está contente. O Brasil está 

feliz, Lula é nosso presidente. Logo após a tempestade, para a nossa felicidade, sempre chega a 

bonança”. Essa estrofe, tal como disposta no jingle, aponta para um posicionamento de Lula 

como Salvador da Pátria, aquele que vai melhorar tudo o que os outros presidentes fizeram. 

 No corpus 1 há um uso de 93,75% da palavra esperança, e 68,75% da palavra mudança. 

Já no corpus 2, em 80% dos textos, os alunos utilizam a palavra esperança, e em 50%, mudança. 

Essa percentagem não diz respeito à incidência dessas palavras em cada texto, mas ao 

aparecimento de cada uma delas nos textos, incorporando-se, assim, ao repertório desses alunos. 

Essa alta incidência dessas palavras chama a atenção da pesquisadora, principalmente no que diz 

respeito ao seu conteúdo ideológico, à sua inculcação na consciência desses falantes, à utilização 

dessas palavras durante a campanha do presidente e, finalmente, à sua inculcação pela mídia. A 

análise dessas palavras incorpora o ponto de vista  de Bakhtin, para quem a palavra é um 

fenômeno ideológico por excelência (1999, p. 36). 

 Além disso, como visto anteriormente, a palavra compõe um tecido na trama das relações 

sociais, é a partir dela que as classes sociais se encontram numa constante luta, num eterno jogo 

argumentativo entre o EU e o TU. Inclusive porque se sabe que à imagem que se faz do outro se 

constrói a argumentação, pois a palavra parte de alguém para alguém. Nesse sentido, a palavra 

vai sendo construída à luz das enunciações concretas. Afora isso, há de se considerar que a 

palavra não é só um meio de comunicação, mas também conteúdo da própria atividade psíquica. 

Há ainda de se considerar que, à medida que grupos sociais distintos, com pontos de vista 
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distintos, utilizam a mesma palavra, cria-se a ilusão de neutralidade da palavra. Evidencia-se, 

entretanto, que tal neutralidade não existe, uma vez que a palavra está circunscrita a uma 

dimensão axiológica. 

 Nesse contexto, a palavra está relacionada tanto à vida interior (a introspecção) como à 

exterior. A partir dela, evidencia-se um grande diálogo (além do sentido estrito), proporcionando 

a interação entre os seres. Tudo está em constante comunicação. À idéia de diálogo agrega-se um 

outro elemento que não se refere à fala em voz alta de duas pessoas, mas a um discurso interior, 

do qual emanam as várias enunciações, que são determinadas pela situação de sua enunciação e 

pelo seu auditório.  

 
A situação e o auditório obrigam o discurso interior a realizar-se em uma expressão 
exterior definida, que se insere diretamente no contexto não verbalizado da vida 
corrente, e nele se amplia  pela ação, pelo gesto ou pela resposta verbal dos outros 
participantes na situação de enunciação. (BAKHTIN, 1999, p. 125) 

   

 A toda essa questão está relacionada a formação de repertórios que, no dizer de Bakhtin, 

são formas de vida em comum relativamente regularizadas, reforçadas pelo uso e pela 

circunstância. No entanto, o interlocutor pode interferir na mudança de sentido da palavra, à 

medida que oferece obstáculos à sua realização / manutenção, provocando rupturas que vão 

infiltrando sensíveis mudanças iniciais, mas que podem ganhar corpo. Isso porque os sujeitos 

refletem e refratam a realidade, constituindo-se sujeitos da enunciação. Essa é a idéia da palavra 

em movimento, em ação. Através dela os sujeitos são postos em ação para reproduzirem ou 

mudarem o social. 

 É na perspectiva da palavra em circulação, cheia de significados que se tenta estudar o uso 

constante das palavras esperança e mudança, no interior dos textos de alunos, com um olhar no 

papel social desempenhado pelos sujeitos. 

 Segundo Houaiss (2001, p. 1228), há seis acepções para a palavra esperança, das quais as 

cinco primeiras interessam a este trabalho, uma vez que a sexta acepção se refere ao campo da 

biologia e ciências afins. Nesta acepção, entretanto, é importante se evidenciar a cor verde do 

inseto, designada como símbolo de esperança, segundo as acepções anteriores. 
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esperança. S.f. 1. sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja; 
confiança em coisa boa; fé [tb. s. no pl.] [e. de uma vida melhor] [nunca perca as e.]; 2. 
REL. a segunda das três virtudes básicas do cristão, ao lado da fé e da caridade 
[representa-se por uma âncora]; 3. expectativa, espera; 4. fig. aquilo ou aquele de que se 
espera algo, em que se deposita a expectativa, promessa [Mozart, uma e. que se 
concretizou] [o filho é a sua e. de melhoria de vida]; 5. algo que não passa de uma 
ilusão [prometeu que vai largar o cigarro? Pois tira essa e. da cabeça].  
 

 Como bem define Houaiss, na acepção 2 do verbete acima exposto, a palavra esperança é 

perpassada de um ideal religioso: fé, virtude básica do cristão. Percebe-se que é a essas acepções 

que o presidente eleito mais se refere durante toda a sua campanha. Afinal, autodeclara-se o 

grande transformador de uma situação praticamente caótica em que o Brasil vive: corrupção, 

medo, incompetência de governantes, miséria. Enfim, o próprio caos social, logo é a esperança 

para salvar uma pátria tão desgastada por problemas socioeconômicos. 

 É importante, assim, transcrever o primeiro trecho do discurso de Luís Inácio Lula da 

Silva, proferido em 1º de janeiro de 2003, após a assinatura do termo de posse e de juramento no 

Congresso Nacional15: 

[...] Senhoras e senhores presentes a este ato de posse. ‘Mudança’: esta é a palavra-
chave, esta foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. A 
esperança finalmente venceu o medo, e a sociedade brasileira decidiu que estava na 
hora de trilhar novos caminhos [...]. (grifos da pesquisadora) 
 
 

 A expressão “A esperança venceu o medo” está circunscrita a ideais tanto políticos 

quanto religiosos. No primeiro caso, o povo brasileiro consegue votar para presidência, pela 

primeira vez na história política do Brasil, em um candidato representante da esquerda política, 

superando o medo que envolve essa esquerda, vestígio da aversão ao comunismo, inculcada pelas 

ditaduras militares. No segundo caso, é perpassada a idéia de fé que esse mesmo povo tem nesse 

candidato, principalmente no que diz respeito a uma promessa do paraíso, de total mudança de 

um país pobre em uma nação rica, próspera. 

 Uma semana após as eleições de outubro, em 04 de novembro de 2002, a Revista Época 

veicula em sua capa a fotografia de Lula, agora presidente eleito do Brasil. Abaixo, expõe-se a 

capa em proporções menores. 

                                                 
15 Texto na íntegra: http://noticias.terra.com.br/transicao/interna, anexado ao trabalho. 
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 Tal pintura, lado a lado com um mendigo, revela a comparação entre Lula e esse mendigo. 

As fisionomias dos dois também demonstram as intenções de comparação entre ambos. Somada a 

isso, a manchete da revista: “Lula: um sonho popular”, em que o nome “Lula” se encontra 

grafado em letras vermelhas, identidade petista; e o “Um sonho Popular”, em letras brancas, 

culturalmente, a cor da paz. Sugere que a população, nesse instante está sob efeito de um 

sentimento de paz, de esperança. Abaixo, em letras menores, uma outra manchete corrobora tal 

argumentação, afirmando: “O país não mudou. Mas há uma nova esperança nas ruas”.   

Nessa outra manchete, evidencia-se, primeiramente, a negação com um verbo no pretérito 

perfeito que, segundo a Gramática Tradicional, significa uma ação acabada no passado: “O país 

não mudou”. Considera-se, portanto, inadequado o uso desse tempo verbal, pois o candidato 

sequer havia assumido o cargo da presidência. Além disso, como mencionado, com essa eleição, 

houve uma mudança de perspectiva política, por menos representativa que possa parecer. 

Depreende-se a partir de tal uso, a carga ideológica dessa negação, perpassando uma crença na 

opinião contrária ao governo que se inicia na época. É a negação do pressuposto de toda a 

campanha do presidente eleito. 

É importante observar ainda a construção adversativa desse período, uma vez que a 

segunda oração, a coordenada sindética, introduzida pela conjunção mas é a que possui um maior 
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peso argumentativo, por consistir em destruição do 1º argumento. Isso significa que, 

discursivamente, a oração “Mas há uma nova esperança nas ruas” é mais significativa que a 

primeira, “O país não mudou”. Contraditoriamente, nesse contexto, a capa da revista perpassa o 

ideal de fé, de esperança do povo brasileiro, no sentido de haver possibilidade de ascensão social: 

de torneiro mecânico, de mendigo a presidente, situações jamais imaginadas pelas classes sociais 

brasileiras. 

Nessa perspectiva, vale ressaltar que a palavra esperança ganha uma dimensão axiológica 

que lhe é peculiar, em função de uma primeira efetivação de possível mudança de mentalidade da 

população brasileira: eleição de um homem advindo de classe social desprestigiada, sem 

formação intelectual. Isso revela que a esperança é concretizada e a ascensão social, antes 

inalcançável, passa a ser um fato concreto. 

É nesse contexto de utilização do repertório como fator de inculcação ideológica que se 

analisam os textos dos alunos do curso de Direito, os quais remetem o leitor a esse quadro 

axiológico, anteriormente analisado. Do corpus 1, evidenciam-se usos da palavra esperança, tal 

como usada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva. Ou seja, numa dimensão eufórica (sentido 

positivo). Entretanto, dois textos revelam um uso dessa palavra com um sentido negativo 

(disfórico), como se o esperado não passasse de uma ilusão política imposta por aqueles que 

almejam o poder. No corpus 2, apenas se observa a palavra esperança com um valor positivo. 

 

2.1 Exemplos de uso da palavra esperança com um valor eufórico 

 

Nesses exemplos, o presidente é considerado como o Salvador da Pátria, tal como 

discutido anteriormente e, segundo Houaiss, nas acepções 1, 2, 416: 

 

Exemplo 1 (1; 04)17:  

“No atual momento político, o Brasil vive coberto por uma nuvem de esperança. O fato 

de ter como presidente da república um homem do povo, militante do Partido dos Trabalhadores, 

deu finalmente ao brasileiro um conforto, a chance de se sentir seguro quanto aos seus direitos e 

deveres. 

                                                 
16 Serão examinados apenas seis exemplos da corpus 1, como uma ilustração, haja vista o alto índice de ocorrência 
da palavra esperança nessas acepções. 
17 Leia-se: corpus 1, texto 4. 
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Com Lula, um ex-torneiro mecânico no poder, o brasileiro tem a esperança de que 

finalmente os pedidos do povo serão atendidos”. 

 

 Como se comentou anteriormente, o estudante incorporou a perspectiva veiculada pela 

revista Época, que mostrava a ascensão social como uma possibilidade no Brasil: de mendigo, de 

ex-torneiro mecânico a presidente, eis a questão. Além disso, está clara a idéia de a voz do povo 

ser escutada pelo homem advindo das massas populares, um Salvador, portanto. Remete-se ao 

dito popular: a voz do povo é a voz de Deus. 

 

 Exemplo 2 (1; 05): 

 “Esperança sim. O Partido dos Trabalhadores é constituído de esperança. É feito da fé de 

pessoas que sonham com uma vida melhor, que acreditam que alguém que luta pelos 

trabalhadores pode beneficiar também os pobres e não só a elite”. 

 

 Esse estudante reitera a idéia do anterior, tecendo a trama da palavra esperança, 

ideologicamente impregnada pelo sentido de estabelecimento de mudança social. Para esses 

locutores, é o sonho que se transforma em realidade, a ascensão social das classes populares. 

 

 Exemplo 3 (1; 06): 

 “Há quem diga que na atual conjuntura só mesmo o Partido dos Trabalhadores seja a 

esperança desse povo”. Nesse exemplo, mais uma vez a esperança surge como a grande salvação 

do povo brasileiro. 

 

 Exemplo 4 (1; 08):  

“O povo já estava perdendo as esperanças, achando que o Brasil não tinha mais jeito, mas 

surgiu um partido que começou a olhar para as necessidades do povo trabalhador, o PT”. 

 

 Exemplo 5 (1; 09): 

 “Esperança. Sentimento que move a nossa população, que nos faz sempre acreditar num 

possível amanhã. Precisamos sempre nos agarrar a alguma idéia de solução para sustentarmos 

essa esperança”. 
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 Os exemplos 04 e 05 dispensam comentários, uma vez que, no 4º, o estudante trabalha 

com a idéia de perda da esperança ao mesmo tempo em que enaltece o PT, como o Partido 

instaurador dessa esperança, pois presta atenção às classes populares. No 5º, por sua vez, o 

próprio locutor define a palavra esperança e acrescenta a necessidade de manutenção desse 

sentimento. 

 

 Exemplo 6 (1; 10):  

“[...] Dados mostram que 55 milhões de brasileiros tem (sic.) esperança que o PT trará 

consigo as melhorias nos âmbitos necessitados. 

Dentre tantos atributos nos dado, o da esperança é um deles. Entretanto deve-se deixar 

claro que ao contrário do que pregam aqueles discrentes (sic.) no Brasil, a nossa esperança não é 

passiva”. 

 

O produtor do texto acima se revela conhecedor dos valores eufórico e disfórico da 

palavra esperança, estabelecendo um jogo argumentativo em favor do primeiro valor (o 

eufórico), reiterado pela negação do possível predicativo desfavorável a tal perspectiva. Além 

disso, nesse texto a palavra esperança aparece como um dom, uma virtude desse povo, tal como a 

acepção 2 do verbete esperança. Além disso, é importante se observar a presença de mais de um 

enunciador: o E₁, revelado pelo EU - ampliado, “nossa esperança não é passiva”, contrapõe-se ao 

E₂, que constitui a não-pessoa, segundo os postulados de Benveniste, “aqueles discrentes (sic.)”. 

O jogo de vozes instaurado nesse texto é muito interessante, na medida em que existe um 

confronto entre as vozes dos enunciadores, orientando o interlocutor para a construção positiva 

da palavra esperança.  

 Enfim, nos textos transcritos acima, pode-se perceber a idéia de sonho de uma vida 

melhor, de um país melhor, vinculada à palavra esperança. Muitos alunos, inclusive, especificam 

tais palavras, sonho, esperança, utilizando-se da palavra fé, reiterando, portanto, o sentido 2 do 

verbete esperança. 
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2.2 Exemplos de uso da palavra esperança com um valor disfórico 

 Os alunos utilizam essa palavra caracterizando o brasileiro como um povo passivo, que 

espera algo acontecer. Esse ideal de passividade remonta o próprio Hino Nacional em que se 

podem encontrar os versos: “Deitado eternamente em berço esplêndido [...]”. Essa idéia de 

permanecer nesse estado de letargia é encontrada com grande recorrência, quando se descreve o 

povo brasileiro. Essa perspectiva pode ser também encontrada na acepção 5, em Houaiss (2001). 

 

Exemplo 1 (1; 13): 

“Há séculos os brasileiros têm esperança por dias melhores. Independência do Brasil. 

Proclamação da República... eles ainda esperam. Getúlio Vargas, Militares, será que vai mudar? 

O avanço da democracia! Oposição no poder. Agora é Lula? Agora o Brasil vai melhorar? 

A resposta ninguém sabe, mas uma coisa é certa. O país da esperança ainda espera. 

Aguarda o momento certo de poder ver o seu país livre da miséria e seus cidadãos vivendo com 

DIGNIDADE. 

[...]  

[...] Oh, brasileiros! Até quando vocês vão exercer esse dom da esperança calados?” 

 

Ao elencar os momentos históricos do Brasil, o produtor confirma a persistência de um 

status quo, de uma perspectiva política discriminadora das classes populares, privilegiando as 

elites sociais. Nesse sentido, ele estabelece o jogo com a palavra esperança, reiterando o sentido 

de algo que não passa de uma ilusão. Acrescenta a essa acepção o sentido de passividade, 

corroborando o trabalho do produtor do texto 10 que, por sua vez, previne o interlocutor de que 

essa passividade não existe no povo brasileiro, com exceção dos pessimistas que a atribuem ao 

povo. O interessante desse exemplo é a verificação do confronto de vozes na trama discursiva. 

Além desses aspectos, é importante observar a formulação do primeiro parágrafo – a introdução. 

O locutor elenca uma série de questionamentos relacionados aos momentos históricos do país. 

Tal recurso consiste em uma estratégia argumentativa que leva o interlocutor à reflexão proposta 

pelo locutor, estabelecendo, assim, a interação entre locutor – interlocutor, mediada pelo texto.  
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Exemplo 2 (1; 15):  

“Li certa vez, em um destes biros (sic.) de reprografia, que exibem diversos textos com 

pensamentos próprios da sabedoria popular, em suas paredes um que dizia mais ou menos assim: 

‘A esperança é a capacidade que os indivíduos tem (sic.) de conviver com a infelicidade’”. 

 

Ao definir a esperança como a capacidade que os indivíduos têm de conviver com a 

infelicidade, o produtor deste texto desprestigia o discurso do presidente eleito, atribuindo a essa 

palavra um valor negativo, além da acepção de Houaiss (2001), pois vai além da ilusão e passa 

para o campo da infelicidade. Segundo esse aluno, a esperança do povo brasileiro seria a causa 

da perpetuação do poder das oligarquias políticas, da miséria desse povo. 

Esses, entretanto, são os únicos estudantes que atribuem um valor negativo à palavra 

esperança, no âmbito do corpus 1. No corpus 2, não há nenhum exemplo de esperança com um 

valor negativo, comprovando-se a dimensão ideológica perpassada por essa palavra no ano de 

2002 e início de 2003, por ocasião da eleição do presidente Lula.  

É importante ainda ressaltar que tal palavra (esperança) faz parte do conhecimento de 

mundo do povo brasileiro, de um saber socialmente partilhado. É o caso, por exemplo, dos 

provérbios: “Quem espera sempre alcança”; ou ainda, “A esperança nunca morre”. A voz 

popular, revelada nesses provérbios, qualifica as palavras esperar / esperança com um valor 

positivo, como sendo efetivamente um dom saber esperar ou ter esperança. Esse valor tem sido 

reiterado em múltiplos discursos, no eixo da memória, desde a própria Bíblia (a espera do “Céu”) 

até as publicidades de candidatos políticos, haja vista o peso argumentativo que tal palavra tem 

adquirido no processo de ressignificação de repertórios: “A esperança está de volta”.  

 

2.3 A palavra mudança nos discursos de alunos universitários: uma inter-relação 

com o discurso do PT 

Como mencionado anteriormente, há também uma grande recorrência à palavra mudança. 

Eis como Houaiss (2001, p.1973) define essa palavra18: 

                                                 
18 Houaiss traz oito acepções dessa palavra, das quais só interessam a este trabalho as cinco primeiras (incluindo a 
5.1), porque da 6ª em diante esta palavra está circunscrita a áreas específicas de determinadas ciências, por isso não 
vão ser transcritas nesta pesquisa. 
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mudança s.f. [...] ato ou efeito de mudar(-se); muda, mudamento; 1. troca de um lugar 
[país, região, localidade, residência etc.] para outro lugar [está de m. para São Paulo]; 
2. transferência de móveis, objetos etc. para novo local [a m. partiu antes dos donos]; 3. 
colocação de um indivíduo [coisa ou pessoa] no lugar de outro; substituição, troca [nem 
percebeu a m. dos atores]; 4. transformação decorrente de certos fenômenos [estação 
do ano, clima etc.] [resfriou-se com a m. de temperatura]; 5. modificação do estado 
normal de algo [o filho estava na fase de m. de voz] [notou uma ligeira mudança de os 
donos se relacionarem]; 5.1 alteração de processo, expectativa etc. [com a nova 
rodovia, esperam-se boas m. no tráfego].   

 
 Se se compararem às acepções do verbete mudança, o discurso de Lula, as publicidades 

que envolvem a sua campanha, percebe-se que a acepção, segundo Houaiss (2001), mais próxima 

desses discursos é a 5.1. Entretanto, como visto anteriormente, a dimensão axiológica, as relações 

entre os interlocutores determinam o sentido de uma palavra. Nesse contexto, ao eleger a palavra 

Mudança como palavra-chave do seu discurso (vide o item 2), Lula atribui a essa palavra uma 

força inimaginável, provocando uma igual reação no ouvinte, principalmente no que diz respeito 

às questões sociopolíticas e socioeconômicas. Há, portanto, uma nova conotação associada aos 

acontecimentos registrados durante outros governos e ao desejo político dos governantes que 

ocupam o cargo de chefes de estado anteriormente ao momento em que o PT propaga as suas 

intenções de mudança, em que Lula profere o seu discurso. E, na medida em que há uma 

recorrência à memória discursiva, ocorre uma ampliação de sentido e de força dessa palavra, uma 

vez que a mudança corresponde à negação de um estado de coisas presentes para a incorporação 

de novas perspectivas de vida, de valores sociais.  

Nessa perspectiva, mudança adquire uma dimensão do ideal profético, religioso, 

conseqüente da busca do Paraíso Perdido. Tal dimensão é advinda do uso constante dessa 

palavra, cuja acepção tem sido comentada, nos discursos de Lula, os quais, por sua vez, 

perpassam uma força argumentativa pragmática: é o fazer aqui e agora, é a instauração de uma 

nova maneira de ser e de agir neste exato momento. Segundo Lula: “Vamos mudar, sim. Mudar 

com coragem e cuidado, humildade e ousadia, mudar tendo consciência de que a mudança é um 

processo gradativo e continuado (...). Mudança por meio de diálogo e da negociação (...)” (início 

do 4º parágrafo). 

 Além de uma força argumentativa pragmática, esse trecho do discurso revela uma série de 

instauração de pressupostos tais como: “Mudar com coragem e cuidado... até gradativo e 

continuado”. Ora o uso da preposição com implica que os processos anteriores de mudança 
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decorrem de atitudes sem coragem, cuidado, humildade, ousadia, e sem a consciência de que a 

mudança é um processo gradativo e continuado. 

 Essa força argumentativa pragmática é refletida nos discursos dos alunos examinados, os 

quais compõem os corpora deste trabalho. Essa constatação corrobora a força imputada nessa 

palavra, como sendo, mais uma vez, a possibilidade de salvação desse povo.  

2.3.1 Exemplos de uso da palavra mudança: uma aceitação do discurso do Presidente Luís 

Inácio Lula da Silva. 

Exemplo 1 (2; 25): 

“[...] Lula mudou radicalmente o modelo de que os antigos presidentes governam. E fez 

também mudanças no ministério que vieram a satisfazer a população. [...] 

Logo, para todos nós brasileiros devemos esperar com esperança que nosso país mude e 

seja considerado um país melhor, sem miséria, fome,... Somos um povo tão sofrido que para nós a 

‘esperança é a última que morre’!” (grifos da pesquisadora).    

  

O locutor assume um discurso com o tom religioso, o qual perpassa o ideal de salvação do 

“povo sofrido, miserável” por aquele que é escolhido (desta vez pelo povo) para proceder ao 

milagre tão esperado. Além disso, como já mencionado, o locutor remete o leitor aos governos 

anteriores, estabelecendo uma comparação entre governantes e, conseqüentemente, entre os 

valores deles, numa exaltação ao presidente eleito. É importante, assim, inter-relacionar esse 

exemplo com o discurso laudatório do presidente eleito (3º parágrafo)19: 

Foi para isso que o povo brasileiro me elegeu Presidente da República: para mudar. [...] 
E estou aqui, neste dia sonhado por tantas gerações de lutadores que vieram antes de 
nós, para reafirmar os meus compromissos mais profundos e essenciais, para reiterar a 
todo cidadão do meu País o significado de cada palavra dita na campanha, para 
imprimir à mudança um caráter de intensidade prática, para dizer que chegou a hora 
de transformar o Brasil naquela nação com a qual a gente sempre sonhou: uma nação 
soberana, digna, consciente da própria importância no cenário internacional e, ao 
mesmo tempo, capaz de abrigar, acolher e trata com justiça todos os seus filhos. 

 
As palavras mudança, mudar, transformação, transformar proferidas pelo Presidente Lula 

instauram o pressuposto de que o país, antes do presidente eleito, era miserável, sem dignidade, 

sem soberania, sem consciência de sua importância no cenário universal, sem justiça social. Tal 

                                                 
19 O discurso do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontra-se na íntegra no anexo deste trabalho. 
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pressuposto consiste em um argumento de autoridade, na medida em que é uma afirmação e não 

pode ser negada pelo interlocutor, sob o risco de destruição do próprio discurso. Além disso, tal 

como mencionado, esse discurso aciona a memória discursiva do ouvinte, uma vez que este tem 

um conhecimento histórico de injustiça social existente nesse país. Ou seja, a partir deste 

presidente, a própria história do Brasil muda, de acordo com o seu discurso, tamanha a força 

discursiva proferida. Mudança, então, consiste em um apelo. 

Após a transcrição desse trecho do discurso, faz-se necessário observar o quanto o dito 

pode ser lembrado pelos alunos, pois, como visto, é a repetição de um discurso política e 

ideologicamente inculcado. O sujeito, nesse sentido, é atravessado pelo interdiscurso e o 

intradiscurso20. Tal remissão é feita, uma vez que se sabe que o objeto empírico é inesgotável, 

pois um discurso se estabelece na relação com um discurso anterior e aponta para outro. É o jogo 

entre o interdiscurso (o já-dito) e o intradiscurso (a formulação). 

 

Exemplo 2 (2; 27): 

“[...] Talvez tenham (os brasileiros) sido vencidos pelo cansaço, ou os doze anos de 

Democracia do país foram tempo suficiente para quem esperava uma mudança de postura 

adotada por parte da elite brasileira. Chegaram à conclusão de que esse fato não aconteceria, e 

resolveram partir para a mudança. 

Essa percepção de erro de eleger sempre a mesma classe foi o grande causador da 

mudança política brasileira”.  

 

Nesse texto, percebe-se, como mencionado, total adesão aos ideais perpassados não só 

pela campanha como também pelo discurso de posse do presidente eleito. A mudança também é 

incorporada ao discurso como um argumento pragmático. Ademais, o locutor perpassa a crença 

de eleição em uma pessoa que advém de classes populares, tal como examinado na capa da 

revista Época (item 2): de mendigo, de torneiro mecânico a presidente. 

 

                                                 
20 O interdiscurso corresponde àquilo que se fala antes, em outro lugar, independentemente, e esquecido. O 
intradiscurso àquilo que se diz naquele momento, em condições dadas. Esses conceitos serão mais amplamente 
abordados no Capítulo 3, por ocasião dos estudos relacionados ao sujeito do discurso, à Análise do Discurso. 
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2.3.2 Exemplos de remissão ao discurso do Presidente Luís Inácio 

 

Nos exemplos abaixo, os locutores vão além da aceitação do discurso do presidente eleito, 

uma vez que remetem o leitor a trechos desse discurso, muitas vezes sem caracterizar 

sintaticamente tais citações como um discurso de outrem, assumindo a autoria deste; outras vezes 

parafraseiam esse discurso. 

 

Exemplo 1 (2; 08): 

 “O povo brasileiro optou em 2003 pelo Partido dos Trabalhadores, depositou esperança 

para que o Brasil possa mudar para melhor e que possa desenvolver o país não só 

economicamente mas também social e culturalmente”. 

 

Exemplo 2 (2; 13): 

“Mudança. Essa é uma palavra-chave para caracterizar o mundo nos tempos atuais. O 

Brasil, de maneira mais específica, vem procurando uma forma de transformação em busca da 

melhoria. A população conta, para isso, com o Partido dos Trabalhadores. 

[...] 

[...] E, é com essa força para lutar, com a esperança de crescer [mesmo que às vezes caia] 

que o Brasil está conseguindo mudanças tão antes almejadas”.  

 

Exemplo 3 (2; 15): 

 “O brasileiro votou em outubro de 2003, após treze longos anos de espera, finalmente o 

partido dos trabalhadores chegou ao poder e com ele uma inexplicável vontade de mudança onde 

a esperança venceu o medo” . 

 

A partir do exame do uso das palavras mudança e esperança nos textos dos alunos 

universitários, constata-se a força argumentativa dessas palavras no âmbito da inculcação do 

discurso político do Partido dos Trabalhadores. As vozes dos alunos ecoam em 62 textos, quase 

todos unânimes no uso de tais palavras, muitas vezes numa conotação eufórica, corroborando o 

discurso desse partido. Assim, ressalta-se a necessidade de se perceber a construção de um 

repertório, do qual um contingente de sujeitos faz uso, uma vez que é veiculado por múltiplos 
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meios de comunicação. Como mencionado anteriormente, segundo Bakhtin, os repertórios são 

formas de vida em comum relativamente regularizadas, reforçadas pelo uso e pela circunstância. 

O filósofo observa ainda que o falante interfere na mudança de sentido da palavra, à proporção 

que a ressignifica, estabelecendo rupturas com os significados anteriores. Dessa forma, constitui-

se sujeito da enunciação.  

Vale ressaltar ainda que tais palavras não são usadas aleatoriamente em nenhum dos 

contextos examinados, e sua força consiste exatamente no fato de que elas partiram de alguém 

para alguém. Nesse momento político, nesse contexto social, elas soam como pontos-chave de 

uma eleição, como a solução de problemas considerados praticamente insolúveis. São, enfim, as 

grandes colaboradoras da construção da auto-estima de um povo que se autodeclara miserável, e 

que vota em um homem que, por sua vez, segundo opiniões expostas nos textos, concretiza a 

esperança de mudança social. Isso revela o quanto esse partido político sabe fazer uso dessas 

palavras, dado o alcance de seus objetivos: convencer o povo brasileiro de que é capaz de mudar 

uma nação, daí a renovação das esperanças desse povo. 

 

3. Benveniste e a Enunciação: um estudo das marcas lingüísticas da subjetividade 

 

Como mencionado no item anterior, Bakhtin é considerado o precursor da Teoria da 

Enunciação (FARACO, 2001; KOCH e VILELA, 2001), mas é com Benveniste21 que essa teoria 

é divulgada na Europa. Este pesquisador, entretanto, traz essa perspectiva teórica para o âmbito 

da lingüística, principalmente, a partir das discussões que promove acerca dos pronomes e dos 

tempos verbais. 

No capítulo intitulado Os Níveis da Análise Lingüística (1991, p. 127 – 140), Benveniste 

argumenta sobre a importância da noção de “nível”, atribuindo a este um valor essencial no que 

diz respeito ao procedimento de análise. Propõe, nesse sentido, a existência de uma delimitação 

dos elementos através das relações que os unem, quais sejam, segmentação / substituição. 

Observa ainda que o sentido é condição para tais relações. Para ele: “O sentido é de fato a 

                                                 
21 Quanto à enunciação benvenistiana, é importante, no mínimo se estudarem cinco capítulos da obra desse autor, 
distribuídos em Problemas de Lingüística Geral (volumes I e II). Procede-se, então, ao estudo dos seguintes 
capítulos: do volume I (1991) Os níveis da análise lingüística, A natureza dos pronomes, Da subjetividade na 
linguagem. Em relação ao volume II, abordam-se: A linguagem e a experiência humana e O aparelho formal da 
enunciação. 
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condição fundamental que todas as unidades de todos os níveis devem preencher para obter status 

lingüístico” (p. 130). Ou seja, o sentido é uma condição indispensável para a análise lingüística. 

Nesse contexto, aponta para uma análise do nível mínimo ao superior: fonema → signo 

(palavra) → frase. Assim, afirma que a palavra é um constituinte da frase e, quando inserida no 

contexto da frase, apresenta significação. Com efeito, a significação não está circunscrita à 

palavra como unidade autônoma. 

 

A frase realiza-se em palavras mas as palavras não são simplesmente os seus 
segmentos. Uma frase constitui um todo, que não se reduz à soma das suas partes; o 
sentido inerente a esse todo é repartido entre o conjunto dos constituintes. [...] A palavra 
pode assim definir-se como a menor unidade suscetível de efetuar uma frase e de ser ela 
mesma efetuada por fonemas. (p. 132) 
 
 

 Benveniste também trata forma e sentido como propriedades conjuntas, inseparáveis no 

funcionamento da língua. Para ele, a forma de uma unidade lingüística diz respeito à capacidade 

(dessa unidade) de dissociação em níveis inferiores; enquanto que o sentido relaciona-se à 

capacidade de integração de uma unidade de nível superior. 

 Postula ainda que a frase é uma unidade do discurso. A idéia de unidade, entretanto, 

vincula-se à de completude, uma vez que o autor afirma que a frase traz ao mesmo tempo sentido 

e referência. Segundo ele (p. 139 - 140): 

 

[...] sentido porque é enformado de significação e referência porque se refere a uma 
determinada situação. Os que se comunicam têm justamente isto em comum, uma certa 
referência de situação, sem a qual a comunicação como tal não se opera, sendo 
inteligível o ‘sentido’ mas permanecendo desconhecida a ‘referência’  
 
 

 Ora, se não se pode prever ou fixar a referência da frase, significa que ela é única a cada 

instância do discurso. Segundo Flores e Teixeira (2005), Benveniste trata de uma referência em 

relação ao sujeito e não ao mundo. Tal afirmação é corroborada pela seguinte citação do lingüista 

francês: “É no discurso atualizado em frases que a língua se forma e se configura. Aí começa a 

linguagem” (p. 140). 

 Já Pêcheux e Fuchs (1997), discutindo sobre o problema da relação entre sintaxe e 

semântica, remetem o leitor também para Benveniste, no interior do quadro de hipóteses a 

respeito da relação entre tais aspectos de estudos da linguagem. Segundo esses autores, a primeira 

hipótese está sustentada nas bases do estruturalismo e assenta-se no postulado de que a semântica 
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e a sintaxe são independentes. Na segunda hipótese, ainda pautada no estruturalismo, a semântica 

pertence inteiramente ao campo da lingüística, uma vez que o seu (da semântica) estudo aparece 

como um prolongamento dos fatos da sintaxe, visando a explicá-los. Para Pêcheux e Fuchs (1997, 

p. 232): “Deve-se observar que a integração da semântica neste modelo de linguagem se faz a 

partir de um postulado, implícito em grande parte, segundo o qual o sentido é um fato de língua 

[...]”. A terceira hipótese, finalmente, consiste em abordar o estudo semântico como apenas uma 

parte do estudo lingüístico. 

 É a última hipótese que se refere ao postulado de Benveniste quanto ao processo de 

significação, no interior do qual ele distingue “o sentido” e “a referência”. Segundo tais autores 

(Pêcheux e Fuchs), uma primeira interpretação dessa distinção é a de se instaurar uma oposição 

entre uma semântica lingüística e uma extralingüística. Entretanto, tal oposição está circunscrita à 

definição de língua como sistema estruturado e hierarquizado de signos, concepção com a qual 

Benveniste não compartilha, uma vez que para ele a língua não é apenas um sistema de signos. 

Para ele, a definição de língua é a seguinte: “um instrumento de comunicação, cuja expressão é o 

discurso” (p. 139). Sistema de signos e discurso demandam, por sua vez, dois âmbitos de estudos 

lingüísticos: o formal e o discursivo. Ainda segundo Pêcheux e Fuchs (1997, p. 233), a 

articulação das duas lingüísticas se opera no nível da frase: o sentido da frase está circunscrito a 

uma análise lingüística, a referência da frase está sob o domínio da lingüística discursiva. 

 E acrescentam (1997, p. 234): “A solução de acordo com a qual a fronteira entre o 

lingüístico e o não-lingüístico se situa no interior dos fenômenos semânticos, precisamente aí 

onde se opõem ‘semântica formal e uma semântica discursiva’”. 

 A semântica formal, por sua vez, é questionada pelos analistas do discurso, os lingüistas 

do texto, porque ela se circunscreve à frase, deixando de apreender o discurso, a sua 

historicidade. Os estudiosos daquela área excluem o estudo das representações individuais, 

priorizando os aspectos objetivos. Segundo Oliveira (2003, p. 27): “Na Semântica Formal, a 

linguagem é um meio para alcançarmos uma verdade que está fora da linguagem, o que nos 

permite falar objetivamente sobre o mundo e, conseqüentemente, adquirir um conhecimento 

seguro sobre ele”. 

 Para a Semântica da Enunciação (discursiva), por sua vez, o significado é o resultado de 

jogos argumentativos; a referência é uma ilusão criada pela linguagem, interna ao próprio jogo 

discursivo (OLIVEIRA, 2003). 
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Em A Natureza dos Pronomes (BENVENISTE, 1991, p. 277 – 283), o lingüista francês 

afirma que há pronomes da instância do discurso, isto é, a partir deles é possível se perceberem as 

palavras do locutor sendo atualizadas, em momentos únicos, irrepetíveis; e há aqueles que 

pertencem à sintaxe da língua. 

Distingue ainda os pronomes da pessoa (eu / tu, nós / vós, você / vocês) dos pronomes da 

não-pessoa (ele(s) / ela(s)). Para ele, os primeiros designam os interlocutores, ou seja, os sujeitos 

envolvidos na interlocução. Os últimos designam os referentes (seres do mundo extralingüístico 

de que se fala). 

O eu / tu referem-se a uma realidade de discurso, uma vez que o eu se define em termos 

de locução: em uma conversação, o eu pode ser o locutor em um momento de fala, mas pode 

constituir-se em tu no momento seguinte, ou seja, o alocutário. Segundo ele (1991, p. 279): 

 

[...] eu é o ‘indivíduo que enuncia a presente instância de discurso que contém a 
instância lingüística eu’. Conseqüentemente, introduzindo-se a situação de ‘alocução’, 
obtém-se uma situação simétrica para tu, como ‘o indivíduo alocutado na presente 
instância de discurso contendo a instância lingüística tu’. 

 

 Os pronomes eu / tu são, portanto, considerados categorias de linguagem, relacionam-se 

com sua posição de linguagem. Essa referência à instância do discurso constitui um traço que une 

eu / tu a uma série de indicadores que pertencem a classes diferentes. É o caso, por exemplo, dos 

advérbios, das locuções adverbiais, dos pronomes demonstrativos, que são, por sua vez, 

categorias espaço-temporais.  

 Se, por um lado, os demonstrativos este(s) / esta(s) / isto se identificam com a 1ª pessoa 

(eu / nós); por outro lado, os pronomes esse(s) / essa(s), isso se identificam com a 2ª pessoa (tu / 

vós; você(s)). Já os advérbios aqui e agora se associam às categorias dos pronomes 

demonstrativos este(s) / esta(s) / isto e ao pronome pessoal eu. Quanto aos advérbios, ele faz a 

seguinte afirmação (1991, p. 270): “[...] delimitam-se a instância espacial e temporal coextensiva 

e contemporânea da presente instância de discurso que contém eu”. A essa série de advérbios é 

acrescida uma outra (hoje, ontem, amanhã, em três dias) que situa os sujeitos do discurso em 

relação ao momento da enunciação.  

Essas classes, por seu turno, constituem a dêixis. Mas para categorizá-las como tal, 

Benveniste (1991, p. 280) afirma que se deve considerar a dêixis sob o seguinte aspecto: “[...] a 

dêixis é contemporânea da instância do discurso que contém o indicador de pessoa; dessa 
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referência o demonstrativo tira o seu caráter cada vez único e particular que é a unidade da 

instância do discurso à qual se refere”. E, na medida em que essas formas pronominais remetem à 

enunciação, refletem assim o seu próprio emprego.     

Além dessas formas pronominais e dos respectivos “indicadores” espaciais e temporais, o 

lingüista francês afirma que a forma verbal é solidária da instância individual de discurso, pois é 

sempre atualizada pelo ato de discurso e em dependência desse ato. 

Quanto à terceira pessoa, afirma que está circunscrita a uma situação “objetiva” e, 

portanto, considera-a como membro não marcado da correlação de pessoa. Afirma que ele, o, isto 

e certos verbos têm a função de substitutos de nomes, frases já mencionadas em um texto, em um 

enunciado. Os substitutos, por sua vez, não têm a mesma função que os indicadores de pessoa, 

pois são fatores de economia lingüística. Chama atenção, enfim, sobre os seguintes aspectos 

(1991, p. 283): 

 
O que é preciso considerar como distintiva da ‘terceira pessoa’ é a propriedade 1ª de se 
combinar com qualquer referência de objeto; 2ª de não ser jamais reflexiva da instância 
de discurso; 3ª de comportar um número de vezes bastante grande de variantes 
pronominais ou demonstrativas; 4ª de não ser compatível com o paradigma dos termos 
referenciais como aqui, agora etc. 

  

À luz da análise das formas pronominais, Benveniste estabelece a distinção entre a língua 

como repertório de signos e sistema, e a língua como ação, como atividade manifestada na 

instância do discurso.  

No capítulo Da Subjetividade na Linguagem ( PLG I, p. 284 – 293), Benveniste, além de 

reafirmar a teoria das formas pronominais, reflete sobre a afirmação de que a linguagem é um 

instrumento de comunicação. Quanto ao fato de ser designada como um instrumento, ele 

estabelece uma oposição entre o homem e a natureza, afirmando que a linguagem está 

relacionada à natureza do homem. Ele não a fabricou, daí o equívoco da designação instrumento. 

A partir desse raciocínio, faz a seguinte afirmação: “É na linguagem e pela linguagem que o 

homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua 

realidade que é a do ser, o conceito de ‘ego’” (1991, p. 286). Essa subjetividade consiste na 

capacidade de o locutor se propor como sujeito. Mas a consciência do eu se dá a partir do tu, que 

é a condição de diálogo constitutiva da pessoa, o que implica em reciprocidade. 

Quanto a esse aspecto da teoria da relação do eu / tu, Flores e Teixeira (2005, p. 34) fazem 

a seguinte observação: “A linguagem é condição de existência do homem e como tal ela é sempre 
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referida ao outro, ou seja, na linguagem se vê a intersubjetividade como condição da 

subjetividade”. 

Este capítulo também evidencia o quanto são injustas as afirmações de que a concepção 

do sujeito, em Benveniste, é uma concepção idealista e que este autor postula um sujeito 

egocêntrico, já que, segundo Brandão (2001), Indursky (1998), não há uma simetria entre o eu / 

tu. Aquele pensamento é corroborado por Flores e Teixeira (2005, p. 35), quando defendem que 

essa concepção idealista de sujeito não existe em Benveniste: “Enfim, não subjaz à lingüística de 

Benveniste uma concepção idealista de sujeito porque a sua teoria da enunciação não fala do 

sujeito em si, mas da representação lingüística que a enunciação oferece dele”. 

É ainda neste capítulo que o autor amplia a sua teoria sobre a temporalidade, relacionado-

a aos tempos verbais e instância do discurso. Segundo ele, em uma língua sempre há a distinção 

de tempos: passado / futuro em relação a um presente, ou presente / futuro em relação ao passado. 

A linha de referência é a do presente. “Ora, esse ‘presente’, por sua vez, tem como referência 

temporal um dado lingüístico: a coincidência do acontecimento descrito com a instância de 

discurso que o descreve. A marca temporal do presente só pode ser interior ao discurso” (1991, p. 

289). E conclui (p. 289): “Em última análise, a temporalidade humana com todo o seu aparato 

lingüístico revela a subjetividade inerente ao próprio exercício da linguagem” (p. 289). 

 Além do aspecto da temporalidade, Benveniste postula uma distinção entre o paradigma 

verbal da conjugação dos verbos, com todos os tempos, modos e pessoas e o paradigma de 

determinados verbos quando empregados na 1ª pessoa do presente do indicativo. São os 

chamados verbos performativos (jurar, prometer, garantir, certificar). Estes, quando empregados 

nessa pessoa, conotam ação, realização. 

 No capítulo referente à Linguagem e a Experiência Humana (PLG II, 1989, p.68-80), 

Benveniste volta a discutir não só sobre as relações das formas pronominais na instância do 

discurso, mas também sobre os verbos, o aspecto de temporalidade. 

 Quanto a este último, ele reflete sobre a confusão estabelecida em relação ao sistema 

temporal da língua. Revela que há uma propensão em acreditar que esse sistema reproduz a 

natureza do tempo “objetivo”, tal é a relação que muitos estabelecem entre a língua e a realidade. 

Segundo ele: “As línguas não nos oferecem de fato senão construções diversas do real, e é talvez 

justamente no modo pelo qual elas elaboram um sistema complexo que elas são mais 

divergentes”. (1989, p.70) 
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 Distingue também o tempo físico do tempo crônico. O primeiro é uniforme, contínuo e 

apresenta-se como o correlato psíquico no homem. O segundo é o tempo dos acontecimentos, 

portanto, engloba a vida do homem enquanto seqüência de acontecimentos. Observa, entretanto, 

que tais acontecimentos não são o tempo, mas estão no tempo. 

 Além desses tempos acima mencionados, Benveniste afirma que o tempo da língua (o 

tempo lingüístico) organiza-se como função do discurso. É pela língua que se manifesta a 

experiência humana do tempo. O tempo da língua tem, portanto, seu centro, que é o presente da 

instância da fala. Tal tempo, na medida em que é assumido por um locutor, instaura o tempo do 

seu interlocutor: o presente do locutor será o presente do seu interlocutor. Nesse sentido, o tempo 

do discurso funciona como um fator de intersubjetividade que, por seu turno, tem sua 

temporalidade, seus termos, suas dimensões. 

 Como ele bem define (1989, p. 75): 

 

Cada vez que o locutor emprega a forma gramatical do ‘presente’ (ou uma forma 
equivalente), ele situa o acontecimento como contemporâneo da instância do discurso 
que o menciona. [...] O locutor situa como ‘presente’ tudo que aí está implicado em 
virtude da forma lingüística que ele emprega. Este presente é reinventado a cada vez 
que um homem fala porque é, literalmente, um momento novo, ainda não vivido.   
 
 

 E continua: “O presente lingüístico é fundamento das oposições temporais da língua” (p. 

75). 

 Em relação a essa temporalidade, Guimarães (2002) contra-argumenta Benveniste. 

Segundo ele (Guimarães), o presente do acontecimento não é o tempo no qual o locutor diz eu e 

enuncia. Ao contrário disso, afirma que não é o sujeito que temporaliza, mas o acontecimento. 

Para este lingüista, não é o sujeito a origem do tempo da linguagem. “O sujeito é tomado na 

temporalidade do acontecimento” (p.12). E, mais adiante, continua: “[...] o acontecimento é 

sempre uma nova temporalização, um novo espaço de conviviabilidade de tempos, sem a qual 

não há sentido, não há acontecimento de linguagem, não há enunciação” (p.12). 

 Guimarães (2002) procede, então, a uma análise de índice da revista Veja, à luz da qual 

conclui: “O locutor não está onde a enunciação significa sua unidade (tempo do Locutor)” (p. 

14). Para este autor, ser sujeito do seu dizer é falar de uma posição de sujeito. A partir da 

definição de sujeito como posição assumida, argumenta (2002, p. 14): 
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O sujeito não fala no presente, no tempo, embora o locutor o represente assim, pois só é 
sujeito enquanto afetado pelo interdiscurso, memória de sentidos, estruturada pelo 
esquecimento, que faz a língua funcionar. Falar é estar nesta memória, portanto não é 
estar no tempo (dimensão empírica). 

  

 Em O Aparelho Formal da Enunciação (1989, p. 81 – 90), Benveniste critica as 

descrições lingüísticas que são realizadas baseadas em emprego de regras que, por sua vez, 

consistem em um conjunto de regras fixando as condições sintáticas. Estas regras são articuladas 

a regras de formação, indicadas anteriormente à análise. Tal articulação visa estabelecer uma 

correlação entre as variantes morfológicas e as latitudes combinatórias do signo. Este 

procedimento, por seu turno, revela a distância da língua em emprego. Nesse sentido, as 

condições de emprego das formas não são idênticas às condições de emprego da língua, pois são 

dois mundos distintos.  

 O autor argumenta que a diferença implica em uma outra maneira de ver as coisas, em 

uma outra maneira de descrevê-las e de interpretá-las. Nesse contexto, define a enunciação como 

sendo o colocar em funcionamento a língua por um indivíduo. “É o ato mesmo de produzir um 

enunciado” (p.81). É o processo que envolve o momento, supõe a conversão individual da língua 

em discurso. 

 Afirma ainda que a língua para se tornar língua efetivamente passa pela enunciação, que 

pressupõe locutor e alocutário. Assim, a língua se constitui como tal na instância do discurso, 

dinâmica dialética da interação verbal. A enunciação é explícita ou implicitamente uma alocução, 

na medida em que, no momento da produção, enunciação, a imagem do outro passa a constituir a 

própria enunciação. 

 
Por fim, na enunciação, a língua se acha empregada para a expressão de uma certa 
relação com o mundo. A condição mesma dessa mobilização e dessa apropriação da 
língua é, para o locutor, a necessidade de referir pelo discurso, e, para o outro, a 
possibilidade de co-referir identicamente, no consenso pragmático que faz de cada 
locutor um co-locutor. A referência é parte integrante da enunciação. (p. 84)  

 

 

 Esse processo de co-referência, como visto anteriormente, pode ser identificado sob vários 

aspectos. Primeiramente, podem-se perceber as formas pronominais que são reveladas em 

primeira instância, a relação eu - tu, o eu relacionado ao locutor e o tu ao alocutário. Afora essas 

formas, os índices espaço-temporais podem também ser constatados (este, aqui, agora etc). São 

os chamados indivíduos lingüísticos, no dizer de Benveniste, uma vez que identificam os sujeitos 
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em suas realizações individuais. Por fim, as formas verbais, principalmente em relação ao aspecto 

de tempo, são constitutivas da enunciação, pois situam os sujeitos em relação ao momento da 

enunciação. Quanto a este aspecto, Benveniste ressalta a sua importância (1989, p.85): 

 
Poder-se-ia supor que a temporalidade é um quadro inato do pensamento. Ela é 
produzida, na verdade, na e pela enunciação. Da enunciação procede a instauração da 
categoria do presente, e da categoria do presente nasce a categoria do tempo. O presente 
é propriamente a origem do tempo. [...] o homem não dispõe de nenhum outro meio de 
viver o ‘agora’ e de torná-lo atual senão realizando-o pela inserção do discurso no 
mundo.  
 
 

 Finalmente, Benveniste (1989) distingue a enunciação falada da enunciação escrita. 

Afirma que na escrita há dois planos de projeção do locutor: o que escreve se enuncia ao escrever 

e, no interior de sua escrita, ele faz os indivíduos se enunciarem. Nesse contexto, mais uma vez é 

postulado que a escrita não pode ser considerada por si só uma modalidade monológica da língua. 

Nela também se podem encontrar as marcas lingüísticas esboçadas nesse item, num contexto da 

AD. Tais marcas, por seu turno, muitas vezes, são características de um discurso polifônico, à luz 

da teoria ducrotiana, pecheuxtiana. 

 Posteriormente a esse trabalho de Benveniste, Pêcheux e Fuchs (1997) comentam sobre as 

marcas sintáticas ligadas à enunciação. Eles afirmam que a sintaxe deve constituir o elemento 

central da AAD (Análise Automática do Discurso), pois esse consiste em um estudo lingüístico 

importante. Reiteram a teoria tanto de Benveniste quanto a de Bakhtin de que o léxico não pode 

ser visto como um estoque de unidades lexicais, mas um conjunto estruturado de  elementos 

articulados sobre a sintaxe. Neste sentido, não se pode atribuir à sintaxe o aspecto de neutralidade 

advindo do estudo da língua enquanto estrutura. É importante, segundo eles, destacar-se o modo 

de organização dos traços das referências enunciativas. 

 

• Um estudo das marcas lingüísticas da subjetividade 

 

Como mencionado acima, em A Natureza dos Pronomes (1991, p. 277 – 283), Benveniste 

classifica os pronomes em duas categorias: os pronomes da pessoa e os da não-pessoa. Segundo 

ele, os primeiros designam os interlocutores, os sujeitos envolvidos na interlocução, considerados 

da instância do discurso; os últimos designam os referentes e, por sua vez, são considerados da 

instância da sintaxe. Afora esses pronomes, há outras categorias lingüísticas que favorecem a 
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situação dos sujeitos no discurso. São as chamadas categorias espaço-temporais: os pronomes 

demonstrativos, os advérbios (de tempo, de lugar) que, por seu turno, constituem a dêixis. 

Essas formas pronominais bem como os indicadores espaciais e temporais situam o 

interlocutor em relação ao conjunto de referência utilizado pelo locutor. Nesse sentido, é 

interessante observar como os alunos do curso de Direito (turma 13B) utilizam esses indivíduos 

lingüísticos no processo de construção de seus textos.  

 

3.1 Exemplos de uso de pronomes da instância do discurso e da instância da sintaxe 

 

Exemplo 1 (2; 02): 

 “Lula prometeu muito, mas é cedo para afirmar que ele, sendo um legítimo petista, seja a 

concretização de todos os nossos desejos para o país. O que podemos - e devemos – fazer é cobrar 

o cumprimento de suas promessas e torcer para que ele não seja contaminado com a doença que 

tanto afeta os nossos políticos – a corrupção”.  

 

Ao usar os pronomes ele / suas, cujo referente é Lula, o locutor constrói o processo de 

referência discursiva. Já quando utiliza o pronome nossos designa o EU ampliado, remetendo a 

um pronome da instância do discurso, um pronome caracterizado como sendo da instância da 

pessoa. Ainda em se tratando do EU – ampliado, inferem-se pressupostos distintos em relação ao 

uso de NÓS. Na primeira ocorrência dessa pessoa (em nossos desejos), pressupõe-se que o 

enunciador esteja falando do lugar dos brasileiros, em sentido amplo; enquanto que, na segunda 

ocorrência (O que podemos / e devemos), pressupõe-se que esteja falando do lugar daqueles 

(brasileiros) que votaram em Lula, daí o dever de exigir o cumprimento das promessas. Na 

terceira ocorrência, por sua vez, há um retorno ao povo brasileiro (nossos políticos). 

 

Exemplo 2 (2; 12): 

 “O povo brasileiro precisa mudar a começar pela cidadania. Nós precisamos exercer 

realmente nosso papel de cidadãos e não ficarmos esperando a solução ‘cair’ do céu. Começando 

a exigir e cumprir nossos direitos e deveres e ajudando a quem precisa”.  
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O locutor revela domínio quanto ao sistema de referenciação da língua, na medida em que 

utiliza o pronome nós (pronome da instância do discurso) para retomar o sintagma nominal ‘o 

povo brasileiro’. E, ao fazer essa retomada, revela a sua própria inclusão no conjunto ‘do povo 

brasileiro’. Reitera tal referência utilizando os pronomes nosso e nossos. 

 

Exemplo 3 (2; 20):  

“É verdade que em muitos aspectos o governo não tem cumprido com o proposto, a 

exemplo dos constantes aumentos a diversos produtos. Isso, certamente, leva a um certo 

descontentamento e inclusive, como vem ocorrendo, a insatisfação do partido. No entanto, de 

acordo como o meu ponto de vista, é necessário perceber que mudanças não ocorrem de 

imediato; precisamos saber esperar. A esperança que foi depositada deve ser mantida, para que 

consigamos alcançar o que tanto almejamos”. 

 

É interessante observar o emprego do pronome isso acima que, segundo Benveniste, é 

considerado um pronome que tem como função substituir nomes, frases já mencionados no texto; 

é considerado, portanto, como fator de economia lingüística. Nesse sentido, o locutor emprega 

isso resumindo o enunciado anterior, indo além do papel de economia lingüística, uma vez que 

consiste em um fator de produção de sentido, de interpretação e de conhecimento da articulação 

da própria escrita. 

Além desse pronome, o locutor utiliza-se dos pronomes EU, revelado pelo possessivo 

meu, e o NÓS, revelado pela desinência verbal número - pessoal –MOS. Mais uma vez, percebe-

se o jogo do EU e do NÓS, este último referindo-se a um EU ampliado, constatando múltiplas 

vozes dos sujeitos. É a presença de múltiplos enunciadores no discurso. 

 

Exemplo 4 (2; 08): 

 “O Partido dos Trabalhadores pode ser uma solução para os brasileiros, mas também 

uma catástrofe, estamos dependendo do que eles  farão ou não para auxiliar a população e a 

natureza [...]. Então, atualmente a esperança de um país melhor está depositada não só ao 

membro do Partido dos Trabalhadores mas a todos que fazem esta nação como a população e 

aos outros governos como os estaduais e os municipais”.  
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  Nesse exemplo, “eles” tem como referente O Partido dos Trabalhadores e não os 

brasileiros (como se poderia supor), apesar de o sintagma nominal O Partido dos Trabalhadores 

exigir uma concordância verbal no singular. Há, então, uma concordância, no nível da idéia, com 

o conjunto dos trabalhadores que forma o partido. Essa remissão pode ser interpretada dessa 

forma por conta do contexto do próprio texto, daí a importância do contexto.  

  Há ainda a presença do EU – ampliado, identificado na forma verbal estamos que, por sua 

vez, tem como referência os brasileiros, mais uma concordância no nível da idéia. Afora esses 

pronomes, há um outro, qual seja: todos, cujos referentes são a população e os outros governos 

como os estaduais e os municipais, uma relação do todo e das partes. Esse pronome, tal como 

usado no texto, tem função catafórica, mas o processo de referenciação discursiva é construído a 

partir das pistas (marcas lingüísticas deixadas pelo locutor), não havendo, portanto, prejuízo no 

nível da interpretação. Mais uma vez constatam-se, a partir do uso dos pronomes, as múltiplas 

vozes nos textos de estudantes universitários. 

   

  3.2 Exemplos de uso das categorias espaço-temporais 

 

  Exemplo 1 (2; 05):  

  “Apesar das enormes dificuldades que vem enfrentando ao longo do tempo, o brasileiro 

não perdeu a esperança e a vontade de mudar. Afirmo isto com plena certeza, tendo em vista a 

manifestação popular que se formou frente ao Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro de 2003. 

Milhares de rostos esbanjando felicidade e orgulho. Naquele dia o povo brasileiro voltava a 

sorrir, um sorriso de vitória que há muito não era visto. 

  Um representante do povo para o povo. É assim que melhor podemos definir o novo 

Presidente do Brasil. Foram 13 anos de muita luta e perseverança até chegar onde chegou-se 

(sic.)[...]”. 

 

  As expressões adverbiais ao longo do tempo, 1º de janeiro de 2003, naquele dia, há 

muito, 13 anos de luta situam o interlocutor em relação aos acontecimentos. A organização 

temporal consiste também em um argumento de autoridade, pois mostra um conhecimento 

histórico do locutor (a memória discursiva). É interessante ainda observar o uso da expressão 

adverbial naquele dia, como sendo uma retomada (e, portanto, expressão anafórica) à expressão 
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1º de janeiro de 2003. Essas expressões, por sua vez, na medida em que se referem ao já dito e 

esquecido também evidenciam a presença de polifonia nos textos dos alunos. 

 

  Exemplo 2 (2; 11):  

  “Com a queda da ditadura, a sociedade começou a se adequar novamente com alguns 

princípios democráticos, antes extintos pelo poder repressor, agora novamente instaurados. 

  A década de 80, foi a década dos movimentos, entre todos as movimentações destacou-se 

a organização dos partidos políticos, entre eles o Partido dos Trabalhadores, o PT, que com seus 

ideais e líderes começavam o seu plano (?). 

  Depois de longos anos esperando atingir o cargo mais alto da república, a presidência, o 

PT, alterou os seus ideais, antes radicalistas querendo alterar todos os ideais alcançados, 

passando por uma política modera (sic.) e conservadora”. 

 

  Dispondo as expressões denotadoras de tempo – com a queda da ditadura, antes, agora, a 

década de 80, depois de longos anos, antes - esse texto pode ser considerado também como 

sendo organizado à luz do tempo, é estruturado a partir dos momentos históricos, numa 

perspectiva cronológica. Essa seqüência temporal consiste em um expediente de argumentação, 

revelando um certo conhecimento histórico do locutor, trazendo para o interior do texto múltiplos 

acontecimentos no eixo da temporalidade, da memória discursiva. A partir do seu lugar enquanto 

sujeito, o locutor situa o alocutário no âmbito da memória (o acontecimento no tempo), 

figuratizando, assim como no exemplo anterior, a polifonia.   

 

  Exemplo 3 (2; 14):  

  “Por mais de 500 anos o Brasil viveu sob o domínio das grandes oligarquias. Desde os 

primórdios da história brasileira o mais forte, o mais poderoso estava ligado ao mais rico. Com 

as eleições presidenciais de 2002 acabamos com o continuísmo desta história cíclica. 

  [...] 

  Não é coerente avaliar agora o governo de Lula devido ao pouco tempo de atuação de 

seus ministros, porém já é possível listar algumas diferenças em relação ao governo anterior”. 
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  Por mais de 500 anos, desde os primórdios da história brasileira, eleições presidenciais 

de 2002, agora, já. Essas palavras e expressões constituem marcas lingüísticas demarcadoras de 

tempo, cuja função não é apenas a de demarcar o tempo, mas a de situar os interlocutores no 

processo de construção do texto. Daí serem também expedientes de progressão argumentativa. 

Além disso, há de se perceber que a palavra anterior, em governo anterior (com função de 

adjetivo), remete a um conhecimento em relação ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 

estabelecendo, assim, uma comparação entre o atual presidente (Lula) e o passado (FHC). Assim 

como os exemplos anteriormente analisados, o locutor desse texto também traz para o interior de 

sua produção a memória discursiva, apresentando não só momentos da história política do país, 

mas os pontos de vista, os olhares sobre tais acontecimentos, caracterizando um diálogo marcado 

pelo contraste de opiniões (entre dois presidentes). 

  As marcas lingüísticas observadas nesses exemplos são de grande importância na 

organização argumentativa dos textos, uma vez que estão relacionadas ao sistema de referência 

da língua, ora identificando os sujeitos do discurso, ora situando-os em relação ao tempo, com 

conseqüente interferência no âmbito da interpretação por parte dos interlocutores. Isso, por sua 

vez, corrobora a idéia de Benveniste a respeito da existência do alocutário no plano da 

interlocução, pois tais marcas têm a função de situar os interlocutores do texto, ou seja, locutor e 

interlocutor.  
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CAPÍTULO III - AS VOZES DO DISCURSO 

 

Todo discurso se mostra constitutivamente atravessado pelos ‘outros discursos’ e pelo 
‘discurso outro’. O outro não é um objeto [exterior, do qual se fala], mas uma condição 
[constitutiva, para que se fale] do discurso de um sujeito falante que não é fonte-
primeira desse discurso. (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 69)  

  

 

 No interior deste capítulo, abordam-se os pressupostos referentes à Análise do Discurso 

(doravante AD) e à Pragmática. Parte-se de um histórico da AD, obervando-se os contextos 

sociopolítico e socioeconômico, a partir dos quais essa disciplina emerge. Depois, definem-se 

formações discursivas (FD), enunciado, função enunciativa, sujeito (autor, enunciador), à luz de 

Foucault (1997). Tais postulados, por sua vez, são importados para a AD por Pêcheux, cuja teoria 

também é analisada ao longo deste capítulo. Por conta disso, acrescentam-se à definição de FD as 

de formação ideológica (FI) e as formações imaginárias (jogo de imagens entre os sujeitos no 

processo de interlocução). De acordo com tais teorias, procede-se à análise dos discursos dos 

alunos universitários, estabelecendo-se uma comparação com os discursos veiculados pela mídia. 

Também se analisam estes últimos, por seu turno, tomando-se como base teórica Barthes (1987), 

cuja teoria sobre o mito contribui para a compreensão da imbricação desses discursos (o dos 

alunos e o da mídia). Estudam-se ainda os postulados teóricos acerca do interdiscurso, 

intradiscurso, esquecimentos 1 e 2, sujeito, ideologia e sentido. Por fim, faz-se uma abordagem 

da polifonia, de acordo com Ducrot (1987) e Authier-Revuz (1998, 2004). Além dos aspectos 

abordados por esses autores, enfatiza-se a importância dos operadores argumentativos (O. A.) em 

relação a uma teoria polifônica. A partir desses postulados, analisam-se textos do corpus 1 desta 

pesquisa.  

 

  1. Da língua ao discurso: um gesto de ruptura 

 

  A língua tem sido estudada ao longo de vários séculos (desde a Grécia Antiga até os dias 

atuais, no mundo ocidental) sob várias perspectivas, a saber: a língua como normas do bem dizer, 

que diz respeito à Gramática Tradicional (e à Tradição Gramatical); a língua como sistema de 

signos, ou enquanto sistema de regras formais, circunscrita à Lingüística Imanente, exemplificada 

pelas dicotomias: langue versus parole (Saussure), competência versus desempenho (Chomsky). 
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  Nessas duas perspectivas de estudo perpassa uma visão estrutural de língua, de sujeito. No 

entanto, na década de 60 do século XX, surgem os estudos relacionados à Teoria da Enunciação, 

tal como vista no capítulo anterior. É a partir dessa teoria que a linguagem é estudada como ação, 

como atividade operada por sujeitos. A palavra, por sua vez, é tida como muitas maneiras de 

significar; o discurso surge operando a ligação necessária entre o nível lingüístico propriamente 

dito e o extralingüístico. 

  Está-se discutindo, então, acerca do surgimento de uma nova disciplina, a Análise do 

Discurso, na França, nessa época. A Análise do Discurso surge dentro de um quadro de 

modificações sociopolíticas e socioeconômicas na Europa e no mundo. Para se entender a 

emergência dessa disciplina, é importante se retomarem os contextos mencionados. Segundo 

Maldidier (1997), a Análise do Discurso emerge a partir de uma dupla fundação: Jean Dubois e 

Michel Pêcheux. O primeiro, um lingüista lexicólogo; o segundo, um filósofo envolvido com as 

discussões do marxismo, da psicanálise e da epistemologia. Além desses estudiosos, há um outro, 

Michel Foucault, cujas idéias são também de grande importância para a constituição dessa nova 

disciplina. Por conta disso, há a necessidade de uma breve retomada da história dessa disciplina, 

observando-se a conjuntura teórico-política do final da década de 1960, com o intuito de se 

observar a especificidade da Análise do Discurso de linha francesa (doravante AD). 

 Primeiramente, é importante se mencionar que o que existe em comum em relação aos 

dois estudiosos é que ambos se inserem no espaço das discussões do marxismo e da política, 

compartilhando as mesmas idéias sobre a luta de classes, sobre a história, sobre o movimento 

social. Quanto aos aspectos teórico-metodológicos, os anos 60 (séc. XX) constituem o berço da 

lingüística estrutural triunfante. A lingüística está como centro das pesquisas nas ciências 

humanas e ocupa o espaço de ciência piloto. De um lado, discute-se a importância dessa ciência; 

de outro, as idéias marxistas são divulgadas. É nesse contexto em que nasce o projeto da AD. “Se 

a AD ganha consistência, isto se dá tanto do lado de J. Dubois quanto de M. Pêcheux, sob o signo 

da ciência lingüística” (MALDIDIER, 1997, p. 18). Logo, o projeto da AD se inscreve num 

objetivo político, cujos meios são possibilitados pela Lingüística. 

 No quadro de dupla fundação, Dubois e Pêcheux traçam a empreitada de uma disciplina 

teórico-política, daí muitas vezes a AD ser tida como um modo de leitura. J. Dubois, por sua vez, 

despreza os textos literários e elege os textos políticos como objeto de estudo da AD, 

circunscrevendo-os a essa disciplina. Pêcheux, por seu turno, preocupa-se com a leitura, colocada 
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nos termos de uma teoria não-subjetiva, o que constitui uma ruptura com as práticas já existentes 

de explicação do texto. 

 Segundo Maldidier (1997), Pêcheux considera a Análise do Discurso como uma ruptura 

epistemológica, uma vez que o discurso articula as questões sobre a ideologia e sobre o sujeito. 

Nesse sentido, a Análise do Discurso só pode ser pensada em relação a uma teoria (do discurso). 

Para aquela autora (1997, p. 19): 

 
Michel Pêcheux desenvolve um questionamento crítico sobre a lingüística e as 
extensões da ‘ciência piloto’. Para ele, desde esta época, a afirmação do corte 
saussuriano comporta uma ‘jogada’ teórica fundamental. A construção de um objeto 
discurso não é uma simples ‘superação da lingüística saussuriana’, ela apóia-se sobre a 
teoria do valor que coloca a língua como sistema formal. 
 
 

 A noção de valor, postulada por Saussure (1969), instaura a idéia de uma significação 

sistêmica, tal como todo veio teórico desse estudioso. Pêcheux (1997b), por sua vez, contraria 

essa sistematização do sentido, afirmando que ele (o sentido) é da ordem da fala e, portanto, do 

sujeito; não é da ordem da língua, uma vez que pode ser mudado na medida em que os sujeitos 

enunciam numa dada posição. No entanto, Pêcheux não relaciona o sentido ao individual, tal 

como Saussure o faz em relação à fala, mas ao histórico, ao ideológico. Segundo comentário de 

Mussalin (2003, p. 106): 

 

Assim é que o autor propõe uma semântica do discurso – concebido como lugar para 
onde convergem componentes lingüísticos e socioideológicos – em vez de uma 
semântica lingüística, pois as condições sócio-históricas de produção de discurso são 
constitutivas de suas significações. 
 
 

Mas, ao mesmo tempo em que discute a respeito de uma epistemologia do discurso, M. 

Pêcheux se questiona sobre os instrumentos de sua análise. É a partir dessa dupla investigação 

que ele elabora a Análise Automática do Discurso (doravante AAD 69), texto em que idealiza a 

“máquina discursiva”, criação de um dispositivo de análise sobre o qual muitas discussões são 

realizadas. Com esse dispositivo de análise, ocorre um fechamento estrutural do texto para 

apreender o exterior, mas o objeto discurso promove, no âmbito dos estudos lingüísticos, um 

deslocamento. 

 Ainda de acordo com Maldidier (1997, p. 20): 
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Relacionando um estado dado das condições de produção com os processos de produção 
do discurso, M. Pêcheux fornecia, simultaneamente, uma definição de discurso, sempre 
determinada e apreendida dentro de uma relação com a história, e um princípio de 
construção do corpus discursivo. [...] O discurso, sempre construído a partir de hipóteses 
histórico-sociais, não se confunde nem com a evidência de dados empíricos, nem com o 
texto.  
 
 

 E, se de um lado, a partir da constituição dessa máquina discursiva, há a influência do 

estruturalismo, principalmente no que se refere ao distribucionalismo, às idéias de Harris; de 

outro lado, a Teoria da Enunciação marca a sua presença, primeiramente figurativizada pelas 

idéias de Dubois que, por sua vez, propõe uma perspectiva da tipologia dos discursos. Com os 

trabalhos desse autor, há uma abordagem da dimensão da enunciação. Esta abordagem, no 

entanto, está pautada numa problemática psicologizante (MALDIDIER, 1997). Mais tarde, 

entretanto, M. Pêcheux propõe uma releitura de Benveniste, tentando repensar a questão da 

enunciação no quadro de uma teoria não-subjetiva do sujeito22 (MALDIDIER, 1997). 

 É nesse contexto teórico, acumulando tanto pesquisas no âmbito da lingüística, em torno 

de Dubois, como das ciências sociais, em torno de Pêcheux, que essa disciplina passa a existir na 

França de forma marcante. Como bem argumenta Maldidier (1997, p. 24): 

 

[...] a irrupção da AD na virada da década de 1960 foi simultaneamente um 
acontecimento na história das práticas da lingüística e na história dos questionamentos 
dos marxistas sobre a linguagem. Ela propôs aos lingüistas um modo de abordar a 
relação entre língua e história: fez os marxistas saírem do discurso da filosofia marxista 
da linguagem. 
 
 

 A AD, portanto, está atravessada pela Lingüística, pelas Ciências Sociais (a História, a 

Sociologia), a Psicanálise (principalmente, em relação às teorias de Lacan sobre o sujeito), a 

Teoria da Ideologia (vinculada aos ideais marxistas de Althusser). E, na medida em que a AD 

propõe não reduzir o discurso a uma análise estritamente lingüística, não pode se constituir 

disciplina com estabelecimento de fronteiras rígidas, daí uma abertura para uma relação 

interdisciplinar no interior das áreas que favorecem o seu surgimento. Tal interdisciplinaridade, 

entretanto, não provoca uma descaracterização da AD. Ao contrário disso, essa disciplina 

apresenta-se em constante processo de constituição, de onde decorre a constitutividade dos 

próprios conceitos que a fundamentam: o discurso, o sujeito, as condições de produção. Enfim, é 

importante um olhar em direção à especificidade da AD: a discursivização (o estudo das relações 

                                                 
22 Sobre essa questão da subjetividade do sujeito já se discutiu  no Capítulo II, no item 3.  
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entre as condições de produção dos discursos e seus processos de constituição). Não se pode, 

portanto, excluir do campo da AD as contradições, as irregularidades. 

 

2. Formação Discursiva em textos de alunos universitários 

 

Num quadro de revisões teóricas acerca da História, da historicidade, Foucault (1997) 

discute os conceitos de formação discursiva, de discurso, de sujeito, de prática discursiva e de 

função enunciativa. Para ele, a história não pode ser vista como um contínuo, a partir do qual há a 

possibilidade de existir um sujeito originário de todo o dizer e de toda a prática, mas como 

submissa a rupturas, à dispersão. Nesse âmbito, enfatiza (1997, p. 28): “[...] não é preciso remeter 

o discurso à longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua instância”. 

Aponta, então, para o estudo do campo discursivo, à luz do qual se pode compreender o 

enunciado na singularidade da situação, estabelecendo, inclusive, relações com outros enunciados 

a que ele pode estar ligado. Nesse jogo de singularidade e relações, para o autor: “não se busca, 

sob o que está manifesto, a conversa semi-silenciosa de um outro discurso: deve-se mostrar por 

que não poderia ser outro, como exclui qualquer outro, como ocupa, no meio dos outros e 

relacionado a eles, um lugar que nenhum poderia ocupar” (1997, p. 31).  

 Nesse caminho, afirma que o enunciado é um acontecimento único, porém aberto à 

repetição, à transformação, à reativação. Daí define-o como um acontecimento estranho e, com o 

fim de buscar as relações entre os enunciados, ao mesmo tempo observando as suas 

individualidades, Foucault (1997, p. 43) chega à noção de formação discursiva: 

 

[...] no caso em que se pode descrever, entre um certo tipo de enunciados, semelhante 
sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os 
conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade [uma ordem, 
correlações, posições e funcionamentos, transformações], diremos, por convenção, que 
se trata de uma formação discursiva [...] 

 
 
 Formação discursiva (FD) corresponde, então, à semelhança de dispersão entre um certo 

número de enunciados. Foucault acrescenta ainda que a FD é essencialmente lacunar, em virtude 

do sistema de suas escolhas estratégicas e revela a possibilidade de haver a incursão de uma FD 

em outra, fazendo surgirem possibilidades novas. Com efeito, não existe uma unidade horizontal, 

mas um sistema vertical de dependência. Segundo esse filósofo (1997, p. 80 – 81): “[...] todas as 
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posições do sujeito, todos os tipos de coexistência entre enunciados, todas as estratégias 

discursivas são igualmente possíveis, mas somente as que são autorizadas pelos níveis anteriores 

[...].” Nesse contexto, pressupõe uma hierarquia de relações entre os níveis. 

 Por conta de haver múltiplas relações entre enunciados, entre uma FD e outra, esse autor 

postula que existem regras de formação que são as condições a que estão submetidos os 

elementos dessa repartição; suas condições de existência em uma dada repartição discursiva. Em 

virtude disso, os conteúdos de que se fala assim como os lugares de onde se fala são 

determinados: “[...] não se pode falar de qualquer coisa em qualquer lugar” (FOUCAULT, 1997, 

p. 51). As relações discursivas, por seu turno, são estabelecidas entre instituições, processos 

econômicos e sociais, formas de comportamento, sistema de normas, entre outros fatores. E, 

apesar de elas não estarem presentes no objeto, colocam-no em um campo de exterioridade. As 

relações discursivas, portanto, caracterizam o próprio discurso enquanto prática. 

 Nessa perspectiva, esse autor argumenta que o discurso não pode mais ser tratado como 

um conjunto de signos, apesar de ser feito de signos, mas como prática que forma 

sistematicamente os objetos de que fala. E, verificando o encadeamento entre os discursos dos 

médicos do século XIX, Foucault (1997) aponta a necessidade de encontrar a lei de todas essas 

enunciações diversas e o lugar de onde vêm. A partir de tal verificação,  questiona o sujeito, o 

lugar institucional dele (do sujeito), as posições (do sujeito) definidas pela situação que lhe é 

possível ocupar. Revela, então, a necessidade de se buscarem as regularidades para diversas 

posições de subjetividade. Define, assim, o discurso: “O discurso é um conjunto em que podem 

ser determinadas a dispersão do sujeito e sua descontinuidade em relação a si mesmo. É um 

espaço de exterioridade em que se desenvolve uma rede de lugares distintos” (1997, p. 61 – 62). 

 Propõe, assim, não mais relacionar o discurso nem a uma experiência nem à instância a 

priori  de um conhecimento, mas que se interroguem as regras de formação do próprio discurso. A 

partir de tal proposta, discute a respeito de como se pode definir o enunciado, postulando que ele 

não é uma unidade, tal como a frase o é, ou uma proposição, ou um ato de linguagem, tampouco 

uma unidade como um objeto material poderia ser, com seus limites e sua independência. Ou 

seja, o enunciado não corresponde a uma estrutura. Define-o, então, como uma função que se 

exerce verticalmente, e conclui: “(o enunciado) não é em si mesmo uma unidade, mas sim uma 

função que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, 

com conteúdos concretos, no tempo e no espaço” (1997, p. 99). 
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 À luz de tal definição, o autor discute a função enunciativa, analisando-a sob quatro 

aspectos, quais sejam: o primeiro corresponde ao nível enunciativo da formulação, em oposição a 

um nível gramatical e seu nível lógico, revelando que o enunciado, mesmo quando reduzido a um 

sintagma nominal ou a um nome próprio, não estabelece com estes a mesma relação que o nome 

mantém com o que significa. Isso porque o nome pode ocupar diferentes lugares, e o seu sentido 

é definido de acordo com a sua utilização. Há, nesse sentido, uma relação singular entre o 

enunciado e o que ele enuncia, pois está ligado a um referencial (o lugar, a condição, o campo de 

emergência, a instância de diferenciação dos indivíduos ou dos objetos...). Nessa perspectiva, a 

descrição do nível enunciativo deve estar pautada na análise das relações entre o enunciado e os 

espaços de diferenciação, em que ele mesmo faz aparecer as diferenças. 

 O segundo aspecto refere-se a uma relação determinada entre um enunciado e aquele que 

o enuncia (o sujeito), identificando este como uma função vazia, que pode ser exercida por 

indivíduos indiferentes quando formulam o enunciado. Segundo Foucault (1997, p. 107): “[...] 

um único e mesmo indivíduo pode ocupar alternadamente, em uma série de enunciados, 

diferentes posições e assumir o papel de diferentes sujeitos”. 

 Nesse contexto, critica as análises baseadas nas marcas da enunciação, uma vez que 

afirma que o sujeito do enunciado não está dentro do sintagma lingüístico. Defende essa tese 

utilizando dois importantes argumentos, a saber: 1º mesmo o enunciado que não comporta a 1ª 

pessoa tem um sujeito; 2º todos os enunciados que têm uma forma gramatical fixa (quer seja em 

1ª ou 2ª pessoas) não têm um único e mesmo tipo de relação com o sujeito do enunciado. 

Reafirma, então, que o sujeito do enunciado é uma posição que, por sua vez, é fixada no interior 

de um domínio constituído por um conjunto finito de enunciados. Nesse caminho, estabelece a 

diferença entre o sujeito enunciante (enunciador) e o autor da formulação. Enquanto aquele é um 

lugar determinado e vazio, este é responsável pelo seu traço provisório; é um efeito-autor. Para 

Foucault (2003, p. 28): “O autor é aquele que dá à inquietante linguagem da ficção suas unidades, 

seus nós de coerência, sua inserção no real”. Ainda para Foucault (1997), para a descrição dos 

enunciados importa muito mais descrever as posições que os indivíduos, enquanto sujeitos, 

ocupam na formulação do que propriamente analisar o que o autor disse ou quis dizer. 

 A terceira característica da função enunciativa refere-se ao fato de que a existência de tal 

função está relacionada à existência de um domínio associado. Ou seja, para que se trate de um 

enunciado, é preciso relacioná-lo a todo um campo adjacente: “[...] um enunciado tem sempre 
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margens povoadas de outros enunciados” (1997, p. 112). Não há enunciado que não suponha 

outros. 

 A quarta e última característica da função enunciativa diz respeito a sua existência 

material. Para esse autor, a materialidade é constitutiva do próprio enunciado, pois este precisa de 

uma substância, um suporte, um local e uma data. Considera ainda que tal materialidade pode ser 

repetível, sempre em condições estritas, haja vista a paráfrase que pode ser considerada o mesmo 

enunciado que o original. 

 O autor, então, relaciona a função enunciativa à formação discursiva, discutida 

anteriormente. Segundo ele, as formações discursivas utilizam o nível enunciativo com as 

regularidades que o caracterizam, e não o nível gramatical das frases, ou o lógico das 

proposições, ou o psicológico da formulação. Nesse contexto, formação discursiva e função 

enunciativa se imbricam, uma vez que a demarcação de uma FD revela o nível específico do 

enunciado; da mesma forma, a descrição dos enunciados conduz à individualização das 

formações discursivas. Como bem define Foucault (1997, p. 135): 

 

Um enunciado pertence a uma formação discursiva, como uma frase pertence a um 
texto, e uma proposição a um conjunto dedutivo. Mas enquanto a regularidade da frase é 
definida pelas leis de uma língua, e a da proposição pelas leis de uma lógica, a 
regularidade dos enunciados é definida pela própria formação discursiva.  
 
 

 À luz de tais reflexões, chega à definição plena de discurso (1997, p. 135 – 136): 

 

[...] um conjunto de enunciados, na medida em que se apóiem na mesma formação 
discursiva; [...]; é constituído de um número limitado de enunciados para os quais 
podemos definir um conjunto de condições de existência. [...] é, de parte a parte, 
histórico-fragmento da história, unidade e descontinuidade na própria história, que 
coloca o problema de seus próprios limites, de seus cortes, de suas transformações, dos 
modos específicos de sua temporalidade [...]. 

 

Pêcheux, por sua vez, traz para o campo da Análise do Discurso a noção de formação 

discursiva, como visto, termo utilizado por Foucault (1997). Aquele autor define, então, a FD 

(1997b, p.160): “Chamaremos, então, formações discursivas aquilo que, numa formação 

ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada, numa conjuntura dada, determinada pelo 

estado de luta de classes, determina o que pode e deve ser dito [...]”. E, assim como Foucault 

(1997), discute acerca dos conteúdos de que se fala bem como dos lugares de onde se fala. 
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 Como revela a sua definição de FD, Pêcheux (1997b, p.161) é influenciado pelo ideal dos 

Aparelhos Ideológicos do Estado de Althusser, relacionando, assim, as formações discursivas à 

formação ideológica: “[...] os indivíduos são ‘interpelados em sujeitos-falantes’ [em sujeitos de 

seu discurso] pelas formações discursivas que representam ‘na linguagem’ as formações 

ideológicas que lhes são correspondentes”. Isso significa que, de acordo com uma situação sócio-

histórica dada, define-se o que pode ser dito. As formações discursivas são também conceituadas 

por Pêcheux como regionalizações do interdiscurso, configurações específicas dos discursos em 

suas relações. É também à luz da noção de formações discursivas que se podem compreender, no 

funcionamento discursivo, os diferentes sentidos. Ainda em relação à formação discursiva, 

Pêcheux (1997a, p.85) postula: “[...] as diversas formações resultam, elas mesmas, de processos 

discursivos anteriores [...] que deixaram de funcionar mas que deram nascimento a ‘tomadas de 

posição’ implícitas que asseguram a possibilidade do processo discursivo em foco”. 

 As palavras, nessa perspectiva, não têm um sentido próprio, uma vez que o sentido se 

constrói a partir da FD em que os sujeitos se encontram, da qual fazem parte. Assim, Pêcheux 

argumenta: “a percepção é sempre atravessada pelo ‘já ouvido’ e pelo ‘já dito’, através dos quais 

se constitui a substância das formações imaginárias enunciadas [...]” (1997a, p.85). Retoma, 

então, o quadro da Teoria da Comunicação, desenvolvido por Jakobson, a partir do qual reflete 

em relação ao emissor, receptor (E-R) e a mensagem. No lugar desta, propõe que se coloque o 

discurso; quanto ao emissor e ao receptor, reflete sobre os papéis que desempenham numa FD 

(formação discursiva) e sobre o jogo de imagens que fazem de si mesmos, em relação ao outro, 

em relação ao referente. É o que ele define como constituindo as formações imaginárias. 

 Explica que as formações imaginárias consistem em um jogo de imagens entre os sujeitos 

no processo de interlocução. Essas imagens, segundo este autor, devem ser tomadas como 

representações imaginárias que cada um dos sujeitos faz de si, do outro, do referente, como acima 

explicitado, a partir dos lugares que assumem. Segundo ele (1997 a, p.84): “[...] todo processo 

discursivo supõe, por parte do emissor, uma antecipação das representações do receptor, sobre a 

qual se funda a estratégia do discurso”. 

 Exemplifica tal postulado com uma série de discursos sobre o mesmo tema – a liberdade – 

a partir do qual, cada um dos interlocutores se posiciona de acordo com as condições de produção 

(CD), as formações discursivas (FDs) e as formações ideológicas (FI). Observa-se, então, o 

deslocamento do elemento dominante em tais condições. Ainda segundo Pêcheux (1997b, p.160-
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161): “[...] as palavras, expressões, proposições, etc., recebem seu sentido da formação discursiva 

no qual são produzidas”. 

 Pêcheux (1997a, p.96) considera também o efeito metafórico como constitutivo do 

‘sentido’, característico dos sistemas lingüísticos “naturais”, em oposição às línguas artificiais. 

Para ele: “nas línguas artificiais o sentido é fixado em relação a uma metalíngua ‘natural’”.  

 Se para Foucault as FDs estão inter-relacionadas com  a função enunciativa; para 

Pêcheux, há uma relação entre essas formações e a formação ideológica. 

E, à luz de tais teorias, procede-se à análise dos textos de alunos universitários. Como 

estudantes egressos da Rede Particular de Ensino e partícipes de curso superior igualmente 

particular, depreende-se que são pertencentes à classe social economicamente prestigiada, dado o 

investimento quanto às mensalidades. Além desse aspecto, há um outro a ser abordado: o próprio 

estado em que moram ou de onde advêm, Sergipe, identificado por uma história de poder político 

ligado às oligarquias. Há ainda que se levar em conta o fato de as produções de textos terem sido 

feitas num espaço de sala de aula, reconhecidamente um lugar de relações de poder. Tal situação 

é importante ser revelada, uma vez que se concorda com Foucault (1997), na medida em que ele 

postula a importância de se investigarem os lugares, as instituições, a partir das quais os sujeitos 

enunciam. 

Ao se examinarem os textos desses alunos, identificam-se não só um encadeamento na 

rede discursiva mas também a reiteração dos discursos. Além disso, considerando-se a 

imbricação da formação discursiva e da função enunciativa, na perspectiva foucaultiana, 

constata-se uma repetição dos enunciados, seja a partir de movimentos parafrásticos, seja a partir 

do uso de metáforas. Daí a importância de se questionarem a que regras de formação tais 

discursos obedecem, de que lugar os sujeitos enunciam, a fim de se buscarem as regularidades 

para as diversas posições de subjetividade. 

Considerando-se que em uma FD se pode definir uma regularidade discursiva e que ela 

(FD) é essencialmente lacunar, sem estabelecimento rígido de fronteiras, identificam-se três 

formações discursivas a partir da leitura dos textos desses alunos, quais sejam: a FD da Mídia, a 

Político-partidária, a Religiosa. Além de os estudantes reiterarem os discursos advindos dessas 

diferentes instâncias, eles (os discursos) estão tão imbricados que, em muitos textos, observam-se 

enunciados característicos das três FDs, revelando o poder institucional quanto ao controle dos 

discursos, tal como defendem Foucault (2003),  Pêcheux (1997b).  
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Quanto à regularidade discursiva presente nos textos, pode-se separar em blocos os 

discursos circunscritos às FDs identificadas. Expõem-se, então, tais discursos em um quadro 

ilustrativo de cada FD, em cada um do corpus analisado. Após tal exposição, pretende-se ilustrar 

as regularidades discursivas a partir de análise comparativa dos textos dos alunos. 

Antes, porém, de se exporem os textos dos corpora, é importante que dois gêneros 

textuais veiculados pela mídia sejam analisados: uma charge, veiculada pela internet, durante o 

processo eleitoral; uma capa da revista Veja, veiculada em 23 de outubro de 2002, com o fim de 

se observar o reflexo desses discursos no interior dos textos dos alunos. Isso porque se parte do 

pressuposto de que a mídia, como aparelho ideológico do estado (ALTHUSSER, 2001), consiste 

em um instrumento a partir do qual se impõem os discursos em circulação. Nesse contexto, é 

imprescindível a análise discursiva desses gêneros textuais. 

• Charge representativa da “evolução” do candidato Lula à Presidência da 

República23: 

 

 

 
                       1989/90              1994/95          1998/9              2002/0324 
 
 
 

A charge “A Evolução do “Homi””  consiste em um discurso que desautoriza a 

candidatura, por apontar a eternização do posto de candidato de Luís Inácio Lula da Silva. A 

                                                 
23 Correspondência recebida, por e-mail, no dia 11/11/02 às 12:47:30, com o título da evolução. Site ignorado. 
24 Datas acrescentadas pela pesquisadora. 
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própria palavra “evolução” parte do pressuposto da existência de um estágio de ”involução”. A 

própria palavra evolução remete ainda ao quadro da teoria darwiniana de evolução da espécie 

homem, enquanto tal, do macaco ao homo sapiens. Nesse contexto, para entendê-la, há a 

necessidade de se articular a memória discursiva. Além disso, o “Homi”  (entre aspas e assim 

escrito) remete o leitor à fala estigmatizada de homem. O artigo “o”  instaura uma ambigüidade: 

a) define o homem de quem se pretende falar; b) remete para o homem enquanto espécie. Tal 

ambigüidade provoca riso, uma vez que o chargista remete o leitor para o desenvolvimento / a 

evolução (e aí essa palavra tem um valor disfórico) de Lula enquanto uma espécie. Além do 

próprio quadro, essa lógica é evidenciada pela denominação de cada fase desse homem, 

utilizando-se, supostamente, terminações latinas, de acordo com as nomenclaturas científicas. 

Inferem-se, a partir dessas terminações, as seguintes interpretações: 

 “Lula primatus” que se refere ao surgimento do candidato / o conhecimento dele pelas 

classes populares. Além disso, esse termo remete o leitor a uma fase do candidato considerada 

primitiva, grosseira, um homem analfabeto, enfim, como um “primatus” (primata). 

O termo “Homo grevistus” corresponde a uma fase de reivindicações da categoria de 

metalúrgico desse homem. Apesar de haver uma politização do candidato, no sentido de ser 

capaz de reivindicar mudanças, numa época de existência da ditadura militar, o chargista o coloca 

ainda num estágio de pouca evolução, enquanto linha evolutiva da espécie. Há, nesse sentido, 

comparando-se com o último estágio, a idéia de evolução que corresponde a valores burgueses: 

vestimentas, postura, instrumento com o qual atua (um megafone) 

 A partir do uso do nomenclatura “Candidatus eterni”, por sua vez, depreende-se que 

apesar de o candidato já estar numa postura próxima a de homo sapiens, o chargista remete o 

leitor a um estado de eternidade da candidatura de Lula e, portanto, instaura a idéia de fracasso, 

por conta de mais uma eleição perdida. Mais uma vez desautoriza a candidatura, por deixar 

perpassar a idéia de insistência.  

 “Lulinha sapiens”, denominação irônica, aponta para a só então constituição do candidato 

enquanto espécie humana. E o próprio sufixo –inho apresenta uma ambigüidade, haja vista as 

conotações de menosprezo, significando um homem menor; de ironia; de aproximação, 

intimidade (segundo os jornais, mais “light” ) com as elites do país. As vestimentas, por seu 
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turno, são representativas das elites: gravata, sapato social; garrafa de “vinho caro” 25 nas mãos. 

Tudo isso corrobora a imagem de aproximação desse candidato com as elites sociais. Ademais, a 

cor vermelha, representação do PT, só se encontra na estrela - no peito - e na gravata, conotando 

também um distanciamento do candidato das ideologias partidárias radicais. Por conta disso, tal 

imagem leva ao surgimento da última fase de evolução da “espécie Lula”: “Presidentum est”. 

Esta é caracteristicamente figurativizada desde uma possível “progressão das vestimentas” até o 

“V” / “L” da vitória de Lula. Além disso, essa fase é representada pelo “Homem ereto”. 

Tal como observado, essa charge perpassa uma carga ideológica implícita: só pode ser 

presidente aquele que passa por um estágio “evolutivo”,  ou que faz parte das elites sociais; o 

pobre, analfabeto, pode ser comparado ao “homem-macaco”, ou seja, ainda quadrúpede, uma vez 

que o estágio “Lula primatus” representa esse homem, advindo desse contexto.  

 Além disso, as cores26 significam um expediente de argumentação. Nesse sentido, há um 

esvaziamento do candidato Lula, pois, à medida que “evolui”, torna-se fútil. Isso porque a cor 

vermelha que, no quadro, representa os dois primeiros estágios, simboliza uma cor ativista; 

enquanto que a terceira, a laranja (3º estágio, respectivamente) a cor dos indecisos. A amarela, 

por sua vez, conota a sensação do vazio. E, finalmente, o preto representa, para a sociedade 

ocidental, brasileira, tanto o requinte, a sofisticação, quanto o luto. Essa cor está presente também 

no título do texto. 

 Quanto aos instrumentos utilizados pelo “homi”, vão de ferramentas usadas em 

manutenção industrial, remetendo ao fato de ele ter sido torneiro mecânico, passando pelo 

megafone, enquanto grevista; charuto na boca, na fase de “indecisão”; garrafa de vinho, 

elitização do candidato; até a faixa presidencial. 

Esses aspectos só podem ser identificados na medida em que, diante de um texto, remete-

se a um discurso, explicitando-o nas regularidades, nas formações discursivas. Concorda-se, 

nessa perspectiva, não só com Foucault (1997), mas também com Orlandi (2002). Segundo essa 

autora (2002, p. 65): “[...] o que nos interessa não são as marcas em si mas o seu funcionamento 

que procuramos descrever e compreender”.  

                                                 
25 Fato ocorrido entre os dois candidatos à presidência, quando Serra criticou Lula por estar bebendo um vinho caro 
(R$: 200,00 a garrafa). Este respondeu que o pobre também sabia saborear os bons vinhos. 
26 Quanto à análise das cores, a pesquisadora agradece a contribuição do publicitário Fernando Antônio Duarte 
Barros que não só lhe indicou uma referência bibliográfica como também discutiu com ela sobre esse aspecto. 
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 Nesse contexto, a charge consiste em uma representação discriminadora da história da 

ascensão do candidato Lula à Presidência da República, principalmente, no que diz respeito às 

suas origens humildes, apontando, então, para a impossibilidade de as massas ascenderem. Como 

a charge faz parte do gênero piada, provoca o riso, mesmo nos mais ingênuos. Ao mesmo tempo, 

tal charge conota a mudança de formação discursiva desse candidato, que passa de uma FD 

operária, utilizando uma linguagem desprestigiada, a uma FD das elites sociais, com uma 

linguagem característica desse grupo social. É essa mudança que é percebida no interior dos 

textos examinados dos alunos universitários e a possível concordância com tal perspectiva 

discursiva, ou seja, por conta dessa mudança Lula pôde vencer as eleições presidenciais. 

 
• Capa da Revista Veja (veiculada no dia 23/10/02) 

 
 
 

 
 

 
 Na semana do 2º turno das eleições à Presidência da República (23/10/2002), essa capa é 

veiculada pela revista Veja. O monstro que é “pintado”  pela revista traz em seu pescoço a estrela 

vermelha, símbolo do PT. O produtor de tal figura, na medida em que atribui a esse monstro três 

cabeças, remete o leitor para o famoso e temido cão Cérbero, pertencente à mitologia grega, 
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segundo a qual a sua fama é reconhecida e temida por todos os homens vivos. É esta a crença 

perpassada pela mitologia:  

[...] guardião da porta do Inferno, a sua missão não consistia em impedir a entrada de 
alguém [como faz qualquer cão de guarda que se preze], mas sim em deixar ninguém 
sair de lá. Era um cão tão feroz e temido que o rei Eristeu achou que nem o próprio 
Hércules conseguiria enfrentá-lo. Mas o semideus dominou-o no décimo segundo 
trabalho que realizou27. 

  
Eis a figura de Cérbero: 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cão Cérbero28 

 

Acredita-se ainda que esse cão alimenta-se devorando as pessoas, suas vítimas. Por conta 

disso, o nome Kérberos (Cérbero) equivale a Kroboros (comedor de carne). Essa voracidade é 

confirmada por um dos suplícios infernais, que consiste em que ele coma os corpos dos 

condenados, os quais, por sua vez, jogam-lhe um bolo de farinha e mel, preparado pelos seus 

parentes e deixado por eles nos seus túmulos. Tal suplício, por seu turno, simboliza a 

consumação dos cadáveres pela terra.  

                                                 
27 O Cão Cérbero. Site: http://www.dogtimes.com.br/cérbero.htm , acessado em 20/5/07, às 10h. 
28 O Cão Cérbero. Site http://www.saberweb.com.br/mitologia_grega/cerbero.htm , acessado em 20/5/07, às 23h  
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 Além disso, a morfologia desse animal varia em relação à quantidade de cabeças e ao 

aspecto da cauda. A versão mais comum, quanto à quantidade de cabeças, é a representada por 

três. A cauda, por sua vez, pode ser comparada a de um cão, a de uma serpente ou ainda a de um 

leão. No caso da figura utilizada pela revista Veja, a cauda tem o mesmo aspecto que a de um 

dragão, ou ainda a do próprio demônio. Nesse sentido, a imaginação popular concebe-o como 

uma criatura espantosa, cujas cabeças podem ser iguais ou diferentes; contra as quais o homem 

deve lutar.  

 À luz da mitologia grega, o produtor da figura veiculada pela Veja atribui a Cérbero as 

cabeças dos idealistas comunistas: Marx, Lênin, Trotsky29. Essas cabeças são “pintadas” como 

figuras demoníacas, mesmo por ocasião da existência do bloco de países comunistas. Depois, 

com a “Queda do Muro de Berlim”, final da década de 80, do século XX, tais idealistas são ainda 

mais tidos como demonistas, haja vista a situação dos países pertencentes àquele bloco. Logo, 

esses idealizadores, veiculados por uma revista de circulação nacional, e com “caras”  de 

malignos, às vésperas de eleição, vêm trazer à tona o “medo”  de aquele sistema empurrar o 

Brasil para a temida morada dos mortos: o Inferno. Afinal, este é um sistema de “terror” , 

segundo a visão dos reacionários. Tal sentimento é inculcado pelo capitalismo nas sociedades em 

que este sistema é vigente. Isso significa uma retomada ao ideal de terror do socialismo. 

 Associado também à mitologia grega, encontra-se o mito, segundo o qual os comunistas 

são comedores de crianças. Nesse caso, para não ser devorado pelo comunismo, o trabalhador lhe 

oferece a sua própria força de trabalho, com o objetivo único de mantê-lo vivo, conotando, assim, 

o bolo de farinha e mel ofertado a Cérbero para afastá-lo dos seres. No caso, o PT, figurativizado 

pelas cabeças dos idealistas comunistas, segundo a revista, pode representar, por um lado, a 

ferocidade de Cérbero, devorando as suas vítimas; por outro, a própria terra, sugando os seus 

cadáveres.  

                                                 
29Karl Marx, grande idealizador do comunismo, autor do “Manifesto Comunista” e “O Capital”, através dos quais 
idealiza o homem justo e social, defendendo as bases humanistas, que vão de encontro à filosofia capitalista. Para 
ele, o capitalismo é apenas uma etapa. Esse manifesto significa retrocesso para os ideais capitalistas: a teoria do livre 
mercado, do capital e, posteriormente, da qualidade total.  
Lênin e Trotsky, por sua vez, são contemporâneos, mas não estão no mesmo partido. Lênin procura ser o máximo 
possível fiel ao marxismo e, por conta disso, é significativo para a União Soviética, o grande instaurador do 
socialismo. No entanto, Lênin morre e assume seu lugar Stalin. Enquanto aquele significa progresso, este implica em 
retrocesso para este país, pois persegue seus adversários e chega a matar mais do que Hitler, torna-se grande 
perseguidor de Trotsky que, por sua vez, defende a intervenção da União Soviética na defesa dos comunistas nos 
outros países, no intuito de fazer a revolução social no mundo. 
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 Além disso, há de se levar em conta que o fato de o cão Cérbero não permitir a saída dos 

mortos do Inferno, remete à impossibilidade de se sair do sistema comunista, após a inclusão do 

país, no caso o Brasil, nesse sistema. Isso implica na proibição de ascensão ao Reino dos Céus, ao 

Paraíso Perdido que, por seu turno, pode ser representado pelo próprio ideal do consumo 

capitalista: o prazer, o conforto. O cão, idealizado pela revista, está preso a cordas vermelhas (cor 

do PT, do demônio, do Inferno), possivelmente puxadas por líderes petistas (os 30% 

mencionados no slogan). Esses líderes, por sua vez, figurativizam Hades, o dono de Cérbero, rei 

do mundo dos mortos.  

  Diante de tais personagens da história, infere-se que os três simbolizam a difusão do 

socialismo para o mundo, o que significa um grande “perigo” para a humanidade, segundo os 

representantes do ideal capitalista. Nesse sentido, concorda-se com Orlandi (2002, p. 68), ao 

defender o seguinte argumento: “[...] não vemos nos textos os ‘conteúdos’ da história. Eles são 

tomados como discursos, em cuja materialidade está inscrita a relação com a exterioridade”. Essa 

história está materializada na gravura do monstro com as cabeças dos líderes acima mencionados. 

A Veja, por seu turno, assume a força de Hércules, o semideus capaz de vencer Cérbero, a partir 

da utilização do mito como expediente de argumentação. Ao veicular a imagem desse temido 

cão, pretende afastar os comunistas do mundo dos “vivos” (em seu duplo sentido: vivo versus 

morto; vivo versus distraído), o mundo dos capitalistas. 

 Além da linguagem não-verbal, a revista associa dois “slogans”: 1. “O que querem os 

radicais do PT” (em letras bem visíveis), abaixo segue, com letras menores: “Entre os petistas, 

30% são de alas revolucionárias. Ficaram silenciosos durante a campanha. Se Lula ganhar, vão 

cobrar a fatura. O PT diz que não paga”; 2. “Brasil: o risco de um calote na dívida”. O primeiro 

remete o leitor às possíveis intenções petistas: transformar o Brasil num país “comunista” e, 

portanto, algo inaceitável na atualidade, para os capitalistas. Além disso, aponta para o que 30% 

da ala petista está preparada, apesar de silenciosa. A conjunção “se”,  além de estabelecer uma 

condição, aponta para uma ameaça. O segundo, praticamente, revela uma conseqüência do 

primeiro: esse país, comprometido com o FMI, ameaça em dar-lhe um calote, o que significa 

pressão internacional, e, mais uma vez, motivo para a instauração do medo. 

 Nesse contexto, vale ressaltar a importância do mito e por que motivo a mídia o utiliza tão 

amplamente. Para Barthes (1987), o mito é uma fala, um sistema de comunicação, uma 

mensagem, um modelo de significação, uma forma. O mito, segundo ele, não se define pelo 
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objeto de sua mensagem, mas pela maneira como a profere. Nessa perspectiva, o mito pode ter 

ampla duração ou não, a depender da própria história, pois esta transforma, segundo Barthes 

(1987), o real em discurso, comanda a vida e a morte da linguagem mítica. O mito é uma 

linguagem escolhida pela história. 

 A mitologia, segundo ele, é um fragmento da semiologia. Faz parte simultaneamente da 

semiologia e da ideologia, como ciência histórica. Isso se deve ao fato de a mitologia estudar as 

idéias-em-forma. Acrescenta que, no mito, existem dois sistemas semiológicos: um lingüístico (a 

língua); e o próprio mito, uma segunda língua na qual se fala da primeira. 

 Ainda de acorde Barthes (1987), a imagem é mais imperativa que a escrita, por impor a 

linguagem de uma só vez, sem analisá-la, sem dispersá-la. Entretanto, a imagem transforma-se 

numa escrita, a partir do momento em que é significativa. Tanto a escrita quanto a imagem 

chegam ao limiar do mito dotadas da mesma função significante. Tanto uma como outra 

constituem o que ele chama de linguagem-objeto (o sistema lingüístico). 

 Esse teórico afirma também que o mito é uma fala definida pela intenção, muito mais do 

que pela sua literalidade. Aquela (a intenção), por sua vez, está de qualquer forma petrificada, 

purificada, eternizada, tornada ausente pela literalidade. Isso caracteriza a ambigüidade 

constitutiva da fala mítica. Tal ambigüidade apresenta duas conseqüências para a significação: 

esta apresenta-se simultaneamente como uma notificação e como uma constatação. 

 Nesse caminho, Barthes (1987, p. 145) traz à baila o seguinte postulado: 

 

O mito possui um caráter imperativo, interpelatório: tendo surgido de um conceito 
histórico [...] é a mim que ele se dirige: está voltado para mim, impõe-me a sua força 
intencional; obriga-me a acolher a sua ambigüidade expansiva. 

 
 
 Defende ainda que a significação do mito não é completamente arbitrária, é sempre 

motivada, contém uma parte de analogia. “A motivação é necessária à própria duplicidade do 

mito; o mito joga com a analogia do sentido e da forma” (p. 147). Essa motivação, por sua vez, 

determina a riqueza do mito ao mesmo tempo em que lhe confere, no âmbito da ética, um valor 

incômodo, por o mito recorrer a uma falsa natureza. Para Barthes (1987), a motivação é fatal. E, 

em geral, o mito dá preferência ao trabalho com imagens pobres, incompletas, a partir das quais o 

sentido está já diminuído, disponível para uma significação: caricaturas, símbolos etc. É nesse 
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sentido que ele faz a seguinte afirmação: “[...] a imprensa encarrega-se de demonstrar todos os 

dias que a reserva dos significantes míticos é inesgotável” (p. 148). 

 Destarte, o mito pode ser focalizado sob três perspectivas, quais sejam: a primeira refere-

se ao significante vazio, deixando o conceito preencher a forma do mito sem ambigüidade. Esta é 

a perspectiva do produtor do mito. A segunda leva em conta um significante pleno, distinguindo 

o sentido da forma e, portanto, a deformação que provoca no outro. Esta é a focalização do 

mitólogo que decifra o mito e compreende uma deformação. A terceira e última consiste em 

focalizar o significante do mito, enquanto totalidade inextricável de sentido e forma; 

conseqüentemente, uma significação ambígua. Esta é a perspectiva do leitor do mito que, 

segundo Barthes (1987), vive o mito como uma história simultaneamente verdadeira e irreal. 

Essa, para ele, consiste em uma focalização dinâmica. E é a partir dessa terceira focalização que o 

leitor do mito se coloca, passando da semiologia para a ideologia. Para ele (p. 150)”[...] é o 

próprio leitor dos mitos que deve revelar a função essencial destes últimos”. 

 Barthes (1987, p. 150) ainda defende o seguinte postulado: 

 

O mito não esconde nada e nada ostenta também: deforma; o mito não é nem uma 
mentira nem uma confissão: é uma inflexão. [...] encarregado de ‘transmitir’ um 
conceito intencional, o mito só encontra traição na linguagem, pois a linguagem ou 
elimina o conceito escondendo-o, ou o desmacara dizendo-o. 

 
 
 Nesse sentido, o próprio princípio do mito é transformar a história em natureza. Para o 

leitor do mito, tudo se passa como se a imagem provocasse naturalmente o conceito, como se o 

significante criasse o significado. Ele é levado a racionalizar o significado pelo significante. 

 Barthes defende também que o caráter do mito é imediatamente perceptível; a leitura do 

mito esgota-se de uma só vez. Nessa perspectiva, o mito é simultaneamente imperfectível e 

indiscutível: o tempo e o saber nada lhe podem acrescentar ou subtrair. Com efeito, o mito é 

vivido como uma fala inocente; as suas intenções não estão escondidas, mas são naturalizadas. 

Além disso, o semiólogo ressalta (p. 152): “[...] todo sistema semiológico é um sistema de 

valores; [...] o mito é lido como um sistema factual, quando é apenas um sistema semiológico”. 

 Essas são as causas por que a mídia tão bem se utiliza do mito como expediente de 

argumentação, dado o seu caráter natural, de constatação. Da mesma forma, ela utiliza a 

ideologia, ressaltando os fatos quanto ao seu aspecto de naturalidade.    
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 À luz dessas análises e dos pressupostos teóricos acerca do mito, percebe-se que, com 

essa capa, a revista Veja faz um apelo a toda sociedade brasileira que não vote no candidato 

petista, lembrando-lhe o terror que tal candidato pode trazer ao Brasil. Claramente, a revista 

satanizou o PT, num apelo quase dramático, numa publicidade que amedronta a população com a 

figura satânica: a dos líderes comunistas. 

 Ao mesmo tempo em que a mídia tenta satanizar a imagem petista, ela retoma a mesma 

idéia da ditadura militar, durante a qual o comunista é tido como vilão, “comedor de 

criancinhas”, ateu etc. Tal retomada revela o caráter de produtividade da mídia e não de 

criatividade, pois repete o mesmo e antigo discurso do medo, dos demônios, dos monstros, ou 

seja, é a mesma novela contada muitas vezes, com muitas variações. Essa circulação discursiva 

parafrástica é reiterada no interior dos textos dos alunos universitários. 

 

2.1 A Análise das Formações Discursivas no interior do corpus 1 

Quadro ilustrativo 1 

 

FD da Mídia30 FD Político-partidária FD Religiosa 

1. Idéia de que o presidente é 
um homem do povo (Textos 2, 
4, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 25, 29, 
30). 
 

1. Idéia de fé em uma vida 
melhor: o ideal do Paraíso 
Perdido (Textos 5, 9, 10) 

2. PT: esperança do povo 
brasileiro: a esperança venceu 
o medo. (Textos 6, 8, 10, 27, 
29).33 

1.Discurso que reflete a 
questão da capacidade / 
incapacidade de o PT governar 
o Brasil31. (Texto 18) 
 
2. Pessimismo em relação ao 
poder. Meta dos políticos: 
conquistar o poder. (Textos 1, 
6, 10). 

2. Lula: Salvador da Pátria / 
idéia de conquista, de vitória 
do povo com a eleição de Lula 
(Textos 2, 5, 6, 10, 19, 29, 30, 
32)32. 
 
 

 

   
 

                                                 
30 A Mídia reflete uma visão segundo a qual nem a política nem os políticos são respeitáveis, reiterando um discurso 
negativo tanto da política como dos políticos. 
31 É importante comparar esse discurso com o ideal veiculado pela charge “A Evolução do ‘Homi’”, veiculada pela 
internet, na época da campanha eleitoral para presidente. A análise discursiva dessa charge é realizada no item 2 
deste Capítulo.  
32 Pode-se observar que esse discurso está circunscrito a duas FDs simultaneamente: a FD Político-partidária e a FD 
religiosa. 
33 Assim como o discurso anterior, este também está circunscrito as duas FDs: a Político-partidária e a Religiosa. 
Aquela faz uso desta. 
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3. Idéia de cobrança do povo 
em relação aos políticos: a 
questão do direito e do dever. 
Compromisso do povo em 
relação à organização do 
estado. (Textos 4, 7, 17, 22, 29) 
 
4. Discurso em relação à 
corrupção (Textos 1, 4, 7, 17, 
29). 
 
5. Discurso em relação à 
necessidade de solidariedade 
(Textos 13). 
 
6. A questão da mudança do 
país está ligada à mudança 
político-econômica (Textos 16, 
18) 
 
7. Confronto entre discurso e 
prática (Textos 3, 24) 
 
 
8. O PT venceu as eleições 
porque não tinha candidato 
mais forte (Texto 23). 
 
9. Ideal de que o povo vota no 
homem e não no partido. 
(Texto 6, 15, 23) 
 
10. Quem faz o país é o povo 
não os políticos. (Texto 21) 
 
11. Crítica às atitudes do PT 
em relação à política externa 
(Texto 3) 
 
12. Comparação entre os 
projetos sociais do PT e do 
PSDB, com um valor disfórico, 
em relação ao PT (Textos 1, 
18) 

 
3. Idéia de que o PT é um 
partido correto, justo, ético 
(Textos 8, 9, 18, 21, 26 e 31). 
 
 
 
 
4. PT: mesmo pensamento do 
povo / luta pelo povo. (Textos 
11, 26, 27). 
 
5. Importância dos ideais 
revolucionários do PT. (Textos 
16, 21, 25) 
 
6. Crítica ao PSDB. (Textos 18, 
21) 
 
 
 
7. Percurso histórico: da 
ditadura à ascensão do povo ao 
poder (Textos 21, 28). 
 
8. Ideal de que o povo pode 
colaborar com o / participar do 
Poder Executivo (Texto 26)34. 
 
9. Fome Zero: projeto 
nacionalista, implicando em 
crescimento do país (Textos 20, 
31). 
 

 
 

 

                                                 
34 Discurso que reflete a máxima: “a união faz a força”. 
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Após a explanação do quadro acima, é possível se visualizar a quais e a quantas FDs os 

textos estão circunscritos. A partir de então se constrói um outro quadro a fim de se chegar a uma 

conclusão quanto à regularidade dos discursos subjacentes às FDs e quanto às posições dos 

sujeitos a partir dos lugares de que enunciam. 

 

Quadro ilustrativo 2 

 

  
Textos FD1 FD2 FD3 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    

Total de textos 16 23 07 



 
 

 109 

A partir do exame do quadro ilustrativo do corpus 1, constata-se que há um maior 

número de estudantes que estão circunscritos à FD Político-partidária (23 textos) do que à da 

Mídia (16 textos); enquanto que a FD Religiosa só é refletida em 07 textos. Esses índices 

inicialmente contrariam a expectativa de que os estudantes, por fazerem parte de uma classe 

socioeconomicamente prestigiada, provavelmente refletem muito mais um discurso midiático 

do que político-partidário. Além disso, muitas vezes, a FD da Mídia é utilizada no interior do 

texto figurativizando o contra-argumento, a contra-palavra, o que reforça ainda mais os 

discursos político-partidários. 

Depois, tal contradição de expectativa, por seu turno, reflete a própria mudança de 

formação discursiva do Partido dos Trabalhadores, em geral, e do presidente Lula, em 

particular. Tal mudança ocorre porque esse partido migra de uma FD operária para uma FD 

das elites sociais, figurativizada por um discurso menos agressivo, menos proletário que o 

anterior. Essa migração, por seu turno, é sugerida a partir da charge, veiculada pela internet, 

durante o processo eleitoral do presidente Lula, em que se expõe a provável “evolução” do 

candidato petista. Essa é uma provável explicação para os textos desses alunos perpassarem o 

discurso desse partido, já que, como observado, os estudantes são partícipes das elites sociais. 

Assim, propõe-se uma retomada da análise da charge A Evolução do “Homi”.  

Além dessa análise da charge, é importante mencionar que, observando-se as FDs a 

que os textos do corpus 1 estão circunscritos, faz-se necessário comparar os dados obtidos a 

partir da leitura desses textos. Tal comparação leva à constatação da existência da já 

mencionada imbricação entre as três FDs. É o caso, por exemplo, dos textos 6, 10 e 29. Neles 

percebe-se que os sujeitos enunciam de três lugares ideologicamente opostos, sem, no entanto, 

provocar incoerência argumentativa no interior dos textos, haja vista a clara presença de 

múltiplos enunciadores. Abaixo se procede à análise de tais FDs, segundo a organização 

argumentativa dos textos 6 e 10. 

 

Exemplo 1 (1; 6)34: 

1. FD Religiosa (PT: esperança do povo – “a esperança venceu o medo”): 

“Se existe político honesto. Difícil dizer. O povo já estava perdendo as esperanças, 

achando que o Brasil não tinha jeito, mas surgiu um partido que começou a olhar para as 

necessidades do povo trabalhador, o PT”. 

                                                 
34 O texto não está apresentado na íntegra. 
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2. FD Político-partidária (Lula: Salvador da Pátria): 

“Aparece um homem comum, empregado de uma indústria, um torneiro-mecânico que 

começa a lutar pelos seus direitos e dos próximos, que liderava greves e está a favor dos 

trabalhadores. Este ser é Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula”. 

3. FD da Mídia (Ideal de que o povo vota no homem e não no partido): 

“[...] Não sabemos se Lula vai mudar o Brasil, mas estamos dando a ele um voto de 

confiança e esperamos não nos arrependermos (sic.)”. 

 

Assim como mencionado no quadro 1 de análise das formações discursivas, os 

discursos analisados, refletindo as FDs Religiosa e Político-partidária, são muito próximos, 

uma vez que o próprio partido político se constitui a partir da FD Religiosa, à luz da qual 

argumenta a fim de convencer o povo a votar nele. Nesse contexto, infere-se a inexistência de 

problemas quanto à seqüência argumentativa, haja vista a sutileza de fronteiras entre as 

próprias FDs. Julga-se mais perigoso, no caso, a constituição de sujeito do enunciador a partir 

da FD da Mídia, pela visão disfórica do discurso do PT. No entanto, a introdução de um EU - 

Ampliado nessa FD estabelece o jogo enunciativo entre os enunciadores em questão. 

Inicialmente, há dois enunciadores: o E₁ que se posiciona em relação à honestidade (“Difícil 

dizer”); o E₂, figurativizado pelo povo. Finalmente, o E3 constitui-se a partir de um EU – 

Ampliado que, por sua vez, reflete um subconjunto do povo, o eleitor de Lula. Nesse sentido, 

o próprio jogo enunciativo constrói a seqüência argumentativa, na medida em que confere ao 

texto a coerência da inclusão das três FDs, revelando a competência comunicativa do produtor 

do texto. 

 

Exemplo 2 (1; 10)35 

1. FD Religiosa (Idéia de fé em uma vida melhor: o ideal do Paraíso Perdido): 

“Alta do dólar, ameaça de superinflação, fome e desemprego. Em meio a tantas 

mazelas, o povo brasileiro acredita que a mudança é o modo de conseguir-se a tão esperada 

prosperidade. Mudança uma vez posta como missão do PT (Partido dos trabalhadores) na 

última eleição para presidente”. 

(PT: esperança do povo brasileiro: “a esperança venceu o medo”) e FD Político-

partidária: idéia de conquista, de vitória do povo na eleição: 

                                                 
35 Assim como o texto anterior, este também não está apresentado em sua íntegra. 
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“Ao supremo governante da nação foi atribuída uma vitória histórica na qual 

democraticamente um partido de esquerda foi vitorioso sobre um outro de centro-direita. Com 

a vitória o então presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva expôs: “A esperança venceu o 

medo”. Dados mostram que 55 milhões de brasileiros tem (sic.) esperança que o PT trará 

consigo melhorias nos âmbitos necessitados”. 

2. FD Político-partidária (Idéia de que presidente é um homem do povo): 

“[...] Além de eleger um homem “vindo do povo”, realizamos campanhas solidárias, 

reinvidicações (sic.) nas ruas ou em meios comunicativos”. 

3. FD da Mídia (Pessimismo em relação ao poder): 

“Não obstante, continuará (sic.) existindo os que critiquem o fato de depositar 

esperança em um partido do povo. Discursam que o Brasil já tem os seus dias contados para a 

falência. Contudo é muito mais cômodo dizer que não existe mais a ser feito do que acreditar 

que o novo governo possa dar certo”. 

 

Mais uma vez, constata-se que o jogo enunciativo estabelece a seqüência 

argumentativa no interior do texto, revelando não só os lugares a partir dos quais os 

enunciadores se constituem como sujeito, como também o contraste de opiniões desses 

sujeitos utilizado como expediente de argumentação e de continuidade discursiva. 

 Inicialmente, verifica-se a posição do E₁  identificado como o povo brasileiro. E₂, por 

sua vez, é caracterizado por um EU – Ampliado (realizamos), um subconjunto do povo 

brasileiro, aqueles que votaram em Lula. O outro subconjunto, representante do E₃ , por seu 

turno, é figurativizado por “os que critiquem, discursam”, uma terceira pessoa, os não 

eleitores de Lula. Esses diferentes sujeitos enunciam de diferentes lugares (FDs distintas), 

assumindo, igualmente, posições diferentes, possibilitando a progressão textual-discursiva. E, 

apesar de o texto perpassar discursos de diferentes FDs, não apresenta problemas quanto à 

coerência entre essas mesmas formações. Ou seja, apesar de o articulista estar refletindo 

múltiplos discursos de diferentes lugares, consegue fazer isso sem provocar ruptura na rede 

discursiva. É capaz de materializar diferentes discursos em seu texto, utilizando a habilidade 

de ocupar a posição de sujeito sob múltiplas visões de enunciação, constituindo-se um 

estrategista em relação ao seu projeto de dizer.   

Afora esses sujeitos que são capazes de enunciarem a partir de três lugares 

ideologicamente distintos, há ainda os que se circunscrevem a duas FDs simultaneamente. 

Chama a atenção da pesquisadora o fato de eles enunciarem a partir dos lugares supostamente 
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política e ideologicamente opostos, como é o caso da FD da Mídia e a FD Político-partidária. 

Eis alguns casos em que isso ocorre: textos 4, 16, 18, 21. Nesse sentido, é relevante que se 

ilustrem alguns exemplos para que se possa analisar se existe alguma regularidade de 

formação, por que eles se constituem a partir de tais posição. E, assim como na análise 

anterior, obedecer-se-á à organização argumentativa elaborada pelo aluno. 

 

Exemplo 3 (1; 4)36: 

1. FD Político-partidária: idéia de que o presidente é um homem do povo: 

 “No atual momento político, o Brasil vive coberto por uma nuvem de esperança. O 

fato de ter como presidente da república um homem do povo, militante do Partido dos 

Trabalhadores, deu finalmente ao brasileiro um conforto, a chance de se sentir seguro quanto 

aos seus direitos e deveres. 

Com Lula no poder, um ex-torneiro mecânico no poder, o brasileiro tem esperança de 

que finalmente os pedidos do povo serão atendidos. É que desta vez não haverão (sic.) roubos 

em favor da elite. Agora é a vez do ‘povo’”.  

2. FD da Mídia (Idéia de cobrança do povo em relação aos políticos / discurso em 

relação à corrupção): 

“Porém, o brasileiro não deve comemorar antes da hora. Ele precisa esperar ao menos 

um ano de mandato. E não deixar o amor intenso pelo PT fechar seus olhos e ouvidos. O povo 

deve se preparar para as possíveis falhas dos integrantes petistas do governo federal, pedir 

justiça e punição, e não acobertar seus companheiros”. 

3. FD Político-partidária versus a FD da Mídia: 

“Portanto, percebe-se que o brasileiro se considera vitorioso com a vitória de Lula. 

Mas deve ficar cauteloso, pois suas expectativas podem o decepcionar”. 

 

Caracteristicamente, esse aluno se posiciona inteiramente a partir do discurso 

midiático, uma vez que a esse discurso subjazem a perspectiva de vitória do povo, de um lado, 

e cautela em relação aos políticos, de outro. Há ainda a idéia de que “foi permitida a eleição”, 

mas eles (os políticos) precisam ser policiados, vigiados. Tal idéia é bem refletida na capa da 

revista Época, veiculada no dia 04 de novembro de 2002, analisada no item 2 do Capítulo I 

desta pesquisa. Nela a idéia de esperança é corroborada pelo ideal de sonho popular, de 

ascensão das classes socialmente desprestigiadas. Esse discurso está presente no início deste 

                                                 
36 Este texto é apresentado na íntegra, dada a flexibilização dos lugares a partir dos quais os sujeitos enunciam. 
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texto, contra-argumentado, entretanto, por uma outra posição: a da vigilância em relação a 

esse partido. Essa contra-argumentação é muito bem articulada no texto através da introdução 

do conector de oposição porém, o qual, por sua vez, encaminha o discurso para uma 

conclusão da idéia veiculada a partir desse período, isto é, o discurso da Mídia. 

Essa articulação discursiva significa que, mesmo os discursos da esperança, da 

mudança, da vitória serem provenientes de uma FD Político-partidária, são igualmente 

veiculados pela Mídia, entretanto, com um valor disfórico, o que leva à crença de que o 

sujeito em questão enuncia muito mais a partir da FD da Mídia do que da FD Político-

partidária. Essa crença é corroborada pela própria conclusão do texto, em que, 

dicotomicamente, ele enuncia a partir de dois lugares política e ideologicamente distintos. 

Perpassa o ideal de sonho, de vitória, ao mesmo tempo em que adverte sobre a histórica 

posição de corrupção dos políticos. Acredita, mas sem convicção, nos governantes petistas, 

reiterando o discurso midiático. Nesse sentido, esse estudante corresponde às expectativas da 

pesquisadora, uma vez que, como verificado, é representante das elites sociais. 

Nesse percurso de análise, é importante ainda se observarem os enunciadores dos 

discursos subjacentes ao texto 4: E₁´, representante da FD Político-partidária, é contra-

argumentado por E₂  que fala a partir da FD da Mídia e, na medida em que este enunciador é 

introduzido pelo conector porém, há uma outra voz, um outro discurso. A partir dessa voz, é 

relevante se observar também o uso da expressão temporal antes da hora. Essa, por sua vez, 

reitera o discurso de cautela e traz à tona os ditos populares “A pressa é inimiga da 

perfeição”, “Não se pode comemorar antes da festa”, corroborados, por seu turno, pelo 

período subseqüente: “Ele precisa esperar ao menos um ano de mandato”. Além desses ditos 

subjacentes a esse discurso, o articulista instaura um pressuposto a partir do uso da palavra 

possíveis, adjetivo que modifica o sintagma falhas dos integrantes petistas do governo 

federal. Esse adjetivo, por sua vez, perpassa a crença de E₂ na existência de falhas desse 

partido político, enfatizando a posição assumida por este enunciador no interior do texto. Tal 

perspectiva, por seu turno, é reiterada pelo mesmo enunciador no último período do texto: 

“Mas deve ficar cauteloso, pois suas expectativas podem o decepcionar”. 

Esse mesmo confronto entre as duas FDs política e ideologicamente opostas é 

corroborado pelo texto 18, segundo o qual, como o anterior (4), materializa o discurso 

midiático na mesma perspectiva, qual seja: eleição do PT, realização de sonho somada a uma 

desconfiança de concretização das promessas de campanha. Tal identificação pode ser 

comprovada pelos trechos abaixo transcritos deste texto (18). 
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Exemplo 4 (1; 18): 

1. FD Político-partidária (Idéia de que o PT é um partido justo, ético): 

“Tendo em vista a grave crise econômica que atinge o país, as críticas direcionadas 

para o antigo governo, o partido que era liderança não se preocupava muito com o social. 

Diante dessas perspectivas, a única esperança seria um partido compromissado com o social e 

nenhum outro representa melhor essa esperança do que o Partido dos Trabalhadores, popular 

até no nome”. 

2. FD da Mídia (Discurso que reflete a questão da capacidade / incapacidade de o 

PT governar o Brasil): 

“[...] A confiança ele já tem, resta saber até quando dura esse fôlego demonstrado 

nesse início de atividades”. 

FD da Mídia (A questão da mudança do país está ligada à mudança político-

econômica): 

“Para se tornar esperança concreta, o Partido dos Trabalhadores deve fazer uma linha 

resultante entre as atuações no social e na diplomacia internacional. A geração de empregos 

depende incondicionalmente de uma balança de mercado favorável para empresas nacionais”. 

 

Além dos aspectos acima abordados, relacionados aos fragmentos textuais expostos, 

vale ressaltar a presença da ideologia neoliberal quanto ao mercado de trabalho. Tal 

perspectiva ideológica reitera o discurso da Mídia que, por sua vez, é um reflexo do estado 

neoliberal. Conseqüentemente o enunciador manifesta uma descrença no desenvolvimento de 

um país a partir de um desenvolvimento social, em contraposição ao que foi dito na 

introdução.  

A partir de tais vozes, inferem-se dois enunciadores: E₁ e E₂, em que o 1º enuncia a 

partir de uma FD Político-partidária, como observado, e, portanto, faz uma demonstração a 

favor de luta pelo social. Entretanto, é interessante observar a expressão relacionada ao PT, 

usada por esse enunciador: “[...] nenhum outro representa melhor essa esperança do que o 

Partido dos Trabalhadores, popular até no nome” (grifo da pesquisadora). A expressão em 

itálico, no contexto em que é usada, possibilita que o interlocutor infira uma ironia, dada a 

crítica que se pode depreender. Essa ironia coloca E₁ numa posição entre uma FD e outra, ou 

seja, entre a política e a midiática.   
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O E₂, por seu turno, enuncia de uma posição da FD da Mídia e instaura uma 

desconfiança quanto à confiança depositada no Partido: “[...] A confiança ele já tem, resta 

saber até quando dura esse fôlego demonstrado nesse início de atividades”. Esse enunciado, 

por sua vez, remete o leitor ao dito popular, veiculado socialmente e utilizado nas ocasiões em 

que as pessoas duvidam da disposição de determinados grupos em relação ao trabalho, à 

realização de algo, enfim: “Quero ver até quando dura a festa dele”. E₂, finalmente, instaura 

o discurso neoliberal no texto, constituindo-se um sujeito que ecoa um discurso da Mídia que, 

por seu turno, é autorizado pelo estado neoliberal. 

Afora esses contextos, e já que as vozes dos alunos ecoam supostamente muito mais 

da FD Político-partidária do que mesmo das outras FDs em questão, é importante que sejam 

ilustrados alguns desses discursos, materializados nos textos dos alunos. É o caso, por 

exemplo, da idéia de que o presidente é um homem do povo, presente em onze textos desse 

corpus. Destaca-se ainda o texto 12, abaixo exemplificado, em que o enunciador também 

manifesta um discurso em relação ao fato de Lula ser o Salvador da Pátria. Na ocasião da 

exposição do quadro 1 relacionado às FDs, observa-se que tal discurso está inserido na sutil 

fronteira entre o político e o religioso. 

 

Exemplo 5 (1; 2): 

“Foi eleito, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente proveniente da 

classe operária, pernambucano, que apresenta um vocabulário pouco culto; reflexo da maioria 

da população. Luiz Inácio Lula da Silva, fundador do Partido dos Trabalhadores, hoje, não 

representa uma sigla partidária e sim toda a nação”. 

 

Exemplo 6 (1; 12): 

“Quando decidimos nas últimas eleições que o novo presidente do Brasil seria Lula, 

um representante do povo e um dos fundadores do partido dos trabalhadores, deixamos claro 

que nosso país não podia mais continuar como estava, teria que haver uma grande mudança 

no modo como os políticos tratavam os problemas sociais. 

[...] Só que no ano de 2002 a população mais pobre acordou e percebeu que para um 

político sofrer vendo tantas pessoas passarem fome já tinha também que ter passado por tudo 

aquilo. Portanto, Luís Inácio foi eleito porque a situação do Brasil estava muito grave”. 
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Exemplo 7 (1; 14): 

“A vitória de Lula despertou no povo brasileiro um grande nacionalismo. Hoje, as 

classes mais populares pelo fato de ter um presidente simples e de origem humilde, passaram 

a acreditar na concretização das tão sonhadas e necessárias mudanças e por isso o Brasil vive 

um momento de boas perspectivas e de muitas esperanças.” 

 

O discurso de humildade do presidente por ser proveniente de classe operária, somado 

ao ideal de esperança em mudança, por conta dessa posição original de Luís Inácio, é 

reiterado em muitos textos em um movimento parafrástico. Acrescenta-se a isso, a idéia de 

aproximação do presidente com o povo, dada também essa origem humilde; de concretização 

de sonhos. Mais uma vez, remete-se à capa da Revista Época, veiculada em 04 de novembro 

de 2002, após a eleição de Lula para presidente37. Essa capa também materializa os mesmos 

discursos dos alunos, ou seja, mesmo constituindo um expediente da mídia, corporifica o 

discurso político-partidário, ressalvadas a perspectiva ideológica, característica desse gênero 

textual (capa de revista – suporte midiático), e as construções de imagens do articulista dessa 

capa, em relação ao interlocutor. Tal aproximação dos discursos e, conseqüentemente das 

FDs, leva a pesquisadora primeiramente a verificar as frágeis fronteiras entre as formações 

discursivas; segundo, a levantar a hipótese de que os discursos provenientes da FD Político-

partidária são, de certa forma, veiculados pela própria Mídia, seja por conta das propagandas 

partidárias, seja quando a Mídia assume tal discurso para se aproximar do interlocutor 

partidário desse partido político, na ocasião, representado pela grande maioria do povo 

brasileiro, dada a relevante vitória do candidato petista.  

Essa hipótese leva a uma outra: o fato de se ter observado uma grande maioria dos 

enunciadores circunscritos à FD Político-partidária não contraria a análise acerca da classe 

social de que são provenientes, a economicamente prestigiada. Primeiramente porque os 

discursos político-partidários, durante a campanha presidencial, foram largamente veiculados 

em todos os suportes midiáticos: rádio, televisão, revista, jornal, outdoor, internet... Segundo 

porque, como explicita a charge analisada no item 2 deste capítulo, percebe-se uma mudança 

de FD no interior do próprio partido político, o PT. Este passa a enunciar de uma FD 

característica das classes sociais prestigiadas, apesar de manter o discurso defensor das classes 

desprestigiadas.  

 

                                                 
37 Essa capa está exposta no item 2 do Capítulo II, quando se discute a formação de repertório, segundo a 
perspectiva de Bakhtin. 
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2.2 Análise das Formações Discursivas no interior do corpus 2  

 

Quadro ilustrativo 1 

FD da Mídia FD Político-partidária FD Religiosa 

1. Discurso que reflete a 
questão da capacidade / 
incapacidade de o PT governar 
o Brasil38. (Textos 2, 10, 18,19) 

1. Idéia de que o presidente é 
um homem do povo, portanto 
conhece a necessidade deste. 
(Textos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 
26, 29, 30) 
 

1. Idéia de fé em uma vida 
melhor: o ideal do Paraíso 
Perdido. (Texto 22) 

2. Lula: Salvador da Pátria / 
esperança do povo brasileiro39. 
(Textos 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 
28, 30) 

2. PT: esperança do povo: a 
esperança venceu o medo40. (13, 
15, 16, 20, 25, 28)  

2. Idéia de cobrança do povo 
em relação aos políticos: a 
questão do direito e do dever / 
compromisso do povo em 
relação ao estado. (Textos 2, 5, 
7, 9, 11, 12, 27) 
3. Discurso em relação à 
corrupção. (Textos 17, 19, 28, 
30) 
 
 
 
 
4. Discurso político-ecológico / 
a idéia de a política estar 
relacionada à conservação do 
meio em que o homem vive. 
(Texto 8) 
 
5. A questão da mudança do 
país está ligada à mudança 
política, econômica, cultural. 
(Textos 8, 29) 
 
 
6. Confronto entre discurso e 
prática. (Textos 7, 9, 11, 17, 18) 
 
7. Confronto entre esperança e 
realidade. (Textos 10, 11, 21) 
 

 
3. Conhecimento da situação 
sociopolítica e econômica 
acrescido do ideal de que se 
precisa de calma para a solução 
dos problemas. (Textos 1, 9, 15, 
18, 21, 22) 
 
4. PT: mesmo pensamento do 
povo / luta pelo povo / 
esperança do povo. (Textos 3, 
8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 
24, 25, 26, 27, 28) 
 
5. O ideal de mudança – de 
persistência de mudança - do 
país figurativizado por Lula / 
pela eleição de Lula → 
revolução popular. (Textos 3, 
15, 19, 20, 27) 
6. Crítica ao PSDB / Crítica ao 
neoliberalismo. (Textos 4, 8) 
 
7. Percurso histórico: da 
ditadura à ascensão do povo ao 
poder. (Textos 6, 11, 14, 27) 
 

 

                                                 
38 É importante comparar esse discurso com o ideal veiculado pela charge “A Evolução do ‘Homi’”, veiculada 
pela internet, na época da campanha eleitoral para presidente. Como mencionado, essa charge foi analisada no 
item 2 deste capítulo. 
39 Tal como no corpus anterior, verifica-se que a FD Político-partidária e a Religiosa estão neste ponto 
imbricadas, já que se considera que aquela reflete esta, na medida em que cria a imagem do Presidente Lula 
como Salvador da Pátria. Tal imagem já foi comentada por ocasião da análise feita em relação aos postulados de 
Bakhtin, no capítulo 2. 
40 Repete-se aqui a mesma observação feita no item 2 da FD Religiosa: a constatação do inter-relacionamento 
discursivo – FD Político-partidária e FD Religiosa. Aquela fazendo uso desta. 
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8. Ideal de que o povo vota no 
homem e não no partido. 
(Textos 8, 19) 
 
9. Eleição do PT vinculada à 
manutenção do ideal 
conservador dos outros partidos 
políticos. (Textos 11, 23) 
 
 
10. Discurso acerca de a 
política consistir em uma 
indústria. (Texto 15) 
 
 
11. Discordância no interior do 
Partido / o radicalismo do 
Partido. (Textos 2, 4, 20, 23, 
30)41 
 
12. Confronto entre riqueza 
versus pobreza do povo. (Texto 
4) 
 
13. Descrença de que Lula 
representa os trabalhadores42. 
(Texto 24) 
 
14. Receio de mudança / O 
povo tem medo de mudança43. 
(Textos 2, 6) 
 
15. Comparação entre Lula, 
Collor e Hitler. (Texto 7) 
 

 
8. Ideal de que o povo pode 
participar do / colaborar com o 
governo (Textos 4, 5, 6, 8, 12) 
 
9. Fome Zero: ideal de um 
projeto revolucionário / ênfase 
nas questões sociais a partir 
desse projeto. (Textos 4, 8, 9, 
11, 14, 25) 
 
10. Lula é um sertanejo, 
portanto é forte (reiteração do 
discurso: “o sertanejo é antes 
de tudo um forte”/ o brasileiro é 
um forte (com sofrimento e 
vontade de mudar). (Textos 3, 
5) 
 

 

 

Assim como no item anterior, propõe-se a construção de um outro quadro analítico, a 

fim de se chegar a uma conclusão quanto à regularidade dos discursos circunscritos às FDs e 

quanto às posições dos sujeitos a partir dos lugares de que enunciam. 

                                                 
41 Remete-se aqui à capa da Revista Veja veiculada em 23 de outubro de 2002, uma semana antes das eleições. 
Essa capa é exposta neste trabalho em forma reduzida. 
42 Idem à remissão anterior. 
43 Ideal veiculado pela mídia por ocasião da propaganda eleitoral em que a atriz Regina Duarte refletia sobre a 
questão do medo da mudança, argumento favorável ao candidato Serra. A capa da Veja analisada, por seu turno, 
consiste em uma paráfrase desse discurso. 
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Quadro ilustrativo 2 

 
Textos FD1 FD2 FD3 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    

Total de textos 22 29 07 
 

Tal como o corpus 1, o 2 aponta para uma existência muito grande de enunciadores 

figurativizando a FD Político-partidária (29 textos), quase 100% dos textos, em comparação 

com a FD da Mídia (22 textos). À FD Religiosa correspondem apenas 07 textos. Há ainda de 

se levar em conta os textos que figurativizam as três FDs simultaneamente: os textos 15, 20 e 

28. Nesse sentido, propõe-se uma análise do texto 20, com a finalidade de se observarem os 

múltiplos enunciadores existentes no seu interior. Para um exame quanto às vozes desses 

sujeitos, segue-se a seqüência argumentativa do texto, no intuito de se perceberem como esses 

sujeitos vão assumindo essas posições. 
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Exemplo 1 (2; 20): 

1. FD Político-partidária (Lula: Salvador da Pátria / esperança do povo 

brasileiro somado ao ideal de mudança, de revolução popular) + 2. FD 

Religiosa (Idéia de fé numa vida melhor: o ideal do Paraíso Perdido): 

(1) “O ano de 2002 foi marcado por uma grande mudança no quadro político 

brasileiro. A eleição do atual presidente Lula, representante do Partido dos Trabalhadores, se 

fez de forma unânime, como a (sic.) tempos não se via no Brasil. Dessa forma, percebeu-se e 

ainda se faz perceber o quanto o povo brasileiro anseia por mudança; (2) mudanças estas que 

proporcionem, verdadeiramente, uma melhoria de vida. 

(1) [...] Decidiu-se sair da ‘mesmice’ e apostou-se no até então desconhecido. (2) 

Afinal, qual a sociedade que não almeja pelo fim da fome e, por conseqüência, da 

miserabilidade? Pelo fim da corrupção? Pelo fim da inflação e por tantos outros fins? (1) Foi 

por isso que todos acreditaram; talvez também por verem a figura de Lula um alguém comum, 

‘gente como a gente’”. 

3. FD da Mídia (Discordância no interior do partido / o radicalismo do partido): 

“É verdade que em muitos aspectos o governo não tem cumprido com o proposto, a 

exemplo dos constantes aumentos a diversos produtos. Isso, certamente, leva a um certo 

descontentamento e inclusive, como vem ocorrendo, a insatisfação dentro do próprio partido”. 

1. FD Político-partidária (Ideal de persistência de mudança do país figuratizado 

por Lula): 

“No entanto, de acordo com o meu ponto de vista, é necessário perceber que mudanças 

não ocorrem de imediato; precisamos esperar. A esperança que foi depositada deve ser 

mantida, para que consigamos alcançar o que tanto almejamos”. 

 

A partir do exame do texto, observa-se que a FD da Mídia, mais uma vez, aparece, 

mas logo em seguida há uma contra-argumentação, apesar de aquela ser introduzida pela 

expressão modalizadora “é verdade”. O E₂ traz à tona a insatisfação no interior do partido, 

tão explorada pela mídia, com o fim de esclarecer uma provável desestabilização do governo 

petista. Entretanto, o E₁ ressurge no interior do texto, a partir de duas vozes simultâneas: a do 

EU, identificada pelo uso do possessivo meu e a do NÓS, o EU – Ampliado, com o uso da 

desinência número pessoal –MOS (precisamos). Do EU ao Nós, há a inclusão de todos os 

brasileiros eleitores do PT. Esse expediente de argumentação, por seu turno, colabora com a 

introdução do texto, enfatizando as FDs Político-partidária e a Religiosa, respectivamente. 
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Justifica-se essa articulação pelo fato de os discursos da mudança e o da esperança da 

mudança estarem circunscritos a essas duas FDs, apesar da imbricação no interior dessas 

mesmas FDs. É importante ainda chamar atenção para o uso do modalizador 

“verdadeiramente”, reiterando o ideal de vida melhor, do Paraíso Perdido (FD Religiosa). 

Há ainda de se enfatizar o discurso que traz subjacente o ideal de que Lula é o 

Salvador da Pátria, representante do povo brasileiro, e a conseqüente humildade dessa 

representação, que, por sua vez, é tão bem explicitado pelo E₁: “Afinal [...] ‘gente como a 

gente’”. Esse discurso é reiterado em 18 textos desse corpus. Nesse sentido, é importante se 

exporem alguns fragmentos textuais em que tais discursos circulam.  

 

Exemplo 2 (2; 10): 

“A vida do brasileiro já não é mais a mesma desde o dia 1º de janeiro, quando o país 

todo assistiu à posse do presidente popular Luís Inácio Lula da Silva, uma posse diferente 

[...]. Um episódio marcado por lágrimas e sorrisos ao mesmo tempo [...]”. 

 

Exemplo 3 (2; 10): 

“‘A esperança é a última que morre’, e para confirmar esse dito, os brasileiros 

colocaram no poder um presidente do Partido dos Trabalhadores, de um partido da esquerda. 

E, é com essa força para lutar, com a esperança de crescer [mesmo que às vezes caia] que o 

Brasil está conseguindo mudanças tão antes almejadas”. 

 

Exemplo 4 (2; 17): 

“O povo finalmente encontrou ‘uma luz no fim do túnel’ e elegeu um grande 

representante para o nosso país. Esperança é o que mais se destaca no coração de todos e 

esperamos que esta não seja frustrada, como já foram a maioria (sic.) anteriormente”. 

 

Esses trechos figurativizam a representação que o povo faz desse partido que, por seu 

turno, é responsável pela inculcação de um ideal na memória coletiva dos brasileiros, qual 

seja: a defesa do trabalhador e, conseqüentemente, a salvação desse ser das mazelas do 

sistema. O PT surge, então, como a grande promessa para solucionar os problemas sociais da 

nação. Daí a crença em um mundo mais justo, sem problemas sociais. 

Contra tal inculcação de valores, ressurge o ideal de direita, segundo o qual o governo 

pode retirar das elites sociais as suas propriedades para doá-las aos pobres. Além disso, essa 
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direita inculca o medo de que o PT, como partido de esquerda, representa uma ameaça para o 

povo brasileiro, uma vez que supostamente segue uma filosofia marxista. Como mencionado, 

durante a campanha presidencial, é materializado tal discurso a partir da intervenção da atriz 

Regina Duarte, veiculada pela televisão e rádio, manifestando-se contra as propostas de 

mudanças políticas do PT, contribuindo, por sua vez, com a candidatura de Serra, do PSDB. 

Além de essa intervenção ser materializada por um argumento de autoridade, haja vista a 

importância dessa atriz no quadro de artistas da televisão brasileira, tal discurso é reiterado na 

capa da revista Veja, veiculada em 23 de outubro de 2002, uma semana antes do segundo 

turno das eleições presidenciais. Apesar da veiculação desse ideal, muitos alunos se 

posicionam a favor do governo petista, utilizando o discurso político-partidário: “a esperança 

venceu o medo”.  Por conta disso, propõe-se uma retomada da análise dessa capa de revista, 

realizada no item 2 deste capítulo. Após essa retomada, sugere-se que sejam observados 

alguns trechos de textos em que se verificam tais discursos.  

 

Exemplo 5 (2; 15): 

“O brasileiro votou em outubro de 2002, após treze longos anos de espera, finalmente 

o partido dos trabalhadores chegou ao poder e com ele uma inexplicável vontade de mudança, 

onde a esperança venceu o medo”. 

 

Nesse exemplo, observa-se o uso do modalizador finalmente, exteriorizando a 

intensidade da expectativa pela qual o enunciador denuncia ter passado. Essa voz, por seu 

turno, advém de uma coletividade: o brasileiro. Soma essa expectativa à idéia de “a 

esperança venceu o medo”, revelando a força desse sentimento em relação ao medo 

interiorizado pelos discursos em circulação. Dessa forma, o enunciador perpassa uma grande 

vitória desses eleitores, corroborada pela expressão temporal: “após treze longos anos de 

espera [...]”, enfatizada, por sua vez, pelo adjetivo longos. Assim, considera-se que o sujeito 

enuncia a partir da FD Religiosa, uma vez que o seu discurso perpassa a idéia de fé, de 

esperança em uma vida melhor, capaz de eliminar os medos da mente da coletividade. E, 

assim como observado, o próprio discurso partidário fala também dessa posição, com o fim de 

persuadir o outro, levando a crer que assumir tal posição consiste em um expediente de 

argumentação de autoridade. Daí a imbricação das duas FDs: a Religiosa e a Político-

partidária. 
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Exemplo 6 (2; 16): 

“A (sic.) poucos meses atrás o Brasil todo assistiu ao maior ato de democracia de 

todos os tempos. O candidato do Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva, 

assumiu sem medo o compromisso para com todos nós cidadãos: tentar fazer mais pelo nosso 

país. 

[...] Faltou-lhe (sic.) muitas coisas, mas nunca o desejo de ver tudo mudado e com 

muita luta, hoje ele é, para o povo brasileiro, não só um exemplo, mas alimento para as suas 

esperanças”. 

 

Nesse trecho, o enunciador, ao utilizar o adjetivo de superioridade (um intensificador), 

o maior, modificando o sintagma ato de democracia, atribui um valor eufórico à eleição do 

Presidente Lula. Justifica essa atribuição, na medida em que caracteriza a ação desse 

presidente: “assumiu sem medo o compromisso para com todos nós [...]”, considerando-se 

todo esse trecho uma paráfrase do discurso “a esperança venceu o medo”. Verifica-se ainda o 

diálogo estabelecido entre os exemplos 5 e 6, à proporção que os sujeitos enunciam da mesma 

posição: as FDs Religiosa e Político-partidária.  

 

Exemplo 7 (2; 25): 

“Antigamente o Partido dos Trabalhadores, (sic.) era visto como partido de oposição e 

que tem como líderes vários xiitas, mas hoje em dia são estes xiitas que todos nós brasileiros 

estamos botando fé que consigam mudar o nosso país. 

Logo, para todos nós brasileiros devemos esperar com esperança que nosso país mude, 

seja considerado um país melhor, sem miséria, fome,... Somos um povo tão sofrido que para 

nós a ‘esperança é a última que morre’”. 

 

A argumentação, utilizada pelo enunciador em questão, de que os componentes do 

Partido dos Trabalhadores são considerados xiitas e de que a população os traz para presidir o 

país consiste em si mesmo uma metáfora do discurso “a esperança venceu o medo”. Tal 

perspectiva é concretizada pela citação do dito popular no interior do texto (esperança é a 

última que morre) - um outro enunciador que surge materializando a voz do povo.  Essas 

vozes, por seu turno, estão todas circunscritas às FDs examinadas (a Religiosa e a Político-

partidária), estabelecendo um grande diálogo entre os sujeitos enunciadores, no interior dos 

textos dos alunos universitários. 
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 Outros exemplos de FDs dos corpora 1 e 2 são analisados no interior do Capítulo IV 

deste trabalho, uma vez que este capítulo é elaborado exclusivamente para as análises. 

 

  
3. O Primado do Interdiscurso 
 

 
 Ao reconhecer que o sentido é produzido numa formação discursiva, ou seja, a 

formação discursiva é o lugar da constituição do sentido, Pêcheux (1997b, p. 162) defende a 

seguinte tese: “Toda formação discursiva dissimula, pela transparência do sentido que nela se 

constitui, sua dependência com respeito ao ‘todo complexo com dominante’ das formações 

discursivas, intricado no complexo das formações ideológicas [...]”. 

  Propõe, então, chamar interdiscurso ao todo complexo com dominante das formações 

discursivas. Postula ainda que a formação discursiva em que se encontra a forma-sujeito 

consiste em uma formação discursiva dominante e que as formações discursivas que 

constituem o interdiscurso determinam a dominação da formação discursiva dominante. Em 

outras palavras, a forma-sujeito encontra-se dominada pela formação discursiva, e esta, pelo 

interdiscurso. 

 Define, então, o interdiscurso como sendo o pré-contruído, correspondendo àquilo que 

se fala antes, em outro lugar, independente, e esquecido. Contrapõe o interdiscurso (o pré-

construído) ao intradiscurso (a articulação), aquilo que se diz naquele momento dado, em 

condições dadas, é o funcionamento do discurso em relação a si mesmo (a forma-sujeito). A 

esse conjunto discursivo correspondente ao intradiscurso afirma que é um conjunto de 

fenômenos de co-referência que garantem o que ele chama de fio discursivo. 

 Segundo Pêcheux (1997b, p. 167): 

 

[...] pode-se bem dizer 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’. E o caráter da forma-sujeito, com o idealismo 
espontâneo que ela encerra, consistirá precisamente em reverter a determinação: 
diremos que 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 puro ‘já-dito’ do intra-discurso, no qual se articula por 
‘co-referência’.   

 

   A forma-sujeito realiza, portanto, a incorporação imaginária dos dois eixos: o 

interdiscurso, o intradiscurso. Nesse contexto, Pêcheux postula que o sujeito, na medida em 

que se identifica a si mesmo, identifica-se com o outro, enquanto outro ego. Segundo ele 
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(1997b, p. 167): “[...] o efeito-sujeito e o efeito de ‘intersubjetividade’ são, assim, 

rigorosamente contemporâneos e coextensivos”.  

 É importante ainda mencionar o postulado dos “esquecimentos” 1 e 2. O 

esquecimento n° 1 tem como característica a inacessibilidade, para o locutor-sujeito, aos 

processos que constituem os discursos-transversos e pré-construídos de seu próprio discurso. 

Esse esquecimento diz respeito ao sonho adâmico, a partir do qual o locutor-sujeito imagina-

se como sendo a origem do dizer. Está na instância do inconsciente e resulta do modo como 

os sujeitos são afetados pela ideologia. É a ilusão subjetiva, pois o sujeito esquece que se 

apropria de sentidos preexistentes e se considera como a origem do sentido.44 

 Como bem argumenta Pêcheux (1997b, p. 173): 

 

[...] o esquecimento n°1, que dá conta do fato de que o sujeito-falante não pode, por 
definição, se encontrar no exterior da formação discursiva que o domina. Nesse 
sentido, o esquecimento n°1 remetia, por uma analogia com o recalque 
inconsciente, a esse exterior, na medida em que – como vimos – esse exterior 
determina a formação discursiva em questão. 

  

 O esquecimento n° 2, parcial e semiconsciente, parece estabelecer uma relação natural 

entre a palavra e a coisa. Esse esquecimento diz respeito ao modo como um sujeito se 

enuncia. Ao falar, pensa que só pode dizer de uma maneira e não de outra. Mas, ao longo 

desse processo, formam-se famílias parafrástricas que, por sua vez, apontam para uma outra 

maneira do dizer. Pode-se considerar esse esquecimento uma ilusão referencial, uma vez que 

não existe uma relação linguagem – pensamento – mundo: o que se diz não é exatamente o 

que se está pensando, pois há um espaço entre pensamento e linguagem. Não há uma relação 

termo a termo45. Tal esquecimento é da ordem da enunciação. 

 Ainda segundo Pêcheux (1997b, p. 175): “[...] o esquecimento n° 2 cobre exatamente 

o funcionamento do sujeito do discurso que o domina, e que é aí, precisamente, que se apóia 

sua ‘liberdade’ de sujeito-falante”. 

 Nesse caminho, para Pêcheux (1997b), há um efeito-sujeito, na medida em que a 

tomada de posição do sujeito não consiste em um ato original. Segundo este autor (1997b, p. 

171 – 172): 

[...] ela (a tomada de posição) deve, ao contrário, ser compreendida como efeito, na 
forma sujeito, da determinação do interdiscurso como discurso transverso, isto é, o 
efeito da ‘exterioridade’ do real ideológico, na medida em que ela ‘se volta sobre si 
mesma’ para se atravessar.  

                                                 
44 Observação de Orlandi durante o minicurso Tópicos em Análise do Discurso, de 16 a 20 de abril, UFBA – 
Salvador – BA. 
45 Idem à nota anterior. 
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 Para Courtine (1999), por sua vez, o interdiscurso não é da ordem da língua, do 

material, mas do discurso, está na ordem do enunciável: “[...] a ordem do que constitui o 

sujeito falante em sujeito de seu discurso e do qual ele se assujeita em contrapartida” (p. 16). 

Há, assim, sempre um já discurso; no interdiscurso, o sujeito não tem um lugar assinalado, 

pois ressoa uma voz inominável. O que se vê é funcionarem as posições de sujeito 

reguladoras da enunciação. 

 Essas posições são, principalmente, reveladas no interior do discurso relatado, daí a 

necessidade de se levar em conta esse tipo de discurso, a fim de se identificar a materialização 

das remissões de discurso a discurso, relacionando a citação ao texto primeiro. O apagamento 

de tais marcas, por sua vez, implica em desaparecimento de um texto primeiro, 

proporcionando a mistura da memória e esquecimento. Segundo ainda esse autor (1999, p. 

20): 

 

[...] o interdiscurso, sabe-se, fornece, sob a forma de citação, recitação ou 
preconstruído, os objetos do discurso em que a enunciação se sustenta ao mesmo 
tempo que organiza a identificação enunciativa [...] constitutiva da produção da 
formulação por um sujeito enunciador. E que acaba, assim, por desaparecer aos 
olhos de quem enuncia, garantindo, na aparição de um ‘eu’, ‘aqui’ e ‘agora’, a 
eficácia do assujeitamento. 
 
 

Ainda para este autor, a memória discursiva é concernente à existência histórica do 

enunciado. Tal memória se revela no interior de práticas discursivas. Estas, por sua vez, são 

reguladas pelos aparelhos ideológicos. Essa imbricação, por seu turno, origina atos novos, 

uma vez que toda prática discursiva ocorre em uma conjuntura dada, colocando em 

movimento formulações anteriores.    

Orlandi (2002), citando Courtine, afirma que este realiza um gráfico para explicar 

acerca das definições de interdiscurso e de intradiscurso. O primeiro corresponde, neste 

gráfico, ao eixo vertical, em que se encontram todos os dizeres já ditos e esquecidos; o 

conjunto representa o dizível. Enquanto que, no eixo horizontal, encontra-se o segundo (o 

intradiscurso), que consiste no eixo da formulação, ou o que se está falando naquele 

momento, em condições dadas. Entretanto, tal formulação é determinada pela relação que se 

estabelece com o interdiscurso. Dessa forma, o dizer se encontra na confluência dos dois 

eixos: o da memória (constituição) e o da atualidade (formulação). É nesse jogo que se 

produzem sentidos. Estes, por sua vez, realizam-se no ser: “[...] são determinados pela 
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maneira como nos inscrevemos na língua e na história e é por isso que significam e não pela 

nossa vontade”. (ORLANDI, 2002, p. 30) 

 Foucault (1997), por seu turno, observa que o já-dito não está circunscrito a uma frase 

já-(dita) pronunciada, mas a um “jamais-dito”. Esse filósofo interpreta o já-dito da seguinte 

forma: “uma voz sem sopro, uma escrita que não é senão o vazio de seu próprio rastro” (p. 

28). Postula, então, que tudo que se formula já se encontra em meio-silêncio que lhe é prévio. 

Para ele (p. 28): “O discurso manifesto não passaria, afinal de contas, da presença repressiva 

do que ele não diz; e esse não-dito seria um vazio minando, do interior, tudo que se diz”. E 

acrescenta: “[...] não é preciso remeter o discurso à longínqua presença da origem, é preciso 

tratá-lo no jogo de sua instância”. 

 Já Orlandi (2001b), tratando da relação texto e discurso, acrescenta que há um longo 

caminho entre o interdiscurso e o texto. Aquele é identificado neste a partir da ordem das 

palavras, das repetições, das paráfrases que, por sua vez, revela que existem outros discursos 

no discurso, apagando a linearidade do texto. Todo esse trabalho é da ordem da ideologia e 

diz respeito, inclusive, à dominação em relação ao que pode e deve ser dito.   

 À luz dos postulados de Authier-Revuz sobre a heterogeneidade, Maingueneau (2005) 

explica que a heterogeneidade enunciativa revela duas formas de presença do ‘outro’ no 

discurso, quais sejam: a heterogeneidade “mostrada” e a heterogeneidade “constitutiva”. A 

primeira pode ser depreendida lingüisticamente, por os enunciados do outro estarem 

expressos em seqüências lingüísticas delimitadas. A segunda (a constitutiva), por seu turno, 

não pode ser identificada lingüisticamente, por os enunciados do outro estarem intimamente 

ligados ao texto. A partir de tal retomada teórica, o autor postula que o primado do 

interdiscurso é compatível à perspectiva da heterogeneidade constitutiva, por ambos 

revelarem uma relação de imbricação do Mesmo do discurso e seu outro. 

Nesse caminho, ele aponta as coincidências teóricas entre o ‘Outro’ da psicanálise 

lacaniana; os Outros da Teoria da Enunciação (postulados por Bakhtin e, posteriormente, por 

Benveniste); o da ideologia e o do discurso. Ou seja, há uma imbricação teórica entre os 

postulados que comprovam o caráter polifônico da fala, descentrando, dessa forma, o sujeito 

da enunciação. A partir de tais postulados, Maingueneau (2005) argumenta acerca do caráter 

vago do termo interdiscurso propondo, então, a substituição desse termo por uma tríade: 

universo discursivo, campo discursivo, espaço discursivo. 

 O universo discursivo corresponde a um conjunto de formações discursivas de todos 

os tipos que interagem numa conjuntura dada, constituindo um conjunto finito que não pode 

ser apreendido em sua globalidade. Esse universo, por sua vez, define uma extensão máxima, 
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a partir da qual serão constituídos domínios possíveis a serem estudados: os chamados 

campos discursivos. 

 Tais campos, por seu turno, consistem em conjuntos de formações discursivas que se 

encontram em concorrência, isto é, em confronto ou em aliança. Esses campos, entretanto, 

não correspondem a um recorte empírico, mas a uma abstração. Segundo o autor, é no interior 

dos campos discursivos que se constitui um discurso. No entanto, ele adverte que nem todos 

os discursos se constituem da mesma forma que todos os discursos desse campo, 

evidenciando a heterogeneidade discursiva. Além disso, a própria heterogeneidade social e 

discursiva opõe discursos dominantes e dominados, uma vez que eles não se situam 

necessariamente em um mesmo plano. “Não é possível, pois, determinar ‘a priori’ as 

modalidades das relações entre diversas formações de um campo” (MAINGUENEAU, 2005, 

p. 37). Nesse sentido, isolam-se, num campo, espaços discursivos, formando-se subconjuntos 

de formações discursivas. 

 Ainda para esse autor, o primado do interdiscurso se dá no nível de condições de 

possibilidades semânticas, num espaço de trocas, jamais de identidade fechada. Afirma, então, 

ser necessário pensar o interdiscurso no interior do intradiscurso, haja vista o caráter dialógico 

do discurso. Conseqüentemente, há a impossibilidade de se dissociar a interação dos discursos 

do funcionamento intradiscursivo. Há, portanto, uma imbricação do Mesmo e do outro, 

retirando o caráter de essência do interior do próprio discurso. Nesse contexto, propõe revelar 

a relação com o outro independentemente de qualquer forma de alteridade marcada, pois o 

outro no espaço discursivo não se reduz à figura do interlocutor. 

  Além disso, esse autor discute a questão do interdito,  afirmando que no interior de 

todo enunciado há a rejeição do outro do espaço discursivo. Para ele, esse discurso tem um 

‘direito’ e um ‘avesso’ indissociáveis, havendo, então, uma dissimetria entre protagonistas do 

espaço discursivo. Nesse contexto, um discurso “segundo” se constitui a partir de um discurso 

“primeiro”. Com efeito, o discurso primeiro constitui o Outro do discurso segundo; o inverso, 

porém, não é verdadeiro, pois o discurso primeiro não permite a constituição de discursos 

segundos sem ser por eles ameaçados em seus fundamentos. 

 Na perspectiva de tal constituição, várias famílias de formações discursivas podem se 

derivar de um sistema primeiro, possibilitando a existência de “jogo”, apesar dos limites 

impostos. Para Maingueneau (2005, p. 43): 
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O espaço discursivo tem então um duplo estatuto: pode-se apreendê-lo como um 
modelo dissimétrico que permite descrever a constituição de um discurso, mas 
também como um modelo simétrico de interação conflituosa entre dois discursos 
para os quais o outro representa totalmente ou parte o seu Outro. 

 

 Para a apreensão do outro no discurso é necessária, então, a distinção de duas fases, 

quais sejam: a de constituição, a de conservação. Quanto a esta fase, o autor faz a seguinte 

defesa (2005, p. 43): 

[...] mesmo que a presença do outro tenha desaparecido, a maneira pela qual o 
discurso vai servir suas relações interdiscursivas continua determinada pela rede 
semântica através da qual ele se constitui [...]. 

 
 
 Para ele, não há uma duração indefinida dessa constituição, chegando um momento 

em que o sistema que funda a formação discursiva se desfaz, desaparecendo o laço com o 

outro constitutivo. Ademais, não existe nenhuma auto-geração desses sistemas. Dessa 

maneira, para ele, a Semântica Discursiva não dá conta de explicar por que ocorre um 

discurso em vez de outro. Defende, então, que essa área do conhecimento deve dizer a quais 

restrições está submetida tal constituição, em quais condições o “novo” é possível. 

 Esse postulado, por seu turno, colabora com a tese de Foucault (1997), segundo o qual, 

em uma análise do campo discursivo, busca-se compreender o enunciado na estreiteza e 

singularidade de sua situação. Para ele (p. 31): “[...] deve-se mostrar por que não seria outro 

(enunciado), como exclui qualquer outro, como ocupa, no meio dos outros e relacionado a 

eles, um lugar que nenhum poderia ocupar”. 

 

 4. O sujeito, a ideologia, o sentido 

 

 Como observado no item 1 deste capítulo, a Lingüística, para se efetivar como ciência, 

à luz da teoria saussuriana, “langue” versus “parole”, exclui o sujeito das discussões. Tal 

exclusão acontece porque o mestre genebrino afirma ser a língua (o sistema de signos) o 

objeto da Lingüística. A fala, por ser do âmbito do indivíduo, não deve ser o objeto de uma 

ciência. É na língua que é possível se examinarem as relações internas do sistema. 

 Essa fase, de acordo com Brandão (1994), corresponde à subjetividade cartesiana, 

segundo a qual a língua é representação do real; a subjetividade é fundante do conhecimento. 

“A subjetividade passa a funcionar como uma máquina de reconhecimento e de produção do 

saber” (BRANDÃO, 1994, p. 16). Tal como propõe essa filosofia - a cartesiana - há uma 

separação entre o sujeito e o objeto. Com efeito, o objeto passa a ser representado pelo sujeito. 
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Este, por sua vez, atribui sentido àquele. Ainda segundo Brandão (1994, p. 17): “[...] as 

operações separadoras feitas pelo entendimento classificatório são ditadas pelo desejo da 

transparência e da identidade das coisas”.  

 Essa perspectiva ainda continua por muito tempo e é corroborada pelo gerativismo 

chomskyano. Com a teoria gerativo-transformacional, observa-se a frase como o limite da 

extensão do objeto da Lingüística. Nela não há liberdade, pois as relações são tidas como 

fazendo parte de uma estrutura. “O sujeito é reduzido a uma mera posição estrutural” 

(INDURSKY, 1998, p. 113). 

E, como visto no Capítulo I deste trabalho, mesmo no interior da Lingüística Textual, 

há um vestígio desse aprisionamento do sujeito às estruturas, principalmente, em relação às 

duas primeiras vertentes dessa área do saber, no que diz respeito à coesão textual, responsável 

pela produção de sentido no nível da sintaxe. Como bem discute Indursky (1998, p. 115): 

 

Os lingüistas textuais passaram da frase para o texto. Tal passagem se deu dentro da 
mais estrita observância dos princípios da Lingüística, ou seja, a Lingüística Textual, 
em sintonia com a Lingüística Frasal, não reivindica a reinstauração do sujeito, que 
continua a ser elemento externo à Língua e, como tal, não é objeto de suas 
preocupações. Seu interesse centra-se no texto. 
 
 

 Ao contrário de tais postulados, Jakobson (1975), funcionalista, propõe a liberdade 

plena do sujeito na medida em que postula a necessidade de comunicação entre emissor e 

receptor. Para ele, essa liberdade se dá numa escala ascendente: desde o assujeitamento ao 

sistema, no caso da combinação de traços distintivos em fonemas, da combinação dos 

fonemas em palavras; até a efetivação de uma maior liberdade (a formulação das frases, cujos 

sujeitos sofrem uma menor coação do sistema); chegando a uma liberdade máxima: a 

combinação das frases em enunciados, em que não há, segundo esse lingüista, mais regras 

coercitivas. Nesse âmbito, cresce a liberdade dos sujeitos quanto à criação de novos 

enunciados, apesar da existência de enunciados estereotipados. 

 Os modelos estruturalistas mantêm um distanciamento entre aquele que fala e a língua 

propriamente dita. E, contribuindo com a teoria de Jakobson, a partir da necessidade de se 

pensar em uma aproximação do indivíduo e a língua, Benveniste, em seu estudo acerca dos 

pronomes, exposto no item 3 do Capítulo II deste trabalho, propõe a distinção entre a pessoa 

subjetiva (EU) da pessoa não-subjetiva (TU) e institui a não pessoa (ELE), observando as 

relações do EU com o Outro, as relações de intersubjetividade. Este consiste em um outro 

modelo lingüístico, a Teoria da Enunciação. 
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 Por enunciação, Benveniste postula que é colocar em funcionamento a língua por um 

ato individual de utilização. Distingue ainda o emprego da língua (enunciação) do emprego da 

forma (enunciado). Enunciação, nessa perspectiva, é o ato de apropriar-se da língua, um ato 

relativamente à língua. “Assim, se alguém coloca a língua em funcionamento, constitui-se 

como sujeito intersubjetivamente” (GUIMARÃES, 1989, p. 72). 

 Se, por um lado, as teorias da Lingüística sistêmica excluem o sujeito do cenário da 

língua; de outro, segundo Indursky (1998), Benveniste, à luz da Teoria da Enunciação, 

centraliza o sujeito, concebendo-o plenamente consciente de suas estratégias, de suas marcas. 

Essa idéia acerca dos postulados de Benveniste é corroborada por Guilhaumou e Maldidier 

(1989, p. 61), na medida em que fazem a seguinte alusão: “Era como se os falantes 

imprimissem suas próprias marcas no texto, reduzindo a um conjunto parafrástico”. 

 Entretanto, tal perspectiva de sujeito de Benveniste é contestada no item 3 do Capítulo 

II deste trabalho, por ocasião da discussão relacionada a Da subjetividade na Linguagem 

(PLG I, P. 284 – 293). Nesse capítulo, Benveniste justifica que a subjetividade consiste na 

capacidade de o locutor se propor como sujeito, e a consciência do eu se dá a partir do tu, 

condição de diálogo constitutiva da pessoa, demandando, portanto, uma reciprocidade. Esse 

ponto de vista é também discutido em Flores e Teixeira (2005), segundo os quais a Teoria da 

Enunciação não trata do sujeito em si, “mas da representação lingüística que a enunciação 

oferece dele” (p. 35). 

 É nesse caminho que Possenti (1994), ao refletir sobre a aplicação ao ensino dos 

postulados referentes à subjetividade, enfatiza a importância das teses de Benveniste quando 

aplicadas ao ensino de língua. Segundo ele (1994, p. 34): “Esta visão enunciativa, que a 

alguns parece ingênua, seria suficiente para eliminar da escola todos os exercícios, e 

introduzir, no seu lugar, práticas lingüísticas significativas”. 

 Mas é, segundo Brandão (1994), o filósofo Foucault (1997) que rompe com o ideal 

cartesiano de sujeito, na medida em que estuda o homem nas suas diferentes práticas 

discursivas. Para ele, a enunciação é irrepetível. Quanto ao sujeito, argumenta que este 

consiste em uma função vazia, um lugar determinado e vazio. Segundo este filósofo (1997, p. 

107): “[...] um único e mesmo indivíduo pode ocupar alternativamente, em uma série de 

enunciados, diferentes posições e assumir o papel de diferentes sujeitos”. Dessa forma, 

contesta os postulados estruturalistas e, portanto, cartesianos, segundo os quais o sujeito é a 

instância fundadora da linguagem. Entretanto, vai de encontro também às teorias de 

Benveniste, ao afirmar que o sujeito não pode ser reduzido às marcas da enunciação, pois 

acredita que o sujeito do enunciado não se encontra dentro de um sintagma lingüístico. 
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 Além desse aspecto, Foucault (1997) discute sobre a função-autor, segunda a qual 

pode não ser idêntica ao sujeito do enunciado. De acordo com ele (1997, p. 109): 

 

Esse lugar (o de sujeito) é uma dimensão que caracteriza toda formulação enquanto 
enunciado, constituindo um dos traços que pertencem exclusivamente à função 
enunciativa e permitem descrevê-la. Se uma proposição, uma frase, um conjunto de 
signos podem ser considerados ‘enunciados’, não é porque houve, um dia, alguém 
para proferi-los ou para depositar, em algum lugar, seu traço provisório, mas sim na 
medida em que pode ser analisada a posição sujeito. 

 
 
 No próprio interior da Análise do Discurso (doravante AD), ocorre também uma 

mudança de perspectiva teórica em relação ao sujeito, à medida que tal teoria está inserida em 

um dado contexto histórico, político e social. Assim como as outras áreas das Ciências 

Humanas, ela assimila múltiplos posicionamentos em relação ao sujeito. À luz de Mussalim 

(2003), na primeira fase da AD, Pêcheux prioriza a ideologia e a máquina discursiva que é, 

por sua vez, uma estrutura responsável pela geração de um processo discursivo. O sujeito, 

nessa fase de estudos, encontra-se assujeitado à maquinaria, e os estudiosos dessa fase 

defendem que quem fala é uma instituição, uma ideologia. 

 Na segunda fase da AD, apesar de o sujeito ainda estar submetido a uma visão 

estrutural, já se pode sentir uma maior abertura em relação a ele. O sujeito é considerado uma 

dispersão, haja vista a existência de uma importação teórica dos postulados de Foucault 

referentes às formações discursivas. Tais postulados são levados para o interior da AD por 

Pêcheux, que passa, por sua vez, a defender que o sujeito desempenha diversos papéis de 

acordo com as várias posições que ocupa no espaço interdiscursivo. O sujeito é considerado 

como sendo uma função, é determinado pela formação discursiva e pela formação ideológica. 

 À terceira fase da AD, a atual, corresponde um sujeito clivado, dividido entre o 

consciente e o inconsciente. É a contribuição da Psicanálise através dos estudos acerca da 

heterogeneidade enunciativa, segundo Authier-Revuz. Nesse sentido, sujeito e discurso são 

constitutivamente heterogêneos. Essa fase é principalmente caracterizada pelo primado do 

interdiscurso. Para Pêcheux (1997b), ser sujeito é assumir uma posição de sujeito, afetado 

pelo interdiscurso, pela memória discursiva, estruturado pelo esquecimento, fazendo a língua 

funcionar. Aqui é importante se fazer a distinção entre lugar e posição. O primeiro 

corresponde a um lugar social; a segunda, a uma posição imaginária que o sujeito assume no 

discurso.  

 Por conta de tais postulados, defende-se a opacidade do sujeito (ao contrário da 

transparência do sujeito cartesiano), da língua e da história, uma vez que se afirma que todos 
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são interpelados pela ideologia. Esta, por seu turno, segundo Orlandi (2007)46, consiste na 

relação imaginária do homem com a sua realidade; não é ocultação da realidade. Para essa 

lingüista, a ideologia produz, ao contrário da ocultação do real, a evidência de sentidos 

dominantes: o sentido parece ser um só, o eleito pela ideologia dominante. Ela é responsável 

pela ilusão de transparência, está no processo de produção de sentido, apesar de apagá-lo. 

 É nesse ponto que se pode estabelecer uma relação entre sujeito, sentido e ideologia. 

Retoma-se, então, o postulado referente à segunda fase, às Formações Discursivas. Como 

mencionado anteriormente, para Foucault (1997), o sentido está inserido nas formações 

discursivas que correspondem àquilo que o sujeito pode e deve dizer numa conjuntura dada, 

dentro de condições dadas. As formações discursivas representam o lugar de constituição do 

sentido e de identificação do sujeito. Tais formações, por sua vez, são atravessadas pelas 

formações ideológicas. Essa imbricação pode ser assim representada47: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Relendo-se o gráfico, tem-se a seguinte explicação: as formações ideológicas 

interpelam as formações discursivas que, por sua vez, refletem-se no discurso, considerado 

por Pêcheux (1997b) como efeito de sentido. Tal efeito revela a ideologia funcionando, a 

partir da materialidade lingüística, o texto. É nesse contexto que Pêcheux procede à seguinte 

idealização: a (re)significação da ideologia, no âmbito do discurso. 

 A questão da interpelação da FI (formação ideológica) na FD (formação discursiva), 

por seu turno, traz consigo os posicionamentos referentes ao político, constitutivo de qualquer 

dizer. Nessa perspectiva, os sentidos são divididos, haja vista as relações de poder tocarem a 

questão do real do sentido, simbolizando-o. Assim o sentido é historicamente determinado: 

                                                 
46 Minicurso Tópicos em Análise do Discurso, UFBA – Salvador – BA, de 16 a 20 de abril de 2007. 
47 Gráfico adaptado a partir de Orlandi (2007), 
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pode haver um sentido dominante que é sustentado pela ideologia dominante. Mas pode haver 

outros sentidos. 

 Desse modo, o político influencia a posição sujeito, na medida em que interfere na sua 

maneira de como dizer o que diz. Com efeito, é importante se observar a subjetividade, uma 

vez que ela permite compreender como a língua acontece no homem (ORLANDI, 2001b). É a 

partir do estudo da subjetividade que se podem observar os sentidos possíveis que estão em 

jogo numa posição-sujeito dada, uma vez que sujeito e sentido se constituem ao mesmo 

tempo, na articulação da língua com a história. Portanto, não se é mais ou menos sujeito, não 

se quantifica o assujeitamento (ORLANDI, 2001). Essa é a heterogeneidade constitutiva da 

própria linguagem. 

 O termo “assujeitamento”, por sua vez, é esclarecido por Orlandi (2007)48. Segundo 

essa analista de discurso, essa palavra, em português, presta-se a uma ambigüidade, qual seja: 

ser sujeito de; estar sujeito a. Esta é a condição para o sujeito se constituir como tal, afetado 

pela língua, segundo a AD. Nesse sentido, o assujeitamento é um estatuto do sujeito, é uma 

qualidade dele. Segundo Orlandi (2001, p. 100): 

 

[...] se é sujeito pelo assujeitamento à língua, na história. Não se pode dizer senão 
afetado pelo simbólico, pelo sistema significante. Não há nem sentido nem sujeito se 
não houver assujeitamento à língua. Em outras palavras, para dizer, o sujeito 
submete-se à língua. Sem isto, não tem como subjetivar-se. 

 

 

5. Polifonia 

 

Se se considera que o discurso não tem limites, pois está situado entre dois brancos 

semânticos, e se também é postulado que as formações discursivas, nas quais e a partir das 

quais os discursos são produzidos, não apresentam limites, põe-se em evidência a idéia de que 

há múltiplas vozes perpassadas no e pelo discurso. 

Maingueneau (1997, p. 75) chama, então, atenção para a necessidade de se pensar 

sobre a identidade como forma de organização da relação das formações discursivas com seu 

exterior. Ou seja, apesar de haver uma imbricação entre as formações discursivas, o seu 

exterior e as formações ideológicas, há de se levar em conta a identidade. Nesse caminho, 

Guimarães (2002, p. 19) defende: “[...] todo enunciado contém uma dialogia interna, 

fundamental na constituição do sentido”. 

                                                 
48 Minicurso Tópicos em Análise do Discurso. 



 
 

 135 

Como abordado anteriormente, os primeiros estudos acerca da polifonia surgem em 

Bakhtin. Para ele a língua é fundamentalmente dialógica, ou seja, ele entende o diálogo como 

constitutivo da linguagem. Segundo ele, o EU se constrói a partir da interação com o 

OUTRO, e é por ele constituído. Esclarece ainda que a linguagem dialógica não consiste em 

uma conversa entre duas pessoas, mas existe um OUTRO, mesmo virtualmente. A partir dos 

postulados da dialogia bakhtiniana, Guimarães (2002, p. 21) faz a seguinte ressalva: “A 

semântica da enunciação considera as diversas representações do sujeito da enunciação no 

enunciado”. 

Entretanto, como mencionado anteriormente, é importante se ressaltar que, para 

Bakhtin, esse é o fenômeno denominado dialogização. A polifonia, segundo o filósofo russo, 

consiste em um universo em que todas as vozes são eqüipolentes. Ou seja, para ele, este 

fenômeno está circunscrito à obra literária. É a partir de Bakhtin que Ducrot lhe toma 

emprestado o termo e amplia a sua definição, trazendo-o para o âmbito da lingüística. É nesse 

âmbito que se estuda a teoria da polifonia neste trabalho. 

 

5.1 A Polifonia em Ducrot: os pressupostos, os subentendidos, os enunciados 

complexos, a ironia, a negação 

 

 Ao referir-se à pesquisa sobre o sentido do enunciado, Ducrot (1987) postula que o 

que se pode investigar são as múltiplas ocorrências deste enunciado, nas várias situações em 

que é utilizado. O falante / ouvinte de uma determinada língua, na medida em que a 

compreende, é capaz de atribuir-lhe significados produzidos nas respectivas situações de fala. 

A partir desse postulado, Ducrot (1987), inicialmente, afirma que os pressupostos e os 

subentendidos são dois tipos de efeitos de sentido. Enquanto o pressuposto está vinculado ao 

componente lingüístico; o subentendido exige intervenção do componente retórico.  

Uma primeira diferença consiste no fato de que, à proporção que o enunciado a que se 

vincula um pressuposto pode ser submetido a certas transformações sintáticas (negação e 

interrogação), os pressupostos continuam a ser afirmados. Ou seja, o fenômeno da 

pressuposição está em estreita relação com a sintaxe; ao contrário dos subentendidos, em que 

tais relações são difíceis de serem estabelecidas. Daí a pressuposição ser tratada no âmbito do 

componente lingüístico. Quanto aos subentendidos, segundo Ducrot (1987), existe sempre um 

“sentido literal” do qual está excluído.  

Continuando a estabelecer tais diferenças, para ele, o pressuposto constitui uma 

evidência, no interior da qual se inscreve a conversação. É, portanto, incontestável, uma vez 
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que uma idéia, quando introduzida sob a forma de um pressuposto, não pode ser contestada 

nem pelo locutor nem pelo interlocutor. Nesse contexto, o pressuposto apresenta-se como um 

objeto de cumplicidade, entre locutor e interlocutor, ligando os dois personagens do ato de 

comunicação. Ainda para ele, o posto refere-se ao que é afirmado pelo locutor; o 

subentendido, por sua vez, consiste em o que o locutor deixa o ouvinte concluir.  

Relacionando também o pressuposto, o posto e o subentendido ao quadro geral dos 

pronomes, Ducrot (1987) afirma que o primeiro pertence ao “nós”, o segundo é reivindicado 

pelo “eu”, o terceiro é repassado ao “tu”. Além disso, ele propõe o estabelecimento da relação 

entre esses efeitos de sentido e as imagens temporais. Para ele, o posto se apresenta 

simultaneamente ao ato da comunicação (no momento da realização desse ato); o 

subentendido, em momento posterior ao ato de comunicação, é acrescentado através da 

participação do ouvinte. O pressuposto, por sua vez, procura situar-se em um passado do 

conhecimento, eventualmente fictício, ao qual o locutor parece referir-se. 

Aponta ainda conseqüências para a distinção do pressuposto, como fato de língua, e do 

subentendido, como fato de fala. Para ele, observando-se esses efeitos de sentido no âmbito da 

dicotomia língua versus fala, um enunciado, enquanto tal, não estaria investido de nenhuma 

função polêmica, intersubjetiva específica; apenas a enunciação do enunciado lhe conferiria 

tal valor. Ou seja, ao enunciado não é conferida a função polêmica, intersubjetiva, mas à 

enunciação. 

E conclui (DUCROT, 1987, p. 30): 

 

[...] se o pressuposto, diferentemente do subentendido, não é um fato de retórica 
ligado à enunciação, mas se inscreve  na própria língua, é preciso concluir que a 
língua, independentemente das utilizações que dela podem ser feitas, apresenta-se, 
fundamentalmente, como o lugar do debate e da confrontação das subjetividades. 

 

 É a partir de tal conclusão que ele procede a um reexame dessa tese de pressuposição. 

Para ele, a concepção anterior se pauta no fato de o pressuposto ser transmitido sempre da 

significação (frase) para o sentido (enunciado)49. Em contrapartida, o subentendido, sendo 

observável em certos enunciados de uma frase, não está marcado na frase. O subentendido, 

então, pertence ao sentido (enunciado) sem estar antecipado ou perfigurado na significação 

                                                 
49 Segundo Ducrot (1987), é importante a seguinte distinção: 

1. a frase é uma entidade gramatical abstrata; 
2. o enunciado é uma realização particular da frase; 
3. enunciação deve ser entendida como ação que consiste em produzir um enunciado (uma realização 

concreta); 
4. o sentido consiste em um valor semântico do enunciado; 
5. a significação corresponde ao valor semântico da frase 
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(frase). Nesse contexto, Ducrot sugere um reexame da seguinte tese: “pressuposto e 

subentendido se opõem pelo fato de não terem sua origem no mesmo momento de 

interpretação” (1987, p. 33).  

 O lingüista reflete ainda sobre o fato de, na época em que escreveu o primeiro artigo 

acerca da pressuposição, ter sido levado a descrever a pressuposição como um ato de fala, 

como um ato ilocutório (interrogação, ordem, asserção). Desse modo, estabelece a oposição 

entre ato ilocutório e perlocutório. Este se opõe àquele, na medida em que não é imediato, 

pode não ter nenhum aspecto jurídico; para atingir um objetivo perlocutório, não se precisa 

apresentar como se pretendendo este fim. 

 O autor passa, então, da idéia de que o ilocutório reivindica uma eficácia enquanto 

fala, para a idéia de que ele se apóia numa eficácia própria das palavras, do material utilizado 

na fala. Conseqüentemente, o ato ilocutório se encontra inscrito na frase. A pressuposição, por 

sua vez, identificada como um ato ilocutório, sugere que o poder pressuposicional está 

inscrito na frase, pensando-se que ele é transmitido da frase para o enunciado. O 

subentendido, por seu turno, é colocado no plano do perlocutório, ambos (subentendido e ato 

perlocutório) ligados às circunstâncias da enunciação. 

 A partir de então, ele começa a questionar tal diferença (entre os atos ilocutório e 

perlocutório). Argumenta que, ao menos uma vez, um ato ilocutório pode ter sido realizado 

indiretamente e exemplifica as interrogações retóricas. Admite, então, que há dois modos de 

definir a pressuposição: no nível da frase, no nível do enunciado. E acrescenta que a 

pressuposição, no nível do enunciado, aparece como uma tática argumentativa de que os 

interlocutores se servem para imporem-se uns aos outros. À luz desses postulados, confirma a 

concepção segundo a qual a língua é um instrumento intrinsecamente polêmico.   

 É nesse caminho que o autor procura articular as duas noções: pressuposição e 

subentendido. Afirma que não se pode encontrar uma oposição quanto à distinção entre uma e 

outra, na medida em que a primeira está circunscrita ao sentido dos enunciados; o segundo 

relaciona-se à maneira segundo a qual o destinatário decifra o sentido.  

 Para Ducrot (1987, p. 42): 

 

A pressuposição é, então, um elemento do sentido – se se considera o sentido [...] 
como uma espécie de retrato da enunciação. [...] O subentendido, ao contrário, diz 
respeito à maneira pela qual esse sentido é manifestado, o processo, ao término do 
qual deve-se descobrir a imagem que pretendo lhe dar de minha fala. 
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Para ele, um processo que ilustra o subentendido é o fato de que, para dizer algo, o 

locutor faz com que o outro diga o que ele mesmo (o locutor) disse. 

Além dos aspectos anteriormente expostos, Ducrot (1987) traz um outro debate 

importante para este trabalho: a contestação do pressuposto teórico da “lingüística moderna”, 

segundo o qual cada enunciado possui um, somente um autor, um só sujeito responsável pelo 

enunciado. Segundo ele (1987, p. 178): “É esta teoria, ‘um enunciado – um sujeito’ que 

permite empregar a expressão ‘sujeito’, pressupondo como uma evidência que há um ser 

único autor do enunciado e responsável pelo que é dito no enunciado”. 

E, se se admite que há um único sujeito para cada enunciado, significa que cada 

enunciado realiza apenas um ato ilocutório, teoria contra a qual ele argumenta, haja vista as 

teses acerca dos pressupostos e dos subentendidos. Corrobora ainda essa afirmação, ilustrando 

enunciados complexos constituídos a partir da conjunção Mas, em que o autor (sentido físico) 

de uma enunciação assim construído não pode ser visto como único responsável pelas duas 

afirmações que o constituem e que, conseqüentemente, opõem-se. É a partir de tal tese que o 

lingüista propõe uma teoria polifônica da enunciação, sugerindo a distinção dos sujeitos do 

enunciado em dois “tipos de personagens”, quais sejam: enunciadores e locutores.  

Utiliza o plural de cada um deles, observando especificamente que, no caso de 

‘locutores’, não significa que se refira a uma voz coletiva, expressa pelo pronome pessoal 

‘nós’, por exemplo. Nesse caso, segundo ele, os autores se apresentam como uma só pessoa 

moral, falante de uma só voz, apesar de tal personagem englobar indivíduos diferentes. 

Refere-se ao plural quando, em determinados enunciados, existe uma pluralidade de 

responsáveis, dados como distintos e irredutíveis, como, por exemplo, no discurso relatado 

direto. Neste tipo de discurso, ressalta Ducrot (1978), o locutor se distingue do autor empírico 

do enunciado, o produtor, mesmo que oralmente tais personagens coincidam. 

Define, então, o locutor como o ser responsável pelo enunciado, ao qual se referem o 

pronome “eu”  e todas as marcas de primeira pessoa. Para ele, o locutor é uma ficção 

discursiva. Entretanto, chama a atenção para a ocorrência de certas nuances quanto ao uso de 

tais marcas, uma vez que existe a possibilidade de fazer aparecer uma enunciação atribuída a 

um locutor, uma enunciação atribuída a outro locutor, como, mais uma vez, no discurso 

relatado em estilo direto. Defende que esse desdobramento tem objetivos no âmbito da 

argumentação, quais sejam: produzir um eco imitativo, apresentar um discurso imaginário; 

organizar um teatro, no interior da própria fala (pergunta e resposta). Além desses objetivos, 

Ducrot (1987, p. 185) elenca outros, tais como: “[...] fazer-se porta-voz de um outro e 
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empregar, no mesmo discurso, eus que remetem tanto ao porta-voz, quanto à pessoa da qual é 

porta-voz”. 

Adverte ainda acerca da diferença estabelecida entre o discurso relatado direto e o 

indireto, segunda a qual o primeiro tem como objetivo conhecer a forma; o segundo, o 

conteúdo. Afirma, então, que o discurso relatado direto também pode apresentar este fim 

(conhecer o conteúdo), apresentando traços evidentes da fala relatada; atribuindo a 

responsabilidade das falas a outro. 

Ducrot (1987) propõe, então, uma outra distinção, no próprio interior da noção de 

locutor, qual seja: o “locutor enquanto tal (representado por “L”) e o locutor enquanto ser no 

mundo (“λ”). Segundo esse autor (1987, p. 188):  

 

L é responsável pela enunciação, considerado unicamente enquanto tendo esta 
propriedade. λ é como uma pessoa ‘completa’, que possui, entre outras 
propriedades, a de ser a origem do enunciado – o que não impede que L e  λ sejam 
seres do discurso, constituídos no sentido do enunciado, e cujo estatuto 
metodológico é, pois, totalmente diferente daquele do sujeito falante (este último 
deve-se a uma representação ‘externa’ da fala, estranha àquela que é veiculada pelo 
enunciador). 

 

Resumindo: 

�  L corresponde àquele que se representa como fonte do dizer. É responsável 

pela enunciação e, quando presentes, pelas marcas de 1ª pessoa; 

� λλλλ (Lp) é o locutor enquanto pessoa no mundo, representa o ser empírico no 

mundo, referido pelo enunciado e, ainda, a identificação de λ (Lp) só é 

possível através de L. É constituído no nível do dito, através do conteúdo do 

enunciado. 

Tais subdivisões do locutor são representações internas ao enunciado e, portanto, seres 

do discurso. Segundo Guimarães (2002, p. 21):  

 

Mas julgamos que é importante considerar que Lp não pode ser visto simplesmente 
como a pessoa referida pelo eu ou formas do paradigma eu. O locutor-enquanto-
pessoa deve ser caracterizado social e historicamente. 

 

Em sua abordagem sobre polifonia, Maingueneau (1996, p. 91), por sua vez, esclarece 

que o locutor enquanto tal (L) é considerado apenas do ponto de vista da sua atividade 

discursiva. Segundo este autor: “O locutor - λ em compensação, designa o locutor na medida 

em que este possui, de outro ponto de vista, outras propriedades, constitui um ser no mundo”. 

Na autocrítica, por exemplo, L afirma-se ao desvalorizar λ.  
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Ducrot (1987) postula ainda uma outra forma de polifonia, com a noção de 

enunciador. Este, por sua vez, é aquele a quem é atribuída a responsabilidade dos atos 

ilocutórios elementares, veiculados pelo enunciado do locutor. O enunciador representa o 

ponto de vista. De acordo com Ducrot (1987, p. 192): 

 

Chamo ‘enunciadores’ estes seres que são considerados como se expressando 
através da enunciação, sem que para tanto se lhe atribuam palavras precisas; se eles 
‘falam’ é somente no sentido em que a enunciação é vista como expressando seu 
ponto de vista, sua posição, sua atitude, mas não, no sentido material do termo, suas 
palavras. 
 
 

E acrescenta (1987, p. 192): “Direi que o enunciador está para o locutor assim como a 

personagem está para o autor”. Dessa maneira, assim como o enunciador não é responsável 

pelo material lingüístico utilizado pelo locutor, ao personagem não é atribuída a materialidade 

do texto escrito pelo autor e dito por atores diversos. Aproxima essas duplas por acreditar que 

exercem a mesma função semiológica.  

Da mesma forma que traça uma comparação para os pares enunciador / locutor, 

personagem / autor, distingue, à luz da teoria de Genette sobre narração, o narrador do autor, 

aproximando aquele (o narrador) do locutor; e este (o autor), do sujeito falante. Segundo 

Ducrot (1987, p. 195):  

 

[...] este (o narrador) é um ser fictício, interior à obra, seu papel se aproxima do que 
atribuí ao locutor – que para mim é um ser do discurso, pertencente ao sentido do 
enunciado, e resultante desta descrição que o enunciado dá de sua enunciação. 

 

O enunciador, por sua vez, é colocado por Ducrot paralelo ao que aquele autor 

(Genette) chama de ‘centro de perspectiva’: “a pessoa de cujo ponto de vista são apresentados 

os acontecimentos” (1987, p. 195). E, à luz da diferença locutor / enunciador, exemplifica a 

ironia, em que se diz –A para se entender não –A, tratada, geralmente, como uma antífrase. 

Defende a tese de que, na ironia, o Locutor (L) apresenta a enunciação, como expressando a 

posição de um enunciador (E). Ou seja, em um enunciado irônico ouve-se uma voz diferente 

da do locutor que pode assumir as palavras, mas não o ponto de vista que elas representam. 

Ao contrário de assumir essa representação, o locutor (L) a considera absurda. Segundo 

Ducrot (1987, p. 198): “Mesmo sendo dado como responsável pela enunciação, L não é 

assimilado a E, origem do ponto de vista expresso na enunciação”. Conclui, então, que a 

distinção entre locutor e enunciador pode explicar o aspecto paradoxal da ironia. 
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Além desse aspecto, Ducrot (1987) discute a negação propriamente dita. De acordo 

com ele, a negação é um “fato de língua”, inscrito na frase. E, para descrever a negação, 

recorre também à distinção entre locutor e enunciador. Defende que a encenação na maior 

parte dos enunciados negativos consiste em um choque entre duas atitudes antagônicas: uma 

positiva, atribuída a um E₁; a outra, recusa da primeira, atribuída a E₂. Propõe, então, a 

distinção entre três tipos de negação: a metalingüística, a polêmica, a descritiva. Afirma que, 

enquanto a negação descritiva serve para falar do mundo; a polêmica matém uma relação de 

contradição com o enunciado que a refuta. Quanto à negação metalingüística, ele assim a 

define: (1987, p. 203): “chamo ‘metalingüística’ uma negação que contradiz os próprios 

termos de uma fala à qual se opõe. Direi que o enunciado negativo responsabiliza, então, um 

locutor que enunciou seu positivo correspondente”. 

Ducrot (1987) considera, dessa forma, uma enunciação polifônica sob dois aspectos, 

quais sejam: primeiro, se o recorte produzido representa mais de um locutor por enunciado 

(discurso relatado); quando a enunciação representa mais de um enunciador no enunciado. 

Nessa perspectiva, a pressuposição, como já abordado, pode ser analisada à luz da polifonia, 

uma vez que Ducrot (1987) afirma que, no fenômeno da pressuposição há dois enunciadores 

(E₁ e E₂), em que o primeiro é responsável pelo pressuposto, e o segundo, pelo posto. 

Enquanto E₂ é assimilado pelo locutor (L), E₁ é assimilado por ON (a opinião pública). O 

locutor incluído em ON, por sua vez, não é o locutor – L, mas o locutor - λ (Lp). 

E, a partir de sua teoria a respeito da distinção locutor (L e λ) e enunciador (E), propõe 

uma correspondência quanto aquele a quem se dirige o discurso: o alocutário. Correspondente 

ao locutor (L) tem-se o alocutário (AL); ao locutor enquanto pessoa no mundo (Lp - λ), o 

alocutário enquanto pessoa no mundo (ALp). O enunciador, como visto, constitui a posição 

sujeito que estabelece a perspectiva de enunciação. O destinatário, por seu turno, é correlato 

constituído segundo a perspectiva do enunciador. Esses, portanto, constituem os personagens 

do discurso.  

 

5.2 As relações de oposição: as adversativas e as concessivas 

 

Os estudos das conjunções remontam aos gregos. Já em sua Poética, Aristóteles assim 

define conjunção: “[...] é uma palavra desprovida de significação que não impede nem 
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permite que vários sons componham uma só expressão significativa [...]” (KRISTEVA, 1969, 

p. 135 – 136)  

Entretanto, Dionísio de Trácia, em sua Téchnē Grammatikē, ao repensar as categorias 

aristotélicas já definidas, inclui outras e redefine conjunção: “sýndesmos (conjunção): parte 

do discurso que funciona como elemento de ligação e que ajuda na interpretação do 

enunciado” (ROBINS, 1979, p.27). Para o primeiro gramático do ocidente, a frase (lógos) e a 

palavra (léxis) consistem nas unidades máxima e mínima da descrição gramatical. 

Na Gramática de Port-Royal, Arnauld e Lancelot (1992, p. 135), por sua vez, assim 

definem conjunção: 

 
O segundo tipo de palavras que significam a forma de nossos pensamentos e não 
propriamente os objetos de nossos pensamentos são as conjunções, como et, non, 
vel, si, ergo (e, não, ou, se, portanto). Refletindo-se sobre ela, ver-se-á que essas 
partículas significam apenas a operação do nosso espírito, que agrupa e desagrupa 
as coisas, que as nega, que as considera de modo absoluto ou condicional.   
 
 

 Na perspectiva das gramáticas racionais, a conjunção significa “a forma de nossos 

pensamentos”, “apenas a operação de nosso espírito”. Ou seja, esses gramáticos voltam, de 

certa forma, à visão aristotélica de conjunção e recusam a idéia de interpretação do enunciado, 

postulada por Dionísio de Trácia. Este gramático, por sua vez, consegue perpassar os seus 

postulados por toda a civilização ocidental através dos séculos. E, apesar de sua gramática ter 

sido voltada para a frase e para a palavra, coloca a conjunção no lugar que ainda lhe é 

delegado hoje pelas gramáticas normativo-prescritivas. Pois, segundo Luft (1995, p. 75): 

“Conjunção: vocábulo gramatical invariável que estabelece coordenação ou subordinação 

entre dois termos de oração, entre duas orações, entre um termo e uma oração, e mais 

raramente, entre dois períodos.” (grifos da pesquisadora) E continua (1995, p. 75): 

“adversativas – exprimem contraste, compensação: mas, porém, todavia, contudo, senão etc”. 

Cunha e Cintra (2001, p. 579) vão além dessa perspectiva quando fazem a seguinte afirmação: 

“Conjunções são vocábulos gramaticais que servem para relacionar duas orações ou dois 

termos semelhantes da mesma oração. As conjunções que relacionam termos ou orações de 

idêntica função gramatical têm o nome de coordenativas”. 

 Quanto às conjunções adversativas, estes gramáticos esclarecem que elas ligam 

orações de igual função, acrescentando-lhes a idéia de contraste. Em relação à conjunção 

Mas, ressaltam os múltiplos valores afetivos, além da idéia básica de oposição. 

 A partir da comparação entre as definições de conjunção, observa-se que a de Dionísio 

de Trácia menciona “interpretação do enunciado” mas, de maneira geral, essa classe de 



 
 

 143 

palavra tem sido tratada como um instrumento de ligação entre palavras e frases. Luft define 

as adversativas apenas em sua relação de contraste e compensação, porém nem sequer define 

as conjunções concessivas, somente as cita. Já Cunha e Cintra (2001, p. 586) assim as 

definem: “Concessivas [iniciam uma oração subordinada em que se admite um fato contrário 

à ação principal, mas incapaz de impedi-la]: embora, conquanto, ainda que, posto que, bem 

que [...]”. 

 Segundo Weedwood (2002, p.31): “[...] todas essas características das definições das 

partes do discurso emergem da ênfase dos gregos nos aspectos de significado do enunciado, e 

não nos aspectos formais”. E observa que essa tradição gramatical é trazida para o ocidente 

pelos romanos e filtrada sob perspectiva romana dominante. Nessa perspectiva, há 

conseqüências dentre as quais a “teoria da frase auto-suficiente” (p.34): 

 

Enquanto aqueles autores gregos tinham em mente, como autotelõs lógos, a idéia de 
‘expressão auto-sustentada’ graças a seus elementos semânticos e à sua função 
dentro de uma situação comunicativa, isto é, dentro da totalidade de um texto, a 
tradição latina associou autotelõs logos a ‘completo, acabado, perfeito’, o que levou 
a tratar a frase como independente do texto em que ela aparece e como o objeto 
suficiente para o conhecimento das relações sintáticas. (WEEDWOOD, 2002, p.34-
35). 
 
 

 E continua: “A moderna análise lingüística insiste na necessidade de tomar o texto 

como unidade básica de análise, levando em conta as propriedades de coesão e coerência, 

entre outras” (p.35). Mas as gramáticas tradicionais adotam a perspectiva de que a frase 

contém a totalidade semântica própria e dispensa uma análise no âmbito do texto. Daí a 

explicação de uma herança cultural voltada para a frase, a palavra como unidade semântica 

acabada.  

Vale ressaltar, porém, que há uma outra perspectiva de frase além da adotada pela 

civilização ocidental, como mencionado anteriormente. Numa perspectiva em que a língua é 

vista como dialógica e em que os sujeitos agem sobre ela, à palavra é dado um valor sócio-

histórico. A frase, por sua vez, não é mais entendida como auto-suficiente, completa, mas 

como auto-sustentada sintaticamente, porém, em relação ao sentido, só é possível percebê-lo 

quando a frase se encontra no âmbito do texto, analisado à luz das condições de produção. Ou 

seja, é impossível lidar com os aspectos semânticos quando a frase e a palavra estão fora dos 

contextos em que foram produzidas. 

 Segundo a teoria acerca dos topoi argumentativos, Ducrot (1989, p. 17) afirma: “[...] o 

movimento argumentativo no sentido próprio – é – na concepção tradicional – absolutamente 

independente da língua. Ele é explicado pela situação de discurso e pelos princípios lógicos, 
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psicológicos, retóricos, sociológicos... etc”. E continua (1989, p. 18): “[...] a significação de 

certas frases contém instruções que determinam a intenção argumentativa a ser atribuída a 

seus enunciados”. 

 À luz dessa teoria, Ducrot (1989, p. 18) discute ainda sobre quais aspectos fazem com 

que uma conjunção ou outro morfema seja analisado como operador argumentativo. Tal 

definição ocorre porque os operadores argumentativos não só são capazes de articular os 

enunciados no âmbito da sintaxe (tradicionalmente vista), como também orientam a 

argumentação do locutor no discurso. Ou ainda, instauram um diálogo de vozes de sujeitos no 

interior do discurso. Segundo ele, são três condições a serem preenchidas para que certos 

morfemas constituam ‘operadores argumentativos’ (O. A), quais sejam:  

(1) Pode-se construir a partir de P uma frase P’ pela introdução de x em P’; 
(2) Em uma situação de discurso determinado, um enunciado de P e enunciado P’ 

têm valores argumentativos nitidamente diferentes [...]; 
(3) Esta diferença argumentativa não pode ser derivada de uma diferença factual 

entre as informações fornecidas, na situação de discurso considerada, pelos 
enunciados P e P’. 

 
 
 Na primeira condição estabelecida por Ducrot, a equação correspondente é P’= P + x, 

em que x pode fazer-se não apenas por adição.  

 À luz da teoria dos topoi argumentativos, Ducrot (1989) menciona a necessidade de 

haver um estudo maior acerca dos elementos semânticos que constituem o sentido dos 

enunciados. Nesse contexto, analisa a seqüência “p mas q”. Para ele, “p” veicula uma certa 

conclusão; esta, por sua vez, é contrariada por “q”. O locutor, por seu turno, conclui no seu 

discurso, a partir de “q” e não de “p”, colaborando, assim, a idéia da existência de um texto 

polifônico. 

 Sobre tal construção, Koch (2002, p. 73) traz a idéia de contrajunção: 

 

contrajunção – através da qual se contrapõem enunciados de orientações 
argumentativas diferentes, devendo prevalecer a do enunciado introduzido pelo 
operador mas (porém, todavia, contudo etc.). 
Quando se utiliza o operador embora (ainda que, apesar de (que) etc), prevalece a 
orientação argumentativa do enunciado não introduzido pelo operador (...). 

 

 Quanto às construções com as conjunções adversativas, em trabalho de Guimarães 

(2002) sobre as conjunções do Português, são mencionados dois tipos de construção: masSN, 

masPA. Segundo ele, o masSN não estabelece orientação argumentativa, enquanto o masPA, 

sim. Entende que masSN tem uma função opositiva mas não argumentativa. Segundo ele 

(2002, p.61): “[...] o masSN aparece sempre depois de um enunciado negativo, com uma 
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função de correção de algo suposta ou realmente dito antes”. E exemplifica com o seguinte 

enunciado: “Ela não é nadadora mas atleta”. Já para o masPA, o autor dá o seguinte exemplo: 

“Paulo era mais adequado para o cargo mas não foi escolhido”. 

 Nas construções de masPA, o autor (2002, p.111) defende o seguinte ponto de vista: “ 

‘A mas B’, A é argumento a favor de r e B argumento a favor de ~r, sendo este argumento 

predominante”. Nessa orientação argumentativa, o texto progride levando em conta a direção 

indicada por B. 

 Esse autor ainda observa o caso das concessivas, comparando-o com as construções 

adversativas. Afirma que, nas construções “‘A embora B’, A é argumento a favor de r e B 

argumento a favor de ~r, sendo A o argumento predominante. Portanto A, embora B é 

argumento para r”. (GUIMARÃES, 2002, p.111). E continua: “Aqui, ao contrário, a 

orientação argumentativa explicaria o fato de que o texto progride levando em conta a direção 

indicada por A”. (2002, p.112) 

Garcia (1988, p.374-377), por sua vez, discutindo acerca da argumentação informal 

em língua escrita e falada, numa (re)visão da lógica aristotélica, propõe uma estrutura 

contrastiva, constituída de três ou quatro estágios: 

1º. consiste em apresentar a opinião de outrem, uma vez que se pretende refutá-la; 

2º. pode-se apresentar uma concordância parcial com o primeiro estágio. (Esse 

estágio pode ou não ser utilizado); 

3º. é o mais relevante, na opinião do autor, pois constitui a contestação 

argumentativa, conseqüentemente, apresenta a opinião do articulista; 

4º. é a conclusão, que já é dirigida a partir do estágio anterior. 

Vogt (1989, p. 112), por seu turno, ao trabalhar o Mas numa perspectiva histórica, 

afirma que há a presença do outro no enunciado introduzido por essa conjunção. 

 

Há, com efeito, boas razões para admitir que o sentido de um enunciado negativo é 
sempre, num certo nível, a encenação de um diálogo com um interlocutor 
imaginário. [...] Pode acontecer que o falante não identifique esse personagem com 
seu destinatário, e, ainda que este o tenha identificado, pode suceder que este 
último não aceite a identificação e não tome B sob a sua responsabilidade. Mas 
estas possibilidades de mascarada, de esconde-esconde discursivo, não são dadas 
senão como realizações particulares de um fato mais essencial, a presença da 
alteridade no próprio sentido do enunciado. 

 
 

Também Koch (1996), citando o trabalho de Guimarães, anteriormente abordado, 

chama atenção para as estratégias discursivas por ele levantadas. Observa que elas são 
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constituídas, principalmente, por “antecipação” e “suspense”, exemplificadas pelas 

conjunções Embora e Mas, respectivamente.  

 Maingueneau (1997, p.165 – 166), por sua vez, discute a respeito da oposição, 

distinguindo o uso de MAS em duas instâncias: a de “refutação” e a de “argumentação”. E 

explica que o MAS argumentativo liga atos distintos: P mas Q; enquanto o MAS de 

refutação: 

[...] recusa a legitimidade daquilo que um destinatário disse ou pensou, ou poderia 
ter dito ou pensado. Já o mas argumentativo possibilita a oposição à interpretação 
argumentativa que um destinatário atribui à proposição P de “P mas Q”. São dois 
interlocutores que se opõem, não dois enunciados. 
 
 

  

5.3 A polifonia em Authier-Revuz  

  

 Além dos aspectos de polifonia examinados com base em Ducrot (1987), há de se 

ressaltarem aqueles tratados por Jcqueline Authier-Revuz (2004), pesquisadora situada, 

principalmente, na terceira fase da Análise do Discurso (doravante AD). Segundo 

Guilhaumou e Maldidier (1989, p. 65): “[...] seus trabalhos sobre o discurso relatado tinham 

iniciado uma pesquisa frutuosa sobre o tema da presença do outro no discurso dos falantes”. 

 Dada a relevância desses trabalhos para o estudo em questão, é importante se 

observarem alguns dos aspectos reveladores das múltiplas vozes do outro no discurso. Quanto 

a isso, Authier-Revuz (2004), à luz do dialogismo bakhtiniano e da psicanálise lacaniana, 

analisa a presença do outro no discurso em duas perspectivas: a heterogeneidade mostrada e 

a constitutiva. Enquanto a primeira apresenta manifestações lingüísticas explícitas, 

recuperáveis a partir de uma diversidade de fontes de enunciação; a segunda não é marcada na 

superfície, e sua investigação se dá pelo levantamento de hipóteses (no âmbito da AD) em 

relação ao interdiscurso, à formação discursiva. Ou seja, a heterogeneidade constitutiva 

encontra-se no âmbito do implícito. Por conta dessa implicitude, a autora recorre a tais teorias, 

nas quais encontra embasamento teórico para suas análises.  

 Como mencionado, na perspectiva da heterogeneidade mostrada, o discurso do outro, 

considerado um outro ato de enunciação, pode ser mais comumente observado no discurso 

relatado. As formas de tal discurso são assim descritas: discurso direto, discurso indireto, 

discurso indireto-livre. Se, por um lado, no discurso indireto, o locutor assume um papel de 

tradutor do discurso do outro; por outro, no direto, ele utiliza as próprias palavras do outro e 

as respectivas relações espaço-temporais. Neste caso, ele assume o papel de porta-voz do 
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outro. Entretanto, tal como Ducrot (1987), Authier-Revuz adverte que não se pode afirmar 

que este (DD) seja mais fiel do que aquele (DI), pois se sabe que são estratégias diferentes 

empregadas para relatar a enunciação. Na verdade, não passam de formas de teatralização das 

falas, uma vez que aquele que cita o faz como uma resposta ao outro. Esse processo também 

passa pela hipótese da antecipação da imagem que o locutor faz do seu interlocutor. 

 Por conta dessa antecipação de construção de imagem, há de se considerar a existência 

de ambigüidade no fenômeno da citação. Tal ambigüidade acontece porque o locutor (L₁), ao 

citar o locutor (L₂), pode lançar mão de duas estratégias opostas: a de proteção, por não 

assumir o dizer de L₂; a de enaltecimento, por utilizar a fala de L₂, enaltecendo o seu próprio 

discurso, comprovando o seu dizer à luz do outro. Esse jogo de autoridade, por sua vez, está 

relacionado à formação discursiva a que pertencem os locutores (o citante e o citado). No 

contexto de uma FD, toda citação é inadequada. Tal inadequação se dá porque, na medida em 

que um sujeito, a partir de um lugar definido, nem sempre cita quem gostaria de citar, uma 

vez que, como mencionado, a citação está relacionada à imagem que se faz do seu 

interlocutor. Dessa forma, as imposições ligadas às próprias formações discursivas regulam a 

citação. 

 Authier-Revuz (2004) aponta ainda outras formas de heterogeneidade mostrada que, 

segundo ela, são mais complexas: a conotação autonímica. De acordo com a autora (2004, p. 

13): 

O locutor faz uso de palavras inscritas no fio de seu discurso [sem a ruptura própria 
à autonímia] e, ao mesmo tempo, ele as mostra. Por esse meio, sua figura normal de 
usuário das palavras é desdobrada, momentaneamente, em uma outra figura, a do 
observador das palavras utilizadas; e o fragmento assim designado – marcado por 
aspas, por itálico, por uma entonação e / ou alguma forma de comentário – recebe, 
em relação ao resto do discurso, um estatuto outro. 

 

É importante, então, ressaltar que as aspas são demarcadoras do discurso direto. As 

aspas também são demarcadoras das formações discursivas, na medida em que elas limitam a 

relação de uma formação discursiva e o seu exterior, na medida em que uma palavra ou 

expressão aspeada, ou discurso direto são manifestações de distanciamento de um discurso de 

um L₂ em relação a outro discurso, o de L₁, como mencionado anteriormente. Segundo 

Authier-Revuz (2004, p. 229): “As aspas são, portanto, em um discurso algo como o eco de 

seu encontro com o exterior”. Além dessa função, há outra freqüentemente encontrada: as 

palavras ou expressões aspeadas (ou em itálico), que, por sua vez, acumulam duas 

particularidades, a de menção ou a de uso. Ainda de acordo com essa autora (2004, p. 231): 
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Pôr aspas é retirar das palavras sua evidência de adequação. [...] (as aspas) são 
instrumento familiar de defesa, [...], interposto entre si e certas palavras [...]. 
Pôr aspas é também entender [e assinalar] – [...] – que o que se diz é um redito. 
As aspas são uma marca constitutiva do sujeito, por rejeição; e elas invadem tudo, o 
sujeito apaga-se; a hipertrofia das aspas é o desgaste do complementar [...]. 
 
 

O emprego autonímico das aspas, por seu turno, é um recurso de que o enunciador 

lança mão para se referir aos signos em si mesmos, opondo-se ao uso corrente, em que as 

palavras se referem a realidades externas à linguagem. 

Authier-Revuz (2004) inclui ainda o discurso indireto livre, a ironia, a antífrase, a 

imitação, a reminiscência, a alusão e o estereótipo no grupo das estruturas enunciativas da 

conotação autonímica, apesar de a presença do outro não estar explicitada por marcas na 

frase. Nesse caso, o discurso do outro só é identificado, na medida em que se estabelecem 

relações dos índices recuperáveis no discurso em função do seu exterior. Afirma que esse jogo 

com o outro está mais no plano do sugerido, do semidesvelado do que do mostrado, do dito. A 

presença do outro no discurso encontra-se diluída. 

É importante mencionar também que, nesse contexto, a ironia possui a propriedade de 

rejeitar sem usar um operador de negação. Além disso, possibilita que o enunciador escape 

das normas de coerência impostas numa argumentação. Enfim, com a ironia, faz-se ouvir uma 

voz distinta da do locutor, a de um enunciador (E), cuja posição o locutor (L) não só não 

assume como dela se afasta. Assim, não há como identificá-la fora do contexto em que é 

produzida.  

No capítulo referente a Heterogeneidades e rupturas (2004, p. 173 – 189), Authier-

Revuz utiliza o termo modalidade autonímica, em vez de conotação autonímica. E faz a 

seguinte afirmação: “A modalização confere a um elemento do dizer o estatuto de uma 

‘maneira de dizer’, relativizada [...] entre outras” (p. 182). A modalização autonímica consiste 

em um comentário da própria fala do enunciador que, por seu turno, produz uma espécie de 

enlaçamento na enunciação. Essa modalização se dá em vários níveis como, por exemplo: 

desculpe a expressão, ou melhor, isto é, em todos os sentidos da palavra, para falar como X, 

se eu posso dizer.  

A partir de tais reflexões, a autora leva em conta, como heterogeneidade mostrada, as 

múltiplas fórmulas de comentários: glosa, retoque, ajustamento. Segundo Authier-Revuz 

(2004, p. 182 -183), os comentários dos enunciadores em relação ao seu dizer são 

denominados não-coincidências do dizer. Há, então, várias categorias, quais sejam: 

 



 
 

 149 

a.  “uma não-coincidência interlocutiva”, entre enunciador e destinatário. Esse grupo é 
representado por glosas como estratégias diversas: representam um fato, palavra, 
maneira de dizer que não é partilhado pelos interlocutores; 

b.  “uma não-coincidência do discurso com ele mesmo”, a partir de glosas que 
denunciam a presença da palavra do outro; 

c.  “uma não-coincidência entre palavras e coisa”, através de glosas que representam a 
hesitação; 

d.  “uma não-coincidência das palavras com elas mesmas com glosas que demonstram 
a recusa de fatos como a polissemia, a homonímia, o trocadilho. 

 
 

Para ela, essas fórmulas constituem uma espécie de metadiscurso ingênuo, explicando 

o estatuto do outro elemento referido. Tais fórmulas se inserem no fio discursivo como uma 

forma de controle-regulagem do processo comunicativo. O metadiscurso do locutor, segundo 

a AD, por seu turno, é um aspecto interessante de ser estudado, pois constitui um sintoma, um 

jogo no interior do discurso. Quando o locutor se utiliza de um metadiscurso, ocorre uma 

denegação do sujeito no que diz respeito à formação discursiva, a partir da qual ele se 

constitui. Tal denegação se dá, na medida em que estabelece um distanciamento entre ele, o 

próprio sujeito do dizer, e o que diz, instaura ele mesmo as fronteiras pertinentes. 

Ela acrescenta ainda ao campo da heterogeneidade mostrada aquilo que se pode 

inscrever na linha do discurso: o das outras palavras, sob as palavras nas palavras. E explica 

que essa referência se dá, não pelo fato de querer estudar o campo das figuras de linguagem, 

mas pelo fato de explicitar a presença de outro significante marcado em uma seqüência. Para 

ela, isso não pode ser ignorado, quando se está buscando o outro no discurso. 

Há ainda que se levar em conta o provérbio que, por seu turno, consiste em trazer a 

voz popular (a da coletividade) para o interior do discurso. É uma forma de o locutor (L) fazer 

ecoar as vozes de um conjunto de falantes da língua no interior do discurso. 

A imitação também é um fenômeno de heterogeneidade mostrada. A imitação de 

gênero discursivo assume valores diversos: a captação e a subversão. A primeira se dá 

quando a imitação incide sobre a estrutura explorada. A segunda diz respeito a uma 

desqualificação da estrutura que ocorre no próprio movimento de imitação. Pode-se comparar 

a imitação à ironia, entretanto apresentam objetivos distintos: a ironia pretende anular o que 

enuncia no próprio ato de enunciar; a imitação mantém uma distância entre duas fontes de 

enunciação. 

É importante também ressaltar a relação que essa autora faz entre a heterogeneidade 

mostrada e a constitutiva (2004, p. 22): “[...] para a descrição lingüística das formas de 

heterogeneidade mostrada, a consideração da heterogeneidade constitutiva é, a meu ver, uma 

ancoragem, necessária, no exterior do lingüístico [...]”. É, então, como mencionado 
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anteriormente, no dialogismo bakhtiniano e na psicanálise lacaniana que Authier-Revuz busca 

apoio teórico para a heterogeneidade constitutiva. Considera, assim como Bakhtin o faz, que 

apenas o Adão mítico está a salvo do já-dito. Este, por seu turno, segundo ela, é uma 

orientação dialógica inevitável. Além disso, ela ressalta a importância do dialogismo para a 

constituição do sentido.  

Ainda segundo a autora, é a partir da relação interdiscursiva que se constrói todo 

discurso: “[...] os outros discursos são seu ‘exterior constitutivo’ [...]” (p. 36). E acrescenta 

que o lugar do ‘outro discurso’ é no discurso e não ao lado dele. Essa é uma lei constitutiva do 

tecido de todo fio discursivo, daí o interesse no ciclo de Bakhtin pelas questões da sintaxe, 

como visto no item em que se discute sobre esse filósofo, e pelo discurso literário. Ambos 

oferecem representações em discurso do discurso do outro. 

Relembra também a importância do postulado bakhtiniano, segundo o qual todo 

discurso é dirigido a um interlocutor. Isso significa que, na medida em que existe a relação 

entre quem produz e o seu interlocutor, a compreensão deste está inscrita no discurso daquele. 

Logo, essa orientação com o ‘seu exterior’ é constitutiva do próprio discurso. Nessa 

perspectiva, ela afirma (p. 42): “O outro é, para o locutor, de qualquer modo, apreendido 

como discurso”. Há, então, uma relação responsiva, uma vez que a compreensão do outro 

significa uma resposta. Tal relação, por seu turno, é considerada dialógica, um processo ativo. 

Segundo ela (p. 42): “Visando à compreensão de seu interlocutor, o locutor integra, pois, na 

produção de seu discurso, uma imagem do ‘outro discurso’, aquele que ele representa a seu 

interlocutor”. 

Authier-Revuz traz também para o interior de sua discussão, quanto à heterogeneidade 

constitutiva, a questão do sujeito dividido, da teoria lacaniana. Esse sujeito, por sua vez, 

contrapõe-se ao sujeito pleno, consciente. Aquele, por seu turno, está dividido entre o 

consciente e o inconsciente. De acordo com Authier-Revuz (p. 50): “O trabalho psicanalítico 

consiste em fazer ressurgir conflitos esquecidos, demandas recalcadas – eventualmente 

portadores de sofrimentos – que agem, sem que o sujeito saiba, na sua vida presente”. 

O inconsciente de que fala é constituído pelo arquivo (lembranças da infância), pela 

evolução semântica (estoque do vocabulário), pelas tradições (lendas veiculadas na história de 

cada indivíduo). Daí o interesse da psicanálise pela linguagem, a partir da qual se pode chegar 

ao inconsciente, circunscrevendo seu objeto. “O lugar da interpretação analítica é a 

linguagem: trata-se [...] de um trabalho de escuta que é de recorte, de pontuação, de eco e que 

se efetua sobre a materialidade da cadeia falada” (p. 53). 
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A lingüista enfoca também o fato de a linguagem ser duplicada, referindo-se a ela 

mesma (à linguagem). Isso ocorre quando a linguagem perpassa outros aspectos além dos 

explícitos; em um discurso polido. Na comunicação regulada, há comumente um ‘avesso do 

discurso’. É o caso dos lapsos, dos ditos espirituosos, dos sonhos. É a partir desse avesso do 

discurso que a análise observa o dito, sem que o sujeito o tenha desejado dizer. Authier-Revuz 

(p.55) acrescenta, então, o seguinte argumento: “É no funcionamento latente, subjacente do 

significado, nas ‘ressonâncias do dizer’ que entramos com a escuta analítica”. Resume, então, 

a relação da linguagem e o inconsciente, observando o fato de todo discurso ser polifônico. 

Conseqüentemente, o trabalho da análise é ouvir as diferentes vozes do discurso. 

Além disso, quando a autora discute acerca da palavra, traz à tona duas importantes 

teorias abordadas no interior do dialogismo bakhtiniano e da psicanálise lacaniana. 

Relacionando-se ao dialogismo bakhtiniano, a autora põe em evidência dois postulados do 

filósofo russo. O primeiro diz respeito ao fato de a língua só se realizar atravessada pelas 

variedades de discurso. O segundo relaciona-se à inexistência de neutralidade da palavra, haja 

vista esta se encontrar inserida em um contexto sociopolítico, econômico e cultural, daí estar 

impregnada pelos conflitos advindos desses contextos. 

Também aponta, como contribuição da psicanálise, o postulado segundo o qual todo 

discurso é constitutivamente atravessado pelo ‘discurso outro’. E, como conseqüência da 

teoria da heterogeneidade enunciativa, há a descentralização do sujeito. Essa descentralização 

se dá porque, para um sujeito dividido, não há centro. Defende, então, a tese de que o sujeito é 

‘efeito de linguagem’. 

A lingüista francesa adverte ainda que a heterogeneidade mostrada não é um reflexo 

da heterogeneidade constitutiva. Isso não significa, porém, uma independência daquela em 

relação a esta, mas implica em uma forma de negociação do sujeito falante com a 

heterogeneidade constitutiva. E, na medida em que o locutor utiliza as formas marcadas da 

heterogeneidade, mantém o outro a distância, demonstrando que o outro não está em toda 

parte. A autora explica, então, por que estudar as marcas da heterogeneidade, enfatizando a 

sua importância. Segundo ela (p. 75):  

 

Estudar a maneira pela qual funcionam as formas da heterogeneidade mostrada nos 
diversos tipos do discurso é dar-se acesso a um aspecto da representação que o 
locutor dá de sua enunciação, representação que traduz o modo de negociação com a 
heterogeneidade constitutiva própria a esse discurso. 
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5.4 Uma Análise da Polifonia nos Textos de Alunos Universitários 

 

Neste item, proceder-se-á a uma análise de cinco textos do corpus 1, tanto em relação 

ao emprego dos operadores de oposição, usados como fator de instauração de enunciadores no 

interior dos textos, quanto aos aspectos da polifonia abordados à luz de Ducrot (1987) e de 

Authier-Revuz (2004). Nesse sentido, em cada análise será copiado o texto do aluno com fins 

de facilitação de leituras deste trabalho50 e de produção de sentido, já que se entende o texto 

como uma unidade discursiva. 

5.4.1 Texto 01 
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    O ópio ainda é consumido pelos brasileiros, quer seja com o Partido dos 

Trabalhadores governando o Brasil, quer seja com qualquer outro partido político. Ou 

seja, não importa quem governe as mudanças serão mínimas e, assim mesmo, existirão 

apenas com o intuito de reeleição. 

    A principal ideologia entre os governantes é sempre a mesma: continuar no poder – é 

óbvio que dentro de cada partido existe os políticos que vão de encontro aos interesses 

da maioria, mas esses, ala radical, geralmente, são deixados de lado – e da oposição, 

tomar o poder. Logo não existe grandes mudanças nas ideologias dos políticos 

brasileiros. Isso é comprovado com a análise do atual governo, o qual, antes da posse, 

era contra o aumento da taxa de juros, porém, já o fez; era contra a autonomia do Banco 

Central, porém, a quer fazer. 

   Mas, alguns (sob o efeito do ópio) poderiam perguntar: E o projeto Fome Zero, o qual 

visa acabar com a fome no Brasil? Esse nada mais é do que um inteligente plano 

político, o qual tem como principal objetivo a reeleição da bancada do atual governo – é 

muito óbvio que, para finalização do plano, necessitar-se-á de uma pequena diminuição 

da fome no país.  O mesmo objetivo do “Fome Zero” foi observado com a implantação, 

pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em seu primeiro mandato, do Plano 

Real, o qual visava a consolidação do Real – mas, isso não ocorreu porque a inflação 

começou a voltar. 

   Portanto, o povo é mais uma vez enganado por seus representantes, os políticos, pois 

deram-lhe a esperança de “mudança”, mas, infelizmente, a ideologia política continua a 

mesma. Logo, as transformações serão mínimas para o bem da sociedade. 

                                                 
50 Copiou-se cada texto da forma como os alunos os produziram, sem correções.  
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Esse texto ilustra a polifonia existente em textos de alunos universitários. Nele podem 

ser observados múltiplos enunciadores, quais sejam: E₁ está presente em todo o primeiro 

parágrafo, representando uma voz pessimista em relação à política, a que desacredita nas 

mudanças prometidas por qualquer partido político. Esse mesmo enunciador continua ainda a 

argumentação na linha 5, quando é introduzida uma outra voz, a de E₂ a partir do uso do 

travessão, uma marca de heterogeneidade enunciativa. E₂ faz um comentário em relação aos 

partidos políticos, falando a partir de uma posição diferente de E₁. É uma voz de um 

partidário do PT. Em seguida, na linha 7, observa-se o uso da estrutura masPA, como 

operador argumentativo. Essa estrutura, por sua vez, introduz um outro enunciador, E₃, cuja 

advertência provoca um efeito irônico, reportando o alocutário (AL) para o episódio da petista 

Heloísa Helena, já então às voltas com as discussões com o PT. Tal advertência, por seu 

turno, contra-argumenta E₂, corroborando o argumento de E₁ que retoma a sua fala na linha 7 

(de e da oposição até taxa de juros). A voz de E₃ volta a ser ouvida em duas outras estruturas 

de masPA, nas linhas 10 e 11. Os argumentos de E₃ efetuam uma progressão argumentativa 

em favor de E₁. É importante ainda se observar o uso de geralmente no interior da fala de E₃. 

O uso desse termo é interpretado como um modalizador, protegendo, de certa forma, a 

enunciação de E₃. Este enunciador tenta, por sua vez, generalizar o fato de que os radicais são 

deixados de lado, corroborando E₁, como mencionado anteriormente. 

Em relação aos argumentos encontrados entre as linhas 9 e 11, depreende-se o uso de 

uma paráfrase das linhas 2 e 3. Tal recurso consiste em uma operação metadiscursiva. 

Quanto a essa operação, Maingueneau (1997, p. 96) faz a seguinte afirmação: “[...] ela define 

uma rede de desvios cuja figura desenha a identidade de uma formação discursiva”. No 

terceiro parágrafo (linhas 12 a 19), evidencia-se a idealização do OUTRO, quanto a um 

possível contra-argumento, com o surgimento de mais um enunciador (E₄), a voz de um 

defensor do PT, introduzido pelo operador argumentativo mas. E₄, por seu turno, corrobora a 

fala de E₂. Tal presença impõe um jogo de vozes, em que os dois enunciadores (E₄ e E₁) 
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debatem, havendo a reafirmação de E₁, quanto ao parágrafo anterior (e  da oposição, tomar o 

poder – linhas 7 e 8). 

Nesse parágrafo, há ainda que se observar a presença dos parênteses (linha 12), que 

consiste em uma modalização autonímica, caracterizada por um comentário feito pelo locutor 

(L) em relação à restrição do definido alguns: os que estão sob o efeito do ópio. Estes, por sua 

vez, fazem parte do conjunto dos favoráveis do PT. Ao fazer tal comentário, o locutor (L) 

retoma a voz de E₁ (nas linhas 1 e 2). E₁ ressurge também no interior desse parágrafo, 

respondendo à pergunta feita por E₄ (nas linhas 13 e 14). Evidencia-se aqui o recurso utilizado 

pelo locutor para a instauração do jogo discursivo: a interrogação. E₃, então, reaparece a partir 

do uso do travessão, como visto, uma marca de heterogeneidade enunciativa (linhas 14 e 16). 

E₁ retoma a argumentação (linhas 16 a 18) de o mesmo objetivo até consolidação do real. Esta 

voz, por seu turno, confirma o que já fora defendido pelo próprio E₁, no primeiro parágrafo do 

texto: a falta de compromisso dos partidos políticos quanto às mudanças. Surge, então, um 

outro enunciador, o E₅, a partir da estrutura masPA, introduzida por um travessão, marca de 

heterogeneidade enunciativa. Depreende-se que é um outro enunciador porque este não 

contribui com a argumentação de E₁, ao contrário disso, contrapõe-se a ele, contrariando a 

possibilidade de essa estrutura ser mais uma vez a revelação de E₃. São enunciadores (E₁ e E₅) 

que se opõem: um a partir da consolidação do real; o outro, a partir de mas, isso não ocorreu 

porque a inflação começou a voltar. 

No quarto parágrafo, E₁ introduz uma conclusão em favor dos argumentos defendidos 

por ele mesmo. E₃, por seu turno, reaparece a partir, mais uma vez, da estrutura masPA, 

corroborando a argumentação em favor de E₁: a perpetuação da ideologia. E₁ volta, portanto à 

introdução, fechando o ciclo argumentativo em favor da tese levantada.  

A utilização do operador argumentativo mas por esse estudante revela o conhecimento 

dos usos da linguagem e, ao mesmo tempo, comprova em seu texto a característica dialógica 

da linguagem. 
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 É importante ressaltar ainda o uso do modalizador infelizmente, expressando uma 

avaliação sobre a ideologia política que, por sua vez, recebe como predicado continua a 

mesma. Com o uso de a mesma, há um compartilhar de visão de mundo, segundo a 

Lingüística Textual, entre aquele que escreve e o seu virtual leitor, pois E₃ não se preocupa 

em explicitar a que se refere a expressão a mesma, esperando que o alocutário preencha essa 

lacuna. 

 Como analisado, o texto desse aluno apresenta um confronto de vozes que se 

instauram a partir das posições que assumem no discurso: os partidários do PT, os contrários a 

esse partido. 

 

5.4.2 Texto 02 
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    Mesmo com a classe privilegiada na oposição, Luís Inácio Lula da Silva chega ao 

poder como o presidente mais votado do Brasil. Graças aos seus eleitores que em sua 

maioria provém da classe pobre sonhadora. Agora que o Partido dos Trabalhadores 

chegou ao poder importantes programas sociais serão feitos dando esperança ao povo 

brasileiro. 

   Um dos mais importantes programas sociais do PT é o combate à fome, “fome 

zero”, que visa atender as cidades de baixa renda dando oportunidades às pessoas de 

se alimentarem melhor. Este projeto de nível nacional não só mostra a vontade do PT 

no combate a miséria mas também a idéia de que é possível uma transformação no 

Brasil. 

    Outro plano de governo consiste em conceder experiência aos jovens que estão 

entrando no mercado de trabalho. 

   Com o Partido dos Trabalhadores no poder com o apoio do povo brasileiro o Brasil 

passará por muitas transformações positivas. 

   

 

 

 Nesse texto, o aluno inicia a partir da estrutura “mesmo que A, B”, em que A é a favor 

de ~r, e B, a favor de r. O texto progride em direção a B, elegendo-o como argumento 

predominante. O aluno, por sua vez, articula sua argumentação destruindo o argumento de A, 
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contrastando as vozes dos enunciadores. Nesse sentido, a direção argumentativa de B revela 

as vozes dos eleitores petistas, entretanto, o período que segue o até então analisado aponta 

para uma avaliação desses eleitores pelo locutor, qual seja, a classe pobre sonhadora. Essa 

avaliação é revelada pelo adjetivo sonhadora. 

 Nesse contexto, há uma controvérsia entre duas afirmações iniciais: Luís Inácio Lula 

da Silva chega ao poder como presidente mais votado do Brasil. Graças a seus eleitores que 

em sua maioria provém da classe pobre sonhadora. Ou seja, o locutor admite que foi o 

presidente mais votado do Brasil, mas afirma que foi eleito pela classe pobre sonhadora, 

donde se subtende que as classes rica e média constituem a oposição ao PT, portanto a classe 

privilegiada. Esse argumento contradiz a generalização que o locutor faz nas linhas 4 – 5, 

quando usa o povo brasileiro, reiterada pelos seguintes argumentos: uma transformação no 

Brasil (9 – 10), com o apoio do povo brasileiro o Brasil passará por muitas transformações 

(13 – 14). Nesse sentido, observa-se um movimento de restrição e generalização, 

antagonicamente. O primeiro é identificado pelo período: Graças aos seus eleitores que em 

sua maioria provém da classe pobre sonhadora. Sabe-se que a oração introduzida pelo que 

instaura o pressuposto de que esses eleitores são advindos da classe pobre. O segundo diz 

respeito ao uso do coletivo povo, contrariando a idéia de subconjunto instaurada pela 

restritiva. Por conta desse artifício utilizado (restrição versus generalização), percebe-se uma 

certa insegurança sobre o trajeto escolhido. Essa insegurança também pode ser constatada 

pela seleção dos argumentos no texto, principalmente em relação à conclusão. Há, portanto, 

uma repetição de um discurso de outros sujeitos, uma vez que não consegue argumentar em 

favor de sua própria tese (a correspondente à restrição).  

 Além disso, pode-se perceber o uso da expressão aspeada  “fome zero” que, segundo 

estudado no item 5.3 deste capítulo, acumula duas possibilidades: a de menção ou a de uso. 

No caso, entende-se que houve uma menção à fala daqueles que enaltecem tal programa, 

demarcando-se, portanto, uma formação discursiva: a dos defensores do Partido dos 

Trabalhadores. Ou seja, mesmo o locutor, de certa forma, perdendo-se do seu discurso, foi 

capaz de colocar em seu próprio discurso uma relação com o exterior, com outras vozes. 
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5.4.3 Texto 04 
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    No atual momento político, o Brasil vive coberto por uma nuvem de esperança. O fato 

de ter como presidente da república um homem do povo, militante do Partido dos 

Trabalhadores, deu finalmente ao brasileiro um conforto, a chance de se sentir seguro 

quanto a seus direitos e deveres. 

    Com Lula, um ex-torneiro mecânico, no poder, o brasileiro tem a esperança de que 

finalmente os pedidos do povo serão atendidos. E que desta vez não haverão roubos em 

favor da elite. Agora é a vez do “povo”.  

     Porém o brasileiro não deve comemorar antes da hora. Ele precisa esperar ao menos 

um ano de mandato. E não deixar o amor intenso pelo PT fechar seus olhos e ouvidos. O 

povo deve se preparar para as possíveis falhas dos integrantes petistas do governo 

federal, pedir justiça e punição, e não acobertar seus companheiros. 

    Portanto, percebe-se que o brasileiro se considera vitorioso com a vitória de Lula. Mas 

deve ficar cauteloso, pois suas expectativas podem o decepcionar. 

  

Esse texto é um exemplo da estrutura contrastiva postulada por Garcia (1988, p. 374 – 

377), em que ele aponta para quatro estágios de elaboração. Nesse sentido, o locutor cumpre 

um plano argumentativo em três estágios e uma conclusão. Nestes há um jogo de vozes entre 

sujeitos - E₁ que fala do lugar do brasileiro petista; E₂ que fala do lugar daqueles que apontam 

para a cautela, para o conselho, para a precaução. Há, portanto, no 3º estágio, uma contestação 

dos argumentos até então expostos, nos 1º e 2º estágios. É a partir do 3º estágio, então, que o 

sujeito começa a revelar a sua própria opinião. 

 A partir de então encaminha para a conclusão, na direção, primeiramente, dos 1º e 2º 

estágios; depois do 3º. É, portanto, nesse momento que, ao retomar o E₁, o alocutário tem a 

impressão de que houve uma quebra da seqüência argumentativa dirigida pelo 3º estágio. Esse 

retorno ao que E₁ havia enunciado pode ser lido como uma tentativa de neutralizar a voz de 

E₂, posição supostamente assumida pelo locutor, na perspectiva de Garcia (1988). Numa 

análise tradicional de texto, tal atitude é compreendida como quebra da seqüência 
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argumentativa. Entretanto, na própria conclusão, ao utilizar a construção masPA (linhas 12 e 

13), retoma a argumentação de E₂ (3º estágio), finalizando o texto. 

 Analisa-se a estrutura dessa argumentação da seguinte forma: “A mas B”, em que A 

constitui o 1º e 2º parágrafos (4º parcialmente); e B, o 3º e 4º (parcialmente). A é um 

argumento a favor de r; B, a favor de ~r. É a direção indicada por B que se sobrepõe à 

indicação por A.  

Mais uma vez, constatam-se as múltiplas vozes no texto, numa tentativa de se efetuar 

um debate entre o “povo” e aqueles que preferem esperar cada momento da política brasileira 

(os cautelosos). É nesse confronto de vozes que se pode observar ainda o uso da conjunção E 

com valor de adversidade (linhas 9 e 11). Nesse contexto, assume a mesma estrutura de 

masPA, postulada por Guimarães (2002). 

Há ainda cinco marcas de polifonia existentes no texto. São elas: a primeira consiste em 

um comentário (entre vírgulas – linha 05) que, por sua vez, colabora com a argumentação 

norteadora deste parágrafo, equiparando a voz de Lula à voz do povo. A segunda consiste na 

palavra aspeada “povo”  (linha 07), apontando para o uso da palavra povo no sentido de 

camada socialmente desprestigiada (assim como um ex-torneiro mecânico). A terceira diz 

respeito ao uso de finalmente (linha 06), que instaura um pressuposto de que o povo já fizera 

pedidos, mas não fora atendido. Na linha 3, há também o uso do modalizador finalmente, 

instaurando o pressuposto de que o brasileiro não desfrutava anteriormente de conforto. A 

quarta marca se dá no nível da negação que, segundo Ducrot (1987), pode ser analisado como 

encenação de choque entre duas atitudes antagônicas, atribuídas a dois enunciadores. Há 

dois enunciados que instauram pressupostos a partir do fenômeno da negação, quais sejam: 

•  nas linhas 06 e 07, a negação instaura o pressuposto de que antes da 

eleição do PT havia roubos em favor da elite. A partir da eleição deste 

partido, não haverá mais roubos; 

• a negação da linha 09 aponta para a instauração do pressuposto de que o 

amor intenso pelo PT  fecha os olhos e ouvidos dos brasileiros, em 

determinadas circunstâncias. 

A quinta marca é revelada pelo uso do advérbio Agora (linha 7), em: Agora é a vez do 

povo. Tal uso instaura um pressuposto, qual seja: o brasileiro só teve vez a partir da eleição do 

PT. Todas essas marcas apontam para um texto essencialmente polifônico. 
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5.4.4 Texto 05 
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     Foram quatro eleições. Doze anos. Um trabalho alcançado a cada eleição. Toda 

esperança de um povo depositada num partido político, em um idealizador de mudanças. 

     Esperança sim. O Partido dos Trabalhadores é constituído de esperança. É feito da fé 

de pessoas que sonham com uma vida melhor, que acreditam que alguém que luta pelos 

trabalhadores pode beneficiar também os pobres e não só a elite. 

      O partido da esperança, com certeza, é o partido mais cobrado. Quem acredita no PT 

quer resultados quer resultados. Quer casa, comida, educação e saúde. É o mínimo que 

podem querer, não devia ser um desejo, mas uma obrigação. Só que essa não é a nossa 

realidade. No Brasil não se pode fazer tudo de uma vez e é aí que a esperança diminui, as 

cobranças aumentam e o partido da fé passa a ser o partido da desilusão. 

      É impossível negar que essa foi uma das eleições mais movimentadas que já existiu. 

Foi a sede de um povo, por mudanças, que venceu. Só que devemos continuar 

acreditando e não deixar que a esperança seja a primeira a morrer. 

 

 Neste texto encontra-se o exemplo da construção masSN (linhas 07 e 08). Segundo 

Guimarães (2002, p. 61): “o masSN aparece sempre depois de um enunciado negativo, com 

uma função de correção de algo suposta ou realmente dito antes”. Para o autor, o masSN não 

estabelece orientação argumentativa. E, lendo-se o texto articulado pelo aluno de Direito, 

pode-se constatar um confronto de vozes a partir das estruturas masSN e masPA. Esta, por sua 

vez, não aparece canonicamente preestabelecida, pois o locutor utiliza a expressão “Só que”, 

identificada como um “Mas”, portanto, uma adversativa. Nesse contexto, o período iniciado 

pela expressão Só que orienta a argumentação em favor de ~r. é a voz de E₃, identificado por 

um EU ampliado (a desinência número-pessoal –MOS). 

 

Quer casa, comida, educação e saúde. É o mínimo que podem querer, não devia 

ser um desejo, mas uma obrigação. Só que essa não é a nossa realidade.  

(masSN)                               (masPA) 

O locutor utiliza mais uma vez a expressão Só que na conclusão (linhas 12 e 13), 

introduzindo o E₄, um eu ampliado, identificado pela desinência número-pessoal -MOS. 
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Entretanto, observando-se tal construção, segundo uma perspectiva de existência de múltiplas 

vozes no texto, é como se esse período (das linhas 12 e 13) retomasse uma voz do enunciador 

(E₁) das linhas 03 a 05: as pessoas sonhadoras e crédulas. 

O enunciador 2 (E₂) surge a partir da linha 6, com o uso, mais uma vez, da estrutura 

restritiva: Quem acredita no PT quer resultados (linha 6), que, por sua vez, consiste em um 

subconjunto do povo (linha 2), retomando pessoas que sonham (linha 4).  

Além dessas duas posições, é interessante se estudar o mecanismo de substituição usado 

pelo locutor, em relação ao Partido dos Trabalhadores: partido político (linha 02), uma 

hiperonímia; Partido dos Trabalhadores (linha 03), um hipônimo em relação ao primeiro; 

partido da esperança, PT (linha 06); partido da fé, partido da desilusão (linha 10), utilizados 

como sinônimos de PT. A partir dessa seleção, é possível se perceber que o locutor sai do 

lugar da esperança, da fé (E₁) e migra para o lugar da desilusão (E₂), num movimento de 

deslocamento de posição do sujeito, figurativizado pelo dilema entre a fé e a razão. 

Há ainda o modalizador “com certeza” (linha 06): “O partido da esperança, com 

certeza, é o partido mais cobrado”. Entende-se que essa expressão está confirmando o fato de 

o partido ser mais cobrado, anunciando a voz do enunciador 2 (E₂). 

Tal é o dilema instaurado que a conclusão tenta resgatar o sentimento de esperança 

perpassado ao longo do texto. São as vozes da cobrança, da dúvida, da esperança e da fé se 

inter-relacionando de tal forma que o leitor tende a julgar o locutor como aquele que não sabe 

definir a sua posição em relação ao tema proposto, caso não estude esse jogo de vozes dos 

enunciadores.   

Observa-se também o uso do relativo “que” como uma partícula instauradora de 

pressuposto. Na linha 04, constatam-se as seguintes construções: 

• que sonham com uma vida melhor 

• que acreditam que[...] 

O uso do que nessas duas construções revela a existência de uma restrição de um 

conjunto de pessoas (são as sonhadoras e crédulas) e somente elas; 

• alguém que luta pelos trabalhadores 

O que restringe alguém (representante do líder dos trabalhadores). Ou seja, o locutor 

não fala de todas as pessoas tampouco de todos os líderes, mas de um conjunto determinado, 

restrito. 
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Além desses aspectos abordados, há a constatação do fenômeno da intertextualidade. 

Segundo Fiorin (2003, p. 50): “A intertextualidade é um processo de incorporação de um 

texto em outro, seja para reproduzir o sentido incorporado, seja para transformá-lo”. 

No texto do aluno, há a seguinte construção: “Quer casa, comida, educação e saúde”. 

Essa construção remete ao texto da Constituição que fala sobre os direitos dos cidadãos. Pode-

se considerar um fenômeno da intertextualidade na medida em que reproduz o sentido 

incorporado do texto sobre os direitos humanos.  

 

 5.4.5 Texto 06 
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    Infelizmente a atual situação do Brasil não permite que seu povo tenha espectativas 

quanto a melhora das condições do país. Há quem diga que na atual conjuntura só mesmo 

o Partido dos Trabalhadores seja a esperança desse povo. 

    No entanto até o presente momento muito do que foi feito pelas administrações 

petistas fazem com que lembremos dos outros governos tão severamente criticados pelo 

PT. 

    Por outro lado, acho que não resta outra saída aos brasileiros senão acreditar nesse 

partido. Acredito que o país pode mudar para melhor mas, não são também somente os 

governantes que irão reverter esse quadro. É preciso que o povo cobre as promessas 

feitas durante as campanhas eleitorais e não aceitem as corrupções dos políticos. 

    O Partido dos Trabalhadores é realmente a esperança do brasileiro. Portanto, os 

políticos membros desse partido devem fazer jus a credibilidade que esse povo tem neles 

e, assim tentar resolver problemas que impedem esta rica nação de prosperar.  

 

 As marcas da polifonia nesse texto podem ser identificadas sob várias perspectivas, 

quais sejam: no primeiro parágrafo (da linha 01 à linha 03), há o uso do modalizador 

infelizmente, identificando-se o sujeito (E₁) que fala da posição de descrença na “melhoria das 

condições do país”. Ainda neste parágrafo, o Locutor (L) introduz a não-pessoa (os outros), a 

partir de um Enunciador impessoal (E₂ - Há quem diga). O E₂ fala da posição dos defensores 

do Partido dos Trabalhadores. No segundo parágrafo (linhas 04 e 05), E₁ volta a falar, quando 

o locutor (L) introduz o parágrafo com a estrutura masPA, usando a conjunção “no entanto”. 
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Na linha 05, ainda há a presença do eu ampliado, identificado pela desinência número-

pessoal, ou seja, E₁ se inclui no grupo de outras pessoas que pensam desta forma: “[...] 

lembremos dos outros governos tão severamente criticados pelo PT”. 

 Nas linhas 07 e 08, há a identificação do eu-enunciador, a partir do uso das formas 

verbais de 1ª pessoa do singular (acho, acredito) que, por sua vez, retomam o E₂, identificado 

como uma não-pessoa. Neste mesmo parágrafo, o locutor (L) usa uma construção masPA que, 

por seu turno, retoma a voz de E₁. Esta perspectiva é que reorienta o parágrafo, apontando 

para uma voz neutralizada entre E₁ e E₂, pois atribui “ao povo”, uma 3ª pessoa (coletiva - E₃), 

o poder de investigar os políticos e as corrupções já mencionadas por E₁. Nesse parágrafo, é 

interessante se observar ainda o fenômeno da negação: e não aceitem as corrupções dos 

políticos. Essa negação, por sua vez, instaura uma pressuposição: o povo aceita as corrupções 

dos políticos. 

 No 4º parágrafo, nota-se a ênfase da voz de E₂ pelo uso do modalizador “realmente”. 

O sujeito fala da posição de que o “Partido dos Trabalhadores é a esperança desse povo”. Ou 

seja, é a voz de E₂ que conclui o texto, tornando-se, portanto, com um maior peso 

argumentativo. Essa estratégia utilizada pelo locutor (L) contraria as teorias pautadas na 

retórica aristotélica. 

 Nota-se, então, o diálogo das vozes que denunciam as múltiplas posições assumidas 

pelos enunciadores. Essas posições assumidas por E₁, E₂ e E₃ muitas vezes são julgadas 

como incoerência argumentativa por leitores que estão pautados nas teorias da argumentação 

herdeiras da retórica aristotélica. Daí a importância de se olhar o texto do aluno na perspectiva 

da Análise do Discurso, ouvindo-se as vozes dos múltiplos sujeitos do texto. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE DOS CORPORA 

 

Onde está a linguagem está a ideologia. Há confronto de sentidos, a significação não 
é imóvel e está no processo de interação locutor-receptor, no confronto de interesses 
sociais. Portanto, dizer não é apenas informar, nem comunicar, nem inculcar, é 
também reconhecer pelo afrontamento ideológico. Tomar a palavra é um ato dentro 
das relações de um grupo social. (ORLANDI, 2001, p. 34)  

 
 

 

 Neste capítulo, com um olhar discursivo, tenta-se relacionar teoria e prática, à medida 

que se faz uma análise dos corpora. Tal análise, por seu turno, pretende responder às 

perguntas norteadoras deste trabalho. Além disso, por o tema sugerido para a produção de 

texto ser uma pergunta, registram-se as opções dadas pelos alunos, observando-se tanto o 

caráter político-ideológico dessas respostas, como de que lugar os sujeitos pesquisados a 

respondem. 

 

1. As Formações Discursivas: um estudo comparativo 

 

No Capítulo III desta pesquisa (itens 2.1 e 2.2), analisaram-se as formações 

discursivas em que os alunos estavam inseridos. Observou-se que eles falam de três lugares: a 

FD da Mídia, a FD Político-partidária, a FD da Religião. Mas, como bem define Foucault 

(1997), a FD é lacunar, em virtude do sistema de suas escolhas estratégicas, logo, existe a 

possibilidade de haver a incursão de uma FD em outra, fazendo surgirem possibilidades 

novas. Esse filósofo ainda postula que existe uma regularidade na formação e que essa 

incursão não ocorre aleatoriamente, mas existe uma hierarquia em relação aos níveis. 

É nesse contexto de possibilidade de incursão de uma FD em outra, de regularidades, 

que se analisam os discursos dos alunos. Tais discursos estão materializados em textos 

dissertativos, como mencionado anteriormente. Propõe-se, então, uma comparação entre os 

corpora da pesquisa (corpus 1 e corpus 2), examinando-se cada uma das FDs de onde eles 

falam. Nesse sentido, observa-se, inicialmente, a FD da Mídia e a sua representação no 

interior dos textos dos alunos. 
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1.1 A FD da Mídia  

 

FD da Mídia 

Corpus 1 

FD da Mídia 

Corpus 2 

1.Discurso que reflete a questão da 
capacidade / incapacidade de o PT 
governar o Brasil. (Texto 18) 
 

1. Discurso que reflete a questão da 
capacidade / incapacidade de o PT governar 
o Brasil (Textos 2, 10, 18, 19) 

 2. Pessimismo em relação ao poder. 
Meta dos políticos: conquistar o poder. 
(Textos 1, 6, 10) 
 
 
3. Idéia de cobrança do povo em relação 
aos políticos: a questão do direito e do 
dever. Compromisso do povo em relação 
à organização do estado. (Textos 4, 7, 17, 
22, 29) 
 
4. Discurso em relação à corrupção 
(Textos 1, 4, 7, 17, 29). 
 
 
5. Discurso em relação à necessidade de 
solidariedade (Textos 13). 
 
 
6. A questão da mudança do país está 
ligada à mudança político-econômica 
(Textos 16, 18) 
 
7. Confronto entre discurso e prática 
(Textos 3, 24) 
 
8. O PT venceu as eleições porque não 
tinha candidato mais forte (Texto 23). 
 
9. Ideal de que o povo vota no homem e 
não no partido. (Texto 6, 15, 23) 
 
 
10. Quem faz o país é o povo não os 
políticos. (Texto 21) 
 
11. Crítica às atitudes do PT em relação à 
política externa (Texto 3) 
 
12. Comparação entre os projetos sociais 
do PT e do PSDB, com um valor 
disfórico, em relação ao PT (Textos 1, 
18) 
 

2. Idéia de cobrança do povo em relação aos 
políticos: a questão do direito e do dever / 
compromisso do povo em relação ao estado. 
(Textos 2, 5, 7, 9, 11, 12, 27) 
 
3. Discurso em relação à corrupção. (Textos 
17, 19, 28, 30) 
 
 
 
 
4. Discurso político-ecológico / a idéia de a 
política estar relacionada à conservação do 
meio em que o homem vive. (Texto 8) 
 
5. A questão da mudança do país está ligada 
à mudança política, econômica, cultural. 
(Textos 8, 29) 
 
6. Confronto entre discurso e prática. 
(Textos 7, 9, 11, 17, 18) 
 
 
7. Confronto entre esperança e realidade. 
(Textos 10, 11, 21) 
 
8. Ideal de que o povo vota no homem e não 
no partido. (Textos 8, 19) 
 
9. Eleição do PT vinculada à manutenção do 
ideal conservador dos outros partidos 
políticos. (Textos 11, 23) 
 
10. Discurso acerca de a política consistir 
em uma indústria. (Texto 15) 
 
11. Discordância no interior do Partido / o 
radicalismo do Partido. (Textos 2, 4, 20, 23, 
30) 
12. Confronto entre riqueza versus pobreza 
do povo. (Texto 4) 
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13. Descrença de que Lula representa os 
trabalhadores. (Texto 24) 
 
14. Receio de mudança / O povo tem medo 
de mudança. (Textos 2, 6) 
 
15. Comparação entre Lula, Collor e Hitler. 
(Texto 7) 
 

 

Após a leitura do quadro, pode-se perceber a existência de um discurso idêntico em 

cada um do corpus. Como exemplo, enumeram-se os seguintes itens: 1 (em ambos os 

corpora), 3 e 2 (corpus 1 e 2, respectivamente), 4 e 3 (corpus 1 e 2, respectivamente), 6 e 5 

(idem ao anterior), 7 e 6, 9 e 8. Nesse contexto, procede-se a uma exposição desses trabalhos, 

a fim de se analisarem mais cuidadosamente tais discursos. 

Item 1. Discurso que reflete a questão da capacidade / incapacidade de o PT 

governar o Brasil.  

No corpus 1, identifica-se tal discurso em apenas um texto51 (18 – 1%); no 2, em 

quatro (2, 10, 18, 19 – 13,3%). Observa-se, então, uma maior incidência desse discurso no 

interior do corpus 2. 

 

Exemplo 1 (2; 10): 

“ Analisando a situação com uma visão crítica, surge algumas interrogações como será 

realmente capaz o partido dos trabalhadores para melhorar o Brasil? Será que por ser partido 

dos trabalhadores, irá beneficiá-lo?  

Eu espero que as respostas para as minhas dúvidas sejam positivas e que o brilho e o 

sorriso do povo brasileiro perdure por muitos anos. Atualmente nós vivemos a esperança, pois 

só o tempo poderá concretizá-la”. 

 

Esse texto figurativiza o discurso da esperança, associado à incerteza de uma 

realização positiva do governo petista. Interessante ainda é perceber que, apesar de só terem 

sido transcritos os dois últimos parágrafos desse texto, as múltiplas posições de sujeito podem 

ser observadas. E₁ (primeiro trecho), E₂, em que há, inicialmente, uma particularização, com o 

                                                 
51 Texto analisado no item 2.1 do Capítulo III. 
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uso de EU; depois, surge E₃, uma ampliação, com o uso de NÓS. Este, por sua vez, consiste 

em uma metonímia do E₂ (relação parte – todo). No E₃, provavelmente, o locutor inclui todos 

os eleitores de Luís Inácio Lula da Silva. 

Importante ainda é refletir sobre o uso da expressão “com uma visão crítica”, no 

interior do discurso de E₁. Tal expressão instaura um pressuposto  de que sem essa visão, a 

crítica, resta o lado emotivo da eleição, principalmente no que diz respeito à esperança que, 

por sua vez, “só o tempo poderá concretizá-la”. Ou seja, esse aluno incorpora também no 

interior de seu discurso uma voz coletiva: “Dar tempo ao tempo”, “com o tempo tudo vai se 

resolver”. Ou ainda: “É bom esperar para ver o que vai acontecer”. Essa voz coletiva, por seu 

turno, figurativiza o discurso da dúvida presente na coletividade brasileira. 

 

Exemplo 2 (2; 18): 

“A esperança é boa para o governante, mas não é suficiente para governar, se Lula e 

seu partido não tiverem competência e organização. A chance foi conquistada, depois de três 

tentativas frustradas, mas agora é sua oportunidade de mudar o que sempre criticou nas 

administrações anteriores”. 

 

Nesse trecho, observa-se o reiterado discurso acerca da esperança e, a partir das duas 

construções adversativas (masPA), o locutor assume uma posição de advertência, de medo. É 

a concretização da desconfiança da mídia em relação a um governo que se autodeclarava de 

esquerda. Esse discurso, por sua vez, é autorizado pelo estado e, com efeito, é refletido na 

mídia, por conseguinte, nos textos dos alunos. 

 

Exemplo 3 (2; 19): 

“As idéias de Lula (1) realmente não me convenceram, não que eu achasse que ele 

estava mentindo, porque eu sinto que ele (2) realmente quer transformar o Brasil em um país 

melhor, mas porque para as suas propostas serem colocadas em prática, não depende só de 

uma pessoa, pois s burocracia é grande e na política tem muita gente corrupta que com certeza 

irá atrapalhar o seu governo”. 

 

Nesse texto, o aluno polemiza a questão da crença / descrença no governo Lula, 

trazendo à tona a existência concreta (segundo ele) de políticos corruptos. Estes, por seu 
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turno, são enfaticamente colocados pela expressão com certeza que consiste, por sua vez, em 

um modalizador. Tal uso indica a posição sujeito frente ao interlocutor. Nesse sentido, há 

ainda o modalizador realmente, empregado em posições antagônicas, a saber: a negativa, em 

1; a positiva, em 2. Ou seja, mesmo sendo o mesmo modalizador usado duas vezes, sua 

função é distinta em 1 e em 2. 

 

Itens 3 e 2 (corpus 1 e 2, respectivamente): idéia de cobrança do povo em relação 

aos políticos: a questão do direito e do dever. Compromisso com o povo em relação à 

organização do estado. 

No interior do corpus 1, esse discurso surge em cinco textos (452, 7, 17, 22, 29 – 

15,6%); no corpus 2, em sete textos (2, 5, 7, 9, 11, 12, 27 – 23, 3%). Logo, também há uma 

repetição maior desse discurso nos textos que compõem o corpus 2. Procede-se, então, à 

análise desses textos. 

 

Exemplo 1 (1; 7): 

“O governo não trabalha sozinho, ele age em parceria com a sociedade. Para essa 

parceria dar certo, é preciso que a sociedade se imponha, afinal de contas, o governo é apenas 

seu representante. As pessoas devem participar e se interessar mais na política. É a população 

que deve iniciar campanhas de combate à fome e à miséria e não ficar só esperando que os 

governantes pensem e façam tudo sozinho”. 

 

Exemplo 2 (1; 17): 

“Hoje pesa uma grande responsabilidade sobre o partido do novo presidente: a 

obrigação de trazer mudanças e melhoras para o Brasil. Cabe lembrar que o Brasil precisa de 

medidas a longo prazo, mas o presidente dispõe apenas um mandato para mostrar resultados. 

Então antes de atirarmos pedra é preciso paciência, aliada também a vigilância para que se 

cumpra o prometido”. 

 

Exemplo 3 (2; 7): 

“Devemos ter um sentimento de esperança com o governo que acaba de entrar, mas 

não podemos acreditar que o presidente e seu partido possam mudar o Brasil sozinhos, é 

dever de cada um lutar por seus direitos. Não se deve acreditar que o presidente é um 

                                                 
52 Texto analisado no item 2.1 do Capítulo III. 
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salvador, como muitos estão pensando, mas sim como um administrador que precisa da 

colaboração de todos e que as vezes acerta e erra”. 

 

Exemplo 4 (2; 12): 

“(E₁) O povo brasileiro precisa mudar a começar pela cidadania. (E₂) Nós 

precisamos exercer realmente nosso papel de cidadão e não ficarmos esperando a solução 

‘cair’ do céu. Começando a exigir e cumprir nossos direitos e deveres e ajudando quem 

precisa”. 

 

Os fragmentos acima expostos constituem exemplos da reiteração de um discurso 

largamente veiculado pela mídia: a cobrança do povo brasileiro em relação aos políticos. Tal 

discurso surgiu de um trabalho do STE (Supremo Tribunal Eleitoral) durante todo o processo 

eleitoral de 2002, a partir de propaganda (e, conseqüentemente, institucional). Comprova-se 

que foi assimilado por muitos alunos os quais, por sua vez, manifestam-no em seus textos.  

Se, de um lado, colocam a questão da cidadania, por conseguinte, o direito e o dever 

de cidadão; de outro, põem, de certa forma, a responsabilidade de um bom governo no próprio 

povo. Essa responsabilidade ecoa de um discurso liberal, segundo o qual “o povo tem o 

governo que merece”. Além disso, tal discurso leva o outro a crer que ser cidadão é ter o 

dever de exigir do estado e o direito de votar. Sabe-se, entretanto, que esse aspecto de 

cidadania diz respeito apenas ao âmbito civil, uma vez que o direito do homem não está 

limitado ao voto, mas inclui moradia, alimentação, educação, dignidade de ser humano, 

enfim. Mas essa versão do direito é tomada como sendo uma verdade absoluta, ressoa como 

se tal posicionamento bastasse “para que o povo brasileiro fosse feliz”. 

Constata-se, então, um movimento parafrástico nos textos. Nesse sentido, eles são 

reveladores de produtividade, pois repetem o mesmo discurso de formas diferentes (às vezes 

até semelhantes demais). São exemplos da cristalização do discurso pelas instituições, nesse 

caso, a mídia, a escola. Como mencionado, estas, por sua vez, utilizam um discurso 

autorizado pelo próprio estado. Com efeito, os alunos assumem um discurso do próprio 

estado, concretizando a sua força e garantindo a sua autonomia. 

Em contrapartida, constata-se que os textos são representativamente polifônicos, no 

dizer de Ducrot (1987). Há um jogo de múltiplos enunciadores, apesar de só terem sido 

transcritos trechos dos textos. É o caso do exemplo 4 (2; 12), em que se identificam dois 

enunciadores: E₁ (o povo brasileiro .... cidadania); E₂, identificado como um EU - Ampliado,  
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com o uso do pronome pessoal NÓS e pela desinência número-pessoal –MOS. Há, portanto, 

no trecho transcrito, duas posições sujeito, falando a partir do lugar institucionalmente 

determinado – a mídia. 

 

Itens 4 e 3 (corpus 1 e 2, respectivamente): discurso em relação à corrupção.  

No corpus 1, esse discurso é identificado explicitamente em cinco textos (4, 7, 17, 22, 

29 – 15,6%); no corpus 2, em quatro (17, 19, 28, 30 – 12,5%). Abaixo, exemplifica-se esse 

discurso. 

 

Exemplo 1 (1; 7): 

“A política brasileira é conhecida pela corrupção que a impera. Isso não ocorre 

somente nos partidos conservadores, mas também no dos trabalhadores. Se essa corrupção 

não for extinta, não haverá propósito algum em manter o partido no poder. Afinal, continuará 

a existir o desvio do dinheiro público, descaso com as obras e desinteresse em melhorar os 

indicadores sociais e as condições de vida da população”. 

 

Exemplo 2 (1; 17): 

“Na verdade, essa eleição foi um voto de confiança no Partido dos trabalhadores, que 

para ganhar deixou de lado o radicalismo e adotou uma nova postura. Postura essa que se 

espera que não se corrompa e que faça a diferença no futuro do país”. 

 

Exemplo 3 (1; 29): 

“Espera-se que ele (Lula) não se corrompa com o poder, pois caso isso aconteça o 

povo também estará lá para ‘tomar satisfações’”. 

 

Esses alunos deixam perpassar o discurso popular, segundo o qual “todo político é 

corrupto”, “não há política sem corrupção”, um ideal reiterado até mesmo nas conversas em 

grupo para se justificar o distanciamento entre os sujeitos e a política. Esse mesmo discurso 

ainda se encontra no corpus 2, abaixo exemplificado. 

 

Exemplo 4 (2; 17): 

“A fraude está em todos os lados, os políticos nada fazem, as verbas estão sendo 

mandadas para contas pessoais na Suíça ou nas ilhas Cayman, a fome está participando do 

dia a dia de vários cidadãos, a saúde está em benefício de minorias, educação nem se fala...”. 
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Exemplo 5 (2; 28): 

“Até agora Lula está cumprindo o que prometeu, então esperamos que ele melhore 

nossa educação, nossa saúde e tudo o mais. Inclusive que ele acabe com a corrupção, o 

principal motivo do país passar por tantos problemas, principalmente econômicos”. 

 

Enquanto, no exemplo 4, percebe-se a reiteração do discurso do exemplo 1, apesar de 

os estudantes estarem em salas distintas; o exemplo 5 consiste em repetição dos exemplos 2 e 

3: a esperança no fim da corrupção. Entretanto, essa corrupção aparece em todos os trechos 

como sendo o grande mal da política e do país. 

 

Item 6 e 5 (corpus 1 e 2, respectivamente): a questão da mudança do país está 

ligada à mudança político-econômica. No corpus 1, esse discurso se encontra no interior de 

dois textos (16 e 18 – 6,25%); no corpus 2, de dois textos (8, 29 – 6,6%). Abaixo, elencam-se 

alguns exemplos. 

 

Exemplo 1 (1; 18): 

“Para se tornar esperança concreta, o Partido dos Trabalhadores deve fazer uma linha 

resultante entre as atuações no social e na diplomacia internacional. A geração de empregos 

depende incondicionalmente de uma balança de mercado favorável para empresas nacionais” 

 

Exemplo 2 (2; 29): 

“Havendo a possibilidade de melhorar esses fatores (apoio político, dificuldade 

econômica, aplicação de dinheiro nas áreas sociais)53, o governo poderá investir na educação, 

acabando com o trabalho infantil, e o anafalbetismo, melhorar mais um pouco a saúde, 

incentivar a indústria nacional, ampliando o mercado de trabalho”. 

 

O primeiro exemplo revela um discurso da mídia veiculado não só por noticiários da 

TV, como também por propagandas eleitorais. O segundo exemplo, por seu turno, também 

reafirma tal visão, acrescentando uma outra: a educação vinculada ao fim do trabalho infantil. 

A educação, como solução para os problemas socioeconômicos, é um argumento utilizado 

                                                 
53 Acréscimo da pesquisadora, já que a expressão “esses fatores” consistia em uma retomada do parágrafo 
anterior do texto do aluno. 
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reiteradas vezes. Conseqüentemente, esse discurso faz parte também do universo dos alunos, 

comprovando, mais uma vez, o caráter de repetição da mídia.  

 

Itens 7 e 6 (corpus 1 e 2, respectivamente): confronto entre discurso e prática.  

Esse discurso pode ser observado em dois textos do corpus 1 (3, 24 – 6,25%); em 

cinco textos no corpus 2 (7, 9, 11, 17, 18 – 16,6%)54. 

 

Exemplo 1 (1; 3):  

“Tudo parecia fácil para o presidente na teoria. [...]. Com mais de um mês de governo 

a equipe dos ‘trabalhadores’ não disse quais são os planos do governo, eles ao menos 

conseguem conter a revolta em seu partido. O presidente Lula que ia trabalhar para os 

brasileiros já está apoiando a cabeça nos EUA e FMI”. 

 

O aluno incorpora o ideal do distanciamento da teoria e prática, argumentando a sua 

tese com o fato de a equipe do governo não ter revelado o seu plano. Faz uso também da 

revolta no interior do partido, remetendo o leitor para o episódio da senadora Heloísa Helena. 

É importante ainda observar a ironia instaurada pelo uso de “a equipe dos 

‘trabalhadores’”, em que se percebe o sentido disfórico do termo “trabalhadores”. Desse 

modo, remete-se aos postulados teóricos de Ducrot (1987) e Authier-Revuz (2004). O 

primeiro afirma que, em um enunciado irônico, ouve-se uma voz diferente da do locutor. Este 

pode assumir as palavras, mas não o ponto de vista que elas representam. Ao contrário de 

assumir essa representação, o locutor (L) a considera absurda. Authier-Revuz, por sua vez, 

considera a ironia como uma heterogeneidade mostrada, apesar de ela se encontrar no nível do 

discurso sutil e do semidesvelado. Para ela, a ironia está no grupo da conotação autonímica e 

possui a propriedade de rejeitar sem usar um operador de negação. Ou seja, E₂ não nega o 

fato de a equipe desse partido ser trabalhadora, mas sugere essa negação. Ainda segundo essa 

autora, a palavra ou expressão aspeada é uma manifestação de distanciamento de um discurso 

de um L₂ (aqui se assume como se fosse um E₂, segundo a teoria de Ducrot) em relação a um 

outro discurso, o de L₁ (no caso, E₁). 

Importante ainda se analisar o seguinte período: “O presidente Lula que ia trabalhar 

para os brasileiros já está apoiando a cabeça nos EUA e FMI”. Nesse período, destaca-se o 

                                                 
54 Expõe-se aqui apenas um exemplo, já que esse discurso remete a um outro já analisado: o discurso que reflete 
a questão da capacidade / incapacidade de o PT governar o Brasil. 
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contraste dos tempos verbais: pretérito imperfeito (ação inacabada no passado) e o presente do 

verbo estar + gerúndio. Sobre esta construção, Cunha e Cintra (2001, p. 396) fazem a seguinte 

afirmação (quanto ao emprego do verbo auxiliar estar): “com o gerúndio, ou com o infinitivo 

do verbo principal antecedido da preposição a, para indicar uma ação durativa, continuada” 

(grifos da pesquisadora). Ou seja, com o uso  desta construção o maior peso argumentativo 

está centrado em “está apoiando”, enfatizado pelo advérbio de tempo já que, por seu turno, 

pode ser considerado um modalizador.   

 

Itens 9 e 8 (corpus 1 e 2, respectivamente): ideal de que o povo vota no homem e 

não no partido.  

Isso é revelado em três textos no corpus 1(6, 15, 23 – 9,4%), em dois textos no corpus 

2 (8 e 19 – 6,6%). 

 

Exemplo 1 (1; 15): 

“Cada vez mais é comum vermos pessoas declarando que: - eu voto em um candidato, 

mas não em um partido, pois mais facilmente acredita-se no homem, do que em documentos 

cheios de bons propósitos, mas que rapidamente são trocados por alguns políticos, por outros 

que nem sequer deram-se ao trabalhado de uma rápida leitura. A eleição do atual Presidente, 

Luís Inácio Lula da Silva, acredito, é um exemplo inconteste, que o eleitor depositou suas 

‘esperanças’ em um homem, não em um partido, pois, embora o Presidente tenha tido uma 

expressiva quantidade de votos em todos os estados da federação, estes votos não foram dados 

aos demais candidatos do Partido dos Trabalhadores – PT; numa clara demonstração que 

embora acredite-se nas instituições a esperança de mudança para a construção de uma vida 

mais justa e digna para todos reside nos homens dignos, não em agremiações partidárias”. 

 

Como mencionado na introdução deste capítulo, não se pretende julgar a forma da 

escrita e as conseqüentes dificuldades que os alunos apresentam. Reconhece-se, entretanto, a 

dificuldade de esse aluno pontuar, assim como de distribuir o seu texto em unidades 

delimitadas pelos parágrafos, haja vista ter escrito um texto longo em apenas um parágrafo. 

Interessa à pesquisadora analisar o discurso, os pontos de vista dos enunciadores, os lugares a 

partir dos quais eles enunciam, mas se reconhece que tais dificuldades podem alterar a 

produção de sentido do enunciado, prejudicando a análise discursiva. Considera-se, então, 

esse texto mais uma paráfrase do discurso midiático, na medida em que , admitindo a vitória 

do homem, mas não do partido, repete um discurso de noticiário televisivo. 
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É importante observar ainda que, apesar da inadequação do uso que faz da pontuação e 

da conjunção integrante que, depreende-se a presença de um discurso direto, um exemplo de 

heterogeneidade mostrada: “-eu voto em um candidato, mas não em um partido”. Segundo 

Authier-Revuz (2004), no discurso relatado direto, o locutor assume um papel de porta-voz do 

outro. Além desse expediente de heterogeneidade mostrada, há dois outros: o comentário e o 

uso das aspas. O comentário é considerado uma modalização autonímica e é denominado por 

Authier-Revuz (2004) como não-coincidência do dizer. Nesse caso, pode-se verificar a 

seguinte modalização: “uma não coincidência do dizer do discurso com ele mesmo”, a partir 

de glosas que denunciam a presença da palavra do outro. Dessa forma, há uma presença de 

outro enunciador, identificado pelo paradigma da 1ª pessoa (EU). 

Do uso das aspas, por seu turno, depreende-se a repetição de um discurso de outrem: 

“esperanças”, haja vista essa palavra ter se tornado a grande bandeira desse partido político. 

 

Exemplo 2 (1; 23): 

“O eleitorado brasileiro não votou no partido, mas no seu líder. Se esses eleitores do 

Lula têm esperança em alguém esse alguém é Lula e não o PT”. 

 

Exemplo 3 (2; 8): 

“A esperança dos cidadãos brasileiros não está ligada diretamente ao partido e sim no 

representante, visto que este demonstra interesse a ajudar o país a ser mais humano e menos 

individualista [...]”. 

 

Considera-se que os dois últimos exemplos consistem em paráfrase do primeiro. 

Entretanto, o terceiro exemplo traz à tona o lado humano do presidente eleito, tão explorado 

durante o período de propaganda eleitoral, durante todo o processo de construção de imagem 

de Lula como um homem público, advindo de classe socialmente desprestigiada.  

Além dos discursos anteriormente analisados, há de se levar em conta dois outros 

presentes no corpus 2, mas igualmente relacionados ao discurso midiático. Correspondem, no 

quadro ilustrativo, aos itens 7 e 11 da FD da mídia, e trabalha-se com eles por causa da 

quantidade de textos em que tais discursos ocorrem. 

 

Item 7: confronto entre esperança e realidade. Esse discurso está presente em três 

textos (10, 11, 21 – 10%). 
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Exemplo 1 (2; 10): 

“Eu quero que as respostas para as minhas perguntas sejam positivas e que o brilho e o 

sorriso do povo brasileiro perdure por muitos anos. Atualmente nós vivemos a esperança, 

pois só o tempo pode concretizá-la”. 

 

Exemplo 2 (2; 11): 

“Vencer o medo é fácil, agora é preciso vencer a fome, a miséria e outros males que 

vem sendo vividos pela população, pois só assim o povo brasileiro vai deixar de ter esperança 

e passará a viver a realidade”. 

 

Esses alunos põem em xeque o discurso petista da esperança, presente não só durante 

a propaganda eleitoral como também no próprio discurso de posse do presidente eleito. Mas 

esse confronto estabelecido entre esperança e realidade é advindo da mídia, na medida em que 

ela própria tenta passar para o interlocutor a idéia de cobrança dos políticos quanto à 

realização de suas promessas. 

O exemplo 1, por sua vez, chama atenção por se identificarem, nesse trecho transcrito, 

a presença de dois enunciadores. E₁ assume o ponto de vista do EU; o E₂, do NÓS, um EU – 

Ampliado que, por seu turno, tem como referente o povo brasileiro. 

 

Item 11: discordância no interior do Partido / o radicalismo do Partido. Esse 

discurso pode ser percebido em cinco textos do corpus 2 (2, 4, 20, 23, 30 – 16,6%). 

 

Exemplo 1 (2; 20): 

“É verdade que em muitos aspectos o governo não tem cumprido com o proposto, a 

exemplo dos constantes aumentos a diversos produtos. Isso, certamente, leva a um certo 

descontentamento e inclusive, como vem ocorrendo, as insatisfações dentro do próprio 

partido”. 

 

Exemplo 2 (2; 23): 

“Esse modo de governar criou crises e decepções dentro do próprio partido. Os 

chamados radicais de esquerda prometem dar dor de cabeça na cúpula do PT. Eles 
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representam, pelo menos, um terço da bancada petista no Congresso, o que pode dificultar a 

aprovação de medidas e emendas por parte do governo”. 

 

Este último trecho ilustra uma repetição do discurso veiculado pela mídia (numa capa 

da revista Veja), por ocasião do segundo turno das eleições presidenciais de 2002. “Entre os 

petistas, 30% são de alas revolucionárias, ficaram silenciosos durante a campanha. Se Lula 

ganhar, vão cobrar a fatura. O PT diz que não paga”55. Associado ao discurso verbal havia o 

não-verbal, cuja principal função consistia na retomada do medo, em relação ao comunismo, 

inculcado pela ditadura militar. Além disso, percebe-se a retomada do episódio da petista 

Heloísa Helena. Tal fato é refletido nos textos desses alunos, provando o poder de inculcação 

ideológica dos meios de comunicação de massa. 

No exemplo 1 ainda se podem observar dois modalizadores: “É verdade, certamente” 

que consistem, por sua vez, em uma apreciação do locutor em relação ao enunciado. Em 

lingüística, são considerados uma modalidade lógica subjetiva, que recobre, por seu turno, as 

modalidades epistêmicas e apreciativas. Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 336), citando a 

classificação que Meunier faz acerca desta modalidade, dão a seguinte explicação: “As 

modalidades ‘epistêmicas’ são aquelas ‘pelas quais o locutor exprime seu grau de certeza 

sobre aquilo que afirma’”. 

A partir dessas análises é possível perceber o quão massificador é o discurso 

midiático, na medida em que os alunos, em sua maioria, não só o utilizam como expediente de 

argumentação como também parecem concordar com tais discursos. Constata-se assim a 

hipótese de que esses alunos falam do lugar de classe a que pertencem, repetindo um discurso 

perpassado pela mídia que, por sua vez, é reflexo do discurso do estado, concretizando a 

cristalização do discurso institucional. Nesse sentido, é importante observar o que Orlandi 

(2001, p. 26), à luz de Pêcheux, afirma acerca do discurso: 

 

É preciso dizer que todo discurso nasce de outro discurso e reenvia a outro, por isso 
não se pode falar em um discurso mas em estado de um processo discursivo, e esse 
estado deve ser compreendido como resultando de processos discursivos 
sedimentados, institucionalizados. 

 

 

 

 

                                                 
55 Capa analisada no item 2 do Capítulo III. 
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1.2 A FD Político-partidária 

 

FD Político-partidária 
Corpus 1 

FD Político-partidária 

1. Idéia de que o presidente é um homem 
do povo (Textos 2, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 
19, 25, 29, 30). 

 
 
2. Lula: Salvador da Pátria / idéia de 
conquista, de vitória do povo com a eleição 
de Lula (Textos 2, 5, 6, 10, 19, 29, 30, 32). 
 
 
3. Idéia de que o PT é um partido correto, 
justo, ético (Textos 8, 9, 18, 21, 26 e 31). 
 
 
 
4. PT: mesmo pensamento do povo / luta 
pelo povo. (Textos 11, 26, 27). 
 
 
 
5. Importância dos ideais revolucionários 
do PT. (Textos 16, 21, 25) 
 
 
 
6. Crítica ao PSDB. (Textos 18, 21) 
 
 
7. Percurso histórico: da ditadura à 
ascensão do povo ao poder (Textos 21,28). 
 
 
8. Ideal de que o povo pode colaborar com 
o / participar do Poder Executivo (Texto 
26). 
 
9. Fome Zero: projeto nacionalista 
implicando em crescimento do país (Textos 
20, 31). 
 
 

1. Idéia de que o presidente é um homem 
do povo, portanto conhece a necessidade 
deste. (Textos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 26, 
29, 30) 
 

 2. Lula: Salvador da Pátria / esperança do 
povo brasileiro. (Textos 1, 3, 4, 5, 6, 10, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 
30) 

  
 3. Conhecimento da situação sociopolítica 

e econômica acrescido do ideal de que se 
precisa de calma para a solução dos 
problemas. (Textos 1, 9, 15, 18, 21, 22) 

  
4. PT: mesmo pensamento do povo / luta 
pelo povo / esperança do povo. (Textos 3, 
8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 
27, 28) 
 
5. O ideal de mudança – de persistência de 
mudança - do país figurativizado por Lula / 
pela eleição de Lula → revolução popular. 
(Textos 3, 15, 19, 20, 27) 
 
6. Crítica ao PSDB / Crítica ao 
neoliberalismo. (Textos 4, 8) 
 
7. Percurso histórico: da ditadura à 
ascensão do povo ao poder. (Textos 6, 11, 
14, 27) 
 
8. Ideal de que o povo pode participar do / 
colaborar com o governo (Textos 4, 5, 6, 8, 
12) 
 
9. Fome Zero: ideal de um projeto 
revolucionário / ênfase nas questões sociais 
a partir desse projeto. (Textos 4, 8, 9, 11, 
14, 25) 
 
10. Lula é um sertanejo, portanto é forte 
(reiteração do discurso: “o sertanejo é 
antes de tudo um forte”/ o brasileiro é um 
forte (com sofrimento e vontade de mudar). 
(Textos 3, 5) 
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Antes de se proceder a uma abordagem dos discursos dos alunos, é importante fazer 

algumas considerações a essa FD, e por que se separaram tais discursos como circunscritos ao 

partido político. Essa separação foi feita à luz da propaganda eleitoral veiculada na época, e 

do discurso do Presidente eleito. 

Inicialmente, chama-se atenção para a reiteração de alguns discursos em relação aos 

dois corpora, haja vista os alunos estarem distribuídos em salas distintas. É o caso, por 

exemplo, dos seguintes itens: 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9. Há uma quantidade expressiva de textos que 

repetem os mesmos discursos, principalmente, no que diz respeito aos itens 1, 2, e 4. Abaixo, 

procede-se à análise desses textos, tentando-se estabelecer a relação teoria e prática.  

 

 Item 1: idéia de que o presidente é um homem do povo. 

 Em ambos os corpora, esse discurso pode ser encontrado em 11 textos. Isso 

corresponde a 34,37% do corpus 1 e 36,6% do corpus 2.  Esse discurso é o reflexo não só da 

campanha eleitoral do Presidente eleito, como também da mídia, haja vista a capa da revista 

Época, veiculada em 04 de novembro de 2002, uma semana após as eleições. A análise dessa 

capa se encontra no item 2 do Capítulo II, quando se discute a circulação das palavras 

esperança e mudança, a partir dos textos dos alunos. Nessa análise, chamou-se a atenção para 

a comparação estabelecida entre Lula e um mendigo, identidade que foi construída por conta 

da origem humilde do Presidente. Tal identidade, por sua vez, leva à crença em uma mudança 

radical do país. Essa mudança, por seu turno, está relacionada às classes 

socioeconomicamente desprestigiadas. Essa percepção é vastamente reiterada no interior dos 

textos dos alunos. Abaixo estão elencados alguns exemplos. 

 

 Exemplo 1 (1; 8): 

 “Aparece um homem comum, empregado de uma indústria, um torneiro mecânico que 

começa a lutar pelos seus direitos e dos próximos, que lidera greves e está a favor dos 

trabalhadores. Esse ser é Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula”. 

 

 Exemplo 2 (1; 11); 

 “Por possuírem um pensamento de mudança radical, eles se tornaram a esperança do 

povo, ainda mais com Lula que já passou por todas as dificuldades que o povo brasileiro 

passa”. 
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 Nos trechos acima expostos, pode-se constatar o valor positivo (eufórico) de o 

Presidente eleito ser advindo de uma classe social desprestigiada. A ênfase que os alunos dão 

a esse respeito conota um aspecto messiânico em relação à figura do Presidente. Há, na 

verdade, uma divinização em relação à sua figura. Essa divinização diz respeito à 

possibilidade de concretização da esperança em melhorar o país. Isso porque, apesar de ser 

um homem humilde, advindo do povo, Lula foi capaz de ascender socialmente. Daí a idéia de 

que as massas populares podem perfazer esse mesmo caminho. Isso foi vastamente explorado 

durante a campanha eleitoral de 2002. Mais uma vez, remete-se ao discurso veiculado pela 

revista Época, em 04 de novembro de 2002.  

 

 Exemplo 3 (2; 2): 

 “Há muita espectativa em torno desse novo governo que se inicia. Sendo o atual 

presidente um ‘nativo’ da classe baixa, espera-se que ele, que já sentiu na própria pele o que 

é não ter direitos, saiba então como devolvê-los a quem os teve confiscados, agora que tem 

nas mãos o poder de comandar o país”. 

 

  

Exemplo 4 (2; 5): 

 “Um representante do povo para o povo. É assim que melhor podemos definir o 

Presidente do Brasil. Foram 13 anos de muita luta e perseverança até chegar onde chegou. E 

mais, uma trajetória de vida que se confunde com a de milhões de brasileiros. Um cidadão 

que realmente conhece a fundo as carências do nosso país”. 

  

Exemplo 5 (2; 14): 

 “Com a posse de um presidente que é a ‘imagem e semelhança’ de seu povo é 

inevitável que a esperança de que dias melhores virão cresça a cada dia mais e mais”. 

  

 O ponto de vista a partir do qual os alunos enunciam apresenta Luís Inácio Lula da 

Silva como sendo o único ser capaz de reconhecer o direito do povo, por ser advindo de classe 

socialmente desprestigiada. Essa procedência parece vincular a situação do Presidente à do 

povo; aquele como dotado de capacidade / sensibilidade para compreender este. Nesse 

sentido, há uma lógica nesse argumento, inter-relacionando procedência a sucesso / esperança 

do povo. Essa relação foi vastamente explorada pelo PT durante toda a campanha eleitoral. 
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 Ademais, corroborando o caráter de divinização do candidato, observa-se, no exemplo 

5, a expressão aspeada: “’imagem e semelhança’ de seu povo”, tal como Cristo: “imagem e 

semelhança do Pai”. Essa é uma expressão conhecida amplamente pela sociedade ocidental 

cristã. E, tal como foi colocado, atribui autoridade a quem a professou, por utilizar o discurso 

relatado de estilo direto. Como bem define Authier-Revuz (2004, p. 229): “As aspas se fazem 

‘na borda’ de um discurso, ou seja, marcam o encontro com um discurso - outro”. 

 

 Item 2: Lula: Salvador da Pátria / idéia de conquista, de vitória do povo com a 

eleição de Lula. / Esperança do povo brasileiro.  

 No corpus 1, esse discurso pode ser encontrado em 8 textos (25%); no corpus 2, em 18 

textos (60%), havendo, portanto, uma incidência visivelmente maior no corpus 2. Além disso, 

é importante mencionar que esse discurso, no item 2, é uma conseqüência do item 1. 

Considera-se, então, que os itens 1 e 2 estão imbricados. Por conta disso, retoma-se a análise 

feita no item 2.1 do Capítulo II, em que se discutiu sobre o uso das palavras esperança e 

mudança nos textos dos alunos. Remete-se, então, para o jingle, utilizado após a campanha 

eleitoral, intitulado “Lula é nosso presidente”. Esse jingle perpassa a idéia de que Lula é 

Salvador da Pátria, capaz de solucionar os problemas da nação. Além disso, a letra traz à tona 

os signos representantes do PT: estrela. Este signo, por seu turno, ganha vida ao ser 

adjetivado: “brilha lá no céu a estrela da esperança”, perpassando a idéia de que o presidente 

eleito é a esperança do povo brasileiro. Tal idéia, por sua vez, é amplamente expressa nos 

textos dos alunos. Abaixo segue a análise de alguns trechos que ilustram tal discurso. 

  

Exemplo 1 (1; 10): 

 “Ao supremo governante da nação foi atribuída uma vitória histórica na qual 

democraticamente um partido de esquerda foi vitorioso sobre um outro de centro-direita. Com 

a vitória o então presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva expôs: ‘A esperança venceu o 

medo’. Dados mostram que 55 milhões de brasileiros tem esperança que o PT trará consigo as 

melhorias nos âmbitos necessitados”.  

 

 Esse trecho ilustra a idéia de conquista / vitória do povo por ocasião da eleição de Lula 

e a conseqüente esperança em um futuro melhor, num gesto de reiteração do discurso 

partidário. Corroborando esse ideal, o locutor introduz um discurso relatado de estilo direto: 

“A esperança venceu o medo”. Este, por sua vez, remete o interlocutor não só ao discurso da 

mídia como também ao dos partidos de oposição ao PT, os quais inculcaram o medo nos 
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eleitores, a partir de uma visão contrária ao socialismo. Além disso, como visto anteriormente, 

a escolha do uso de um discurso relatado diz respeito a uma teatralização das falas dos 

personagens do texto, no caso, os enunciadores. Nesse contexto, o enunciador tem um papel 

de porta-voz do outro. Consiste, então, em um discurso, de certa forma, de autoridade, na 

medida em que traz para o interior do texto a fala do próprio presidente eleito. Atribui a este 

um valor eufórico, reforçando o ideal do partido: esperança versus medo.  

 

 Exemplo 2 (1; 19): 

 “Fizeram isso (depositaram a esperança no PT)56 certos da vitória. É possível. O 

Partido dos Trabalhadores está mais perto das necessidades do povo. Por isso saberá onde o 

Brasileiro mais precisa antes de se tornar um país desenvolvido. A sua visão é acabar com 

questões que atrasam a nação como a fome, o desemprego, o analfabetismo, a educação 

pública falida etc.” 

 

 Esse trecho, por sua vez, reitera o discurso do trecho anterior (1; 10) que, por seu 

turno, repete o discurso político-partidário, segundo o qual com Lula os problemas sociais 

têm seu fim. Esse discurso, por sua vez, retoma o ideal do item 1 (idéia de que o presidente é 

um homem do povo), como uma causa da vitória do povo e o conseqüente desenvolvimento 

do país. Tal desenvolvimento é, por seu turno, instaurado pelo locutor a partir de uma 

informação implícita: o pressuposto (antes de se tornar um país desenvolvido). Esse é, 

segundo Ducrot (1987), um exemplo de polifonia, uma vez que há dois enunciadores (E₁ e 

E₂), em que E₁ é responsável pelo pressuposto (o Brasil é um país subdesenvolvido) e o E₂ 

pelo posto (antes de se tornar um país desenvolvido). Ainda segundo Ducrot (1987), E₁ é 

assimilado por ON (Ȟ - locutor enquanto pessoa no mundo - a opinião pública), e E₂, pelo 

locutor (L). 

   Ducrot postula também que o pressuposto é comum às duas personagens (locutor e 

interlocutor). A partir dele existe uma cumplicidade que liga os sujeitos do discurso. Como 

bem comenta Robin (1977, p. 32):  

                                                 
56 Esse acréscimo é feito pela pesquisadora, a fim de explicar o anafórico isso, já que esse pronome retoma um 
parágrafo anterior. 
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Esta cumplicidade fundamental de que fala Ducrot, faz com que as informações 
implícitas do pressuposto estejam fora de causa, evidentes, incontestáveis. Por isso, 
o pressuposto força o interlocutor, cerca-o, coloca-o de um só golpe, muitas vezes 
contra a vontade, num sistema de pensamento, num universo ideológico preciso; 
aprisiona-o. 

   

 Ainda segundo essa autora, o pressuposto está na dependência das formações 

ideológicas. 

Chama-se a atenção ainda para o comentário: “É possível” que traz à tona a posição do 

locutor (L) em relação à vitória do país, um ponto de vista segundo o qual L concorda com Lp 

(ON - Ȟ). 

 

Exemplo 3 (2; 3): 

“Na última eleição para presidente da república, em 2002, o Brasil assistiu a uma 

revolução popular que culminou com a subida ao poder de Luís Inácio Lula da Silva. Ele, 

fundador e representante do Partido dos Trabalhadores, despertou a  esperança do povo 

brasileiro para uma vida melhor”. 

 

Evidencia-se nesse trecho o discurso de Lula como sendo o “Salvador da Pátria”, 

capaz de despertar o Gigante de seu berço esplêndido. Segundo tal discurso, Lula é a 

concretização de uma vida melhor. Esse discurso, por sua vez, é a reiteração dos exemplos 1 e 

2. Daí consistir em uma paráfrase, pautado, portanto, no mesmo discurso. 

 

Exemplo 4 (2; 6): 

“O novo quadro político que tem se apresentado à frente da sociedade, com a elevação 

de um ex-operário a presidente da república, serviu para reforçar a esperança do povo 

brasileiro diante das enormes dificuldades, pelas quais, o Brasil tem vivenciado”. 

 

Exemplo 5 (2; 10):  

“Os brasileiros, um povo de certa forma sofrido, que tem suas vidas marcadas por 

muita luta e alimentam-se de promessas enganosas de alguns políticos. Mas um brilho 

diferente ronda o olhar do povo brasileiro, é a esperança que nasceu no momento em que o 

partido dos trabalhadores assumiu a presidência do Brasil”. 

 

Os exemplos 4 e 5 constituem retomadas dos exemplos anteriores que, por sua vez, 

são repetições de um discurso de ampla circulação durante a campanha do presidente Lula: 
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“única possibilidade de solução para os problemas de um povo sofrido”. Isso é refletido no 

discurso do aluno de forma contundente, daí a crença na implantação de um “novo quadro 

político”, haja vista o velho quadro não possibilitar tal mudança. Além disso, para o locutor, é 

o novo que é capaz de reforçar a esperança, isto é, o novo consiste em algo capaz de reanimar 

o povo brasileiro de seu estado de letargia. Essa, como visto, é uma visão messiânica, 

igualmente compatível com os exemplos anteriores (exemplos 2 e 3 do item 1) e encontram-

se no limite da FD Político-partidária e da FD Religiosa, por revelarem um caráter divino do 

qual o  então presidente faz amplo uso.  

 

Item 4: PT: mesmo pensamento do povo / luta pelo povo / esperança do povo. 

Esse discurso é identificado em três textos no corpus 1 (9, 37%); em 15 textos, no 

corpus 2 (50%), donde se conclui que a turma 13B está muito mais pautada em um discurso 

político-partidário do que a turma 13A. Há ainda de se levar em conta que este discurso 

reitera os itens 1 e 2 acima expostos. Por conta disso, só serão analisados três exemplos (1 do 

corpus 1 e dois do corpus 2).  

 

Exemplo 1 (1; 27): 

“O Brasil nesta última eleição passou por uma grande mudança, o presidente eleito é 

de um partido de esquerda. Isto significa que neste mandato, as classes menos favorecidas 

vão ter uma maior atenção”. 

 

Exemplo 2 (2; 22): 

“O Partido dos Trabalhadores virou a resposta para o fim da miséria e da violência 

brasileira. Para eles, agora, os direitos humanos serão respeitados e a educação e saúde que 

estão em situação crítica, receberão muitas melhoras”. 

 

Exemplo 3 (2; 28): 

“A história de corrupção e de descaso dos governos brasileiros fizeram com que em 

2002 a população se rebelasse diante das urnas elegendo um partido de esquerda para 

governar durante os próximos 4 anos. Essa esperança de mudança representa a vontade do 

povo de ver atendido os seus anseios e necessidades primordiais”. 

 

Esses exemplos constatam o discurso político-partidário que culminou com a eleição 

de Lula, na medida em que revela que o PT é a expressão, a esperança do povo. Este, por sua 
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vez, é considerado pelos alunos, como visto, a parcela menos favorecida da população, 

estabelecendo, portanto, um certo distanciamento entre os produtores dos textos e o povo, 

conseqüentemente, entre eles (os autores) e o PT. É como se o PT fosse solução para os 

problemas dos “outros”, aqueles que, provavelmente, têm problemas, que são advindos de 

classe socialmente desprestigiada.  

 

Item 6: crítica ao PSDB. 

Essa crítica, como é pouco encontrada no interior dos textos dos alunos (corpus 1, 3 

textos – 9, 37% - ; corpus 2, 2 textos – 6, 6%), será exemplificada por dois trechos, a fim de 

se ilustrar tal discurso. 

 

Exemplo 1 (1; 18): 

“O governo passado se viu carente de amigos influentes e obcecado pelo capital 

estrangeiro, o que retardou o mercado e a economia nacional, reduziu o poder de compra do 

povo, o que acabou por implodir o sistema trabalhista brasileiro, aumentando a taxa de 

desemprego”. 

 

Exemplo 2 (2; 4): 

“Lula pegou um país numa situação muito precária, deixada pelo presidente FHC, em 

que é obrigado a fazer superávit primário, para atender as necessidades do fundo monetário 

internacional (FMI), com isso só se o Brasil crescer economicamente, poderíamos ver 

melhoras no nosso país”. 

 

A visão de deficiência do PSDB e, conseqüentemente, do ex-presidente Fernando 

Henrique, é expediente de argumentação a favor do PT, uma vez que desprestigia o governo 

anterior e prestigia o atual. Nesse sentido, os produtores de texto repetem um discurso 

amplamente divulgado pelo presidente eleito: as críticas ao governo anterior, acusando-o de 

aliança com as elites do país. E, na medida em que os alunos utilizam essa crítica como 

argumento favorável ao PT, reiteram os itens 1, 2 e 4, analisados anteriormente. Ou seja, esse 

tipo de argumento foi utilizado para demonstrar o quanto o PT está próximo do povo, é a voz 

do povo, é a esperança do povo; o que significa, no dizer dos alunos, que esse partido é 

realmente do povo, para o povo, enfatizando, assim, a noção de democracia. E, como visto, 

esse conceito sobre o partido está presente em muitos textos dos corpora, apesar de os alunos 

fazerem parte da elite social. 
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Item 7: percurso histórico: da ditadura à ascensão do povo ao poder, observado em 

dois textos (6, 25%) do corpus 1; em 4 textos (13, 3%), do corpus 2. 

Esse discurso, por sua vez, corrobora os itens acima analisados, na medida em que 

revela um passado de atraso político-econômico, apontando o PT como um partido em que se 

confia, de que se espera algo. Por conta do número de textos em que esse discurso aparece, só 

serão exemplificados dois trechos. 

 

Exemplo 1 (1; 21): 

“Após um longo e sofrido período militar, a ditadura veio abaixo. O povo alcançou a 

sua tão sonhada expressão de liberdade”. 

 

Exemplo 2 (2; 11): 

“Com a queda da ditadura, a sociedade começou a se adequar novamente com alguns 

critérios democráticos, antes extintos pelo governo repressor, agora novamente instaurados. 

A década de 80, foi a década das movimentações, entre todas as movimentações 

destaca-se a reorganização dos partidos políticos, entre eles o Partido dos Trabalhadores, o 

PT, que com seus ideais e líderes começam a implantar o seu plano contestador”. 

 

Como visto, a organização argumentativa escolhida (tempo – espaço) revela a 

identificação do povo com o PT. Este partido, por seu turno, na visão dos alunos, consiste na 

libertação do povo do período de opressão, colaborando com o discurso do item 2: Lula: 

Salvador da Pátria. É mais um exemplo da força do discurso político-partidário. 

 

Item 8: ideal de que o povo pode colaborar com o / participar do Poder Executivo. 

Esse discurso remete o interlocutor ao clichê “a união faz a força”, tão bem explorado 

pelo partido político em questão. Ele foi encontrado em um texto no corpus 1; em 5 textos(16, 

6%), no corpus 2. É importante, nesse sentido, observar-se que essa união, essa participação 

se encontram no eixo da memória discursiva e dizem respeito a momentos históricos em que 

o povo se uniu para conseguir ultrapassar os empecilhos apresentados na ocasião. É o caso, 

por exemplo, tão divulgado das Diretas – Já, da luta pela anistia dos presos políticos. Ou 

seja, remete a lutas sociais bem sucedidas. 
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Exemplo 1 (1; 26): 

“E é justamente por isso (a existência de vários problemas no país)57 que temos que 

nos conscientizar de que não podemos apenas cobrar do presidente as mudanças, e sim 

colaborar para que ela ocorra de maneira justa. Atingindo, assim, todas as classes sociais 

existentes”. 

 

Exemplo 2 (2; 4): 

“O partido dos trabalhadores está passando por problemas sérios de brigas internas, 

provocado pela ala radical do PT, onde o momento será de união pelo sucesso de Lula e 

conseqüente melhora na situação do país. Eu tenho muita esperança particularmente, e 

espero que ele supra as necessidades desse povo que tanto precisa”. 

 

Exemplo 3 (2; 6): 

“O povo deveria semear sua fé em si mesmo, para que todos juntos podessem (sic.)  

auxiliar o nosso novo governo a melhorar as condições de vida dos brasileiros, acabando 

com a miséria, com a violência, com a impunidade, para podermos então construir uma nação 

decente e valorizada”. 

 

Exemplo 4 (2; 8): 

“Então atualmente a esperança de um país melhor está depositada não só no membro 

do Partido dos Trabalhadores mas a todos que fazem esta nação como a população e os 

outros governos como os estaduais e os municipais”.  

 

Os trechos acima transcritos são exemplos do ideal de que o povo pode ajudar o poder, 

discurso igualmente explorado pelo PT. É importante ainda chamar a atenção para os 

seguintes aspectos: a consciência (em 1), a fé (em 3), a esperança (em 2 e 4). Nesse sentido, 

aponta-se para o tênue limite entre a FD Político-partidária e a FD Religiosa, na medida em 

que tal discurso é comum a esses dois âmbitos. Essa sutil fronteira ocorre porque, como já 

observado no item 2.2 do Capítulo III, os discursos da mudança e da esperança de mudança 

estão circunscritos a essas duas FDs e, conseqüentemente, refletido na FD da mídia. Supõe-se 

que tal reflexo se dê como um expediente de construção de imagens, entre os meios de 

comunicação e os interlocutores partícipes desse partido político.   

                                                 
57 Comentário da pesquisadora por conta do uso do anafórico isso, retomando o parágrafo anterior. 
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Chama-se atenção ainda, no exemplo 2, para o uso dos intensificadores muita (muita 

esperança) e tanto (tanto precisa), quantificando os sintagmas modificados. Nesse mesmo 

exemplo, o locutor também se deixa identificar pelo uso da 1ª pessoa do singular, EU, 

evidenciando essa identificação com o modalizador particularmente. Nesse contexto, 

estabelece um certo distanciamento entre aquele que enuncia e o povo (que tanto precisa). 

Delimita, assim, o lugar a partir do qual ele enuncia – da elite social -, em contraposição ao 

lugar do povo – a classe social desprestigiada. Esse distanciamento, por sua vez, já foi 

notificado na análise do item 4, nessa mesma FD (a Político-partidária). 

 

Item 9: Fome Zero:  projeto nacionalista, implicando em crescimento / ideal de um 

projeto revolucionário / ênfase nas questões sociais a partir desse projeto. 

Discurso observado em 2 textos no corpus 1 (6, 25%); em 6 textos (20%), no corpus 

2. E, assim como nos itens 1, 2, 4, 7 e 8, percebe-se uma maior repetição desses discursos no 

corpus 2, fazendo crer que estes alunos estão muito mais situados na FD Político-partidária do 

que os integrantes do corpus 1. Excetuando-se o item 6, único que apresenta maior incidência 

de repetição discursiva do corpus 1, todos os outros itens examinados têm maior incidência 

no interior do corpus 2. É importante mencionar ainda que esse discurso contribui 

particularmente com os discursos circunscritos aos itens 1, 2 e 4. 

 

Exemplo 1 (1; 21): 

“Desde que o partido dos trabalhadores assumiu a liderança, que eles tentam acabar 

definitivamente com o mais cruel dos índices do Brasil, a fome. Lançaram o projeto ‘fome 

zero’”. 

 

Exemplo 2 (1; 31): 

“O que realmente chamou a atenção nessas eleições foi a motivação que o Partido dos 

Trabalhadores demonstrou com a esperança de tornar o Brasil em um país mais justo e 

humano tendo como a principal meta, a princípio, combater a fome com a criação do 

programa ‘Fome Zero’. Assim, com tais propostas apresentadas em discursos foi que o PT 

fez-se maioria no eleitorado, cativando o povo brasileiro e esse, por sua vez, enchendo-se de 

esperança diante da situação de crise em que o país se encontra”. 
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Exemplo 3 (2; 4): 

“Estamos no início do governo Lula, por isso não podemos fazer uma avaliação no 

geral, mas ele está cortando gastos para justamente dar prioridades como o projeto ‘fome 

zero’ e a outros projetos idealizados por ele”. 

 

Exemplo 4 (2; 9): 

“Um projeto que foi um dos temas da candidatura de Lula foi o Fome Zero. Essa 

grande proposta está sendo implantada, no país e tem muitos a beneficiar, afinal a fome é um 

dos principais problemas do país. Esperamos, como sempre, que se obtenha sucesso”. 

 

Exemplo 5 (2; 14): 

“As perspectivas para os próximos 4 anos é um aumento significativo de 

investimentos no social, como é o caso do projeto Fome Zero. O presidente vem do povo, 

pelo povo, para o povo. Esta é a razão de tantas espectativas em relação ao mesmo”. 

 

Tal como os alunos revelam, o projeto Fome Zero foi uma das bandeiras levantadas 

pelo PT, em prol da candidatura de Luís Inácio Lula da Silva. Esse projeto, por sua vez, 

corrobora o ideal de proximidade do presidente e o povo humilde, aquele que passa fome. Isso 

tudo se encontra refletido no interior dos textos dos alunos, os quais não só crêem nessa 

proposta, como também compartilham com ela, sem, no entanto, refletirem sobre ela. Tal 

crença é muito bem caracterizada pelos alunos, na medida em que adjetivam essa proposta: “o 

mais cruel do índices do Brasil, a fome (ex. 1)”; “essa grande proposta (ex. 4)”. 

E, como visto, esse discurso reitera os itens 1, 2 e 4. Reconhece-se, entretanto, que os 

itens 1, 4 e 9 revelam o poder de o presidente salvar o país da miséria em que este se encontra. 

Isso significa que esses itens enfatizam o discurso circunscrito ao item 2, elegendo Lula 

realmente como o “Salvador da Pátria”. 

Mais uma vez, identifica-se a sutil fronteira entre a FD Político-partidária e a FD 

Religiosa, pois se percebe o poder que é atribuído ao presidente quanto à resolução dos 

problemas sociais. Tal poder, por seu turno, aproxima o povo do ideal de uma Terra 

Prometida, sem miséria, onde se pode “ser feliz para sempre”, recurso de argumentação 

amplamente utilizado por esse partido político. 
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1.3 FD Religiosa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de só se terem recortado duas unidades discursivas referentes à Formação 

Discursiva Religiosa, reconhece-se que o ideal religioso perpassa, em grande parte, o discurso 

político-partidário. Como mencionado, o PT se utiliza desse recurso de argumentação para 

persuadir o seu eleitorado. Faz isso, ou por acreditar na mistificação desse povo, ou por 

reconhecer o poder exercido pelo discurso religioso frente ao povo brasileiro. 

 

Item 1: idéia de fé em uma vida melhor: o ideal do Paraíso Perdido. 

Esse discurso pode ser encontrado no interior de três textos (9, 37%) do corpus 1; em 

1 texto (3, 3%) do corpus 2, revelando uma maior aproximação dos alunos da turma 13A do 

ideal religioso. Abaixo se analisam alguns textos. 

 

Exemplo 1 (1; 5): 

“Esperança sim. O Partido dos Trabalhadores é constituído de esperança. É feito de fé 

de pessoas que sonham com uma vida melhor, que acreditam que alguém que luta pelos 

trabalhadores pode beneficiar também os pobres e não só a elite”. 

 

Exemplo 2 (1; 9): 

“Esperança. Sentimento que move nossa população que nos faz sempre acreditar num 

possível amanhã. Precisamos sempre nos agarrar a alguma idéia de solução para 

sustentarmos essa esperança. 

Idéias surgem aos montes. Mas nenhuma está crescendo com tanta força como o 

Partido dos Trabalhadores. A cada ano que passa, mais e mais pessoas filiam-se a esse 

FD Religiosa 

Corpus 1 

FD Religiosa 

Corpus 2 

1. Idéia de fé em uma vida 
melhor: o ideal do Paraíso 
Perdido (Textos 5, 9, 10) 
 
2. PT: esperança do povo 
brasileiro: a esperança venceu 
o medo. (Textos 6, 8, 10, 27, 
29). 
 

1. Idéia de fé em uma vida 
melhor: o ideal do Paraíso 
Perdido. (Texto 22) 
 
2. PT: esperança do povo: a 
esperança venceu o medo. (13, 
15, 16, 20, 25, 28)  
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partido. Talvez por ter opiniões revolucionárias ou mesmo por ser ‘a última chance de 

levantar o Brasil”. 

 

Exemplo 3 (1; 10): 

“Alta do dólar, ameaça de superinflação, fome e desemprego. Em meio a tantas 

mazelas, o povo brasileiro acredita que a mudança é o modo de conseguir-se a tão esperada 

prosperidade. Mudança uma vez posta como missão do PT (Partido dos Trabalhadores) na 

última eleição para presidente”. 

 

Exemplo 4 (2; 22):  

“A história brasileira sofreu um grande acontecimento: a eleição de Lula para 

presidente. Um dos maiores representantes do Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da 

Silva depois de muitas lutas e derrotas finalmente chega à vitória. 

(..............) 

A sociedade brasileira sempre foi conhecida pela sua esperança e fé. Será que agora 

os santos a ouviram e enviaram Lula? Para muitos a resposta é com certeza. Só esperamos 

que ele faça um ótimo trabalho durante o seu governo e atinja as expectativas de seus 

eleitores”. 

 

Esses trechos reiteram o ideal religioso da busca do Paraíso Perdido. A figura de Lula 

é tida como um mensageiro enviado pelos Santos para mudar o Brasil, para retirá-lo do caos 

sócio-político-econômico em que se encontra. Essa mudança, por sua vez, é compreendida 

como uma missão do Partido dos Trabalhadores. E a fé do povo consiste na mola mestra que 

o impulsiona a esperar tal mudança. Fé, esperança e mudança são palavras utilizadas com 

ampla circulação nos textos dos alunos, revelando o caráter ideológico dessas palavras. 

Nesse sentido, remete-se a Orlandi (2001b), segundo a qual a ideologia não é 

ocultação, mas a produção de evidência. E essa evidência se verifica no comportamento 

místico do povo brasileiro, à luz do qual o PT se inspira e faz uso do discurso religioso, 

circunscrevendo-se em uma formação discursiva religiosa. 

E, como mencionado anteriormente, a formação discursiva representa o lugar de 

constituição do sentido e de identificação do sujeito. Este, por sua vez, é interpelado pela 

ideologia.   
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Item 2: PT: esperança do povo brasileiro: a esperança venceu o medo. 

Ideal encontrado em 5 textos (15, 62%) no corpus 1; em 6 textos (20%), no corpus 2. 

Reconhece-se também um tênue limite entre essa FD e a Político-partidária, como 

mencionado, uma vez que o próprio partido utiliza um discurso laudatório. Por conta disso, 

apenas dois exemplos desse discurso serão examinados.  

 

Exemplo 1 (1; 27): 

“O nosso presidente já mostrou que ‘a esperança venceu o medo’ e esperamos que a 

perseverança vença os problemas, fazendo com que o Brasil se torne mais justo para todos”. 

 

Exemplo 2 (2; 13): “As pessoas, que nunca perdem as esperanças, depositaram toda a 

confiança no Partido dos Trabalhadores. Elegeram Lula de forma surpreendente, provando 

que sempre há uma ‘ponta de esperança’. O principal objetivo foi, entretanto, lutar por um 

Brasil melhor, ou quem sabe mais justo. 

‘A esperança é a última que morre’, e para confirmar esse dito, os brasileiros 

colocaram no poder um presidente do Partido dos Trabalhadores, de um partido de esquerda. 

E, é com essa força para lutar, com a esperança de crescer (mesmo que às vezes caia) que o 

Brasil está conseguindo mudanças antes tão almejadas”. 

 

O exemplo1 retoma claramente o discurso petista com o uso do discurso relatado de 

estilo direto. O locutor não só se faz porta-voz do outro, mas também transparece a crença no 

que o outro diz, afirmando que “o presidente já mostrou que a esperança venceu o medo”. O 

advérbio de tempo já, considerado um modalizador, comprova a realização do fato: o de 

mostrar que a esperança venceu o medo. Tal modalizador é corroborado, por seu turno, pelo 

uso do perfeito do indicativo, ação acabada no passado: mostrou / venceu. Além disso, 

percebe-se a idéia de justiça para todos que, por sua vez, contribui com os outros discursos: “a 

união faz a força”, “ a busca do Paraíso Perdido”.    

No exemplo 2, por seu turno, encontra-se a reiteração do discurso da esperança, a 

partir também das marcas de heterogeneidade mostrada – o uso das aspas -, como forma de 

pôr o outro em perspectiva, isolando o discurso da coletividade: “ponta de esperança”, “ A 

esperança é a última que morre”. Como visto, Authier-Revuz (2004) afirma que com o uso 

das aspas o locutor entende que o que diz é um redito. Essa perspectiva aplica-se a esse texto. 

Esses ditos, por sua vez, são reforçados pelas seguintes expressões: “força para lutar”, 

“esperança de crescer”. Tudo isso culmina no final do texto, quando o locutor usa o advérbio 
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antes, em “mudanças antes tão almejadas”. Nesse sentido, antes instaura um pressuposto, 

segundo o qual as mudanças já foram conseguidas. Além disso, o uso do intensificador tão 

enfatiza o adjetivo almejadas, revelando o grau de “esperanças” desse povo que se 

autodeclara sofrido. 

Esse aluno ainda faz uso de uma generalização, demarcada pela oração subordinada 

adjetiva explicativa: “As pessoas, que nunca perdem as esperanças, depositaram toda 

confiança no Partido dos Trabalhadores”. Essa estrutura, como já observado, instaura o 

pressuposto de que todas as pessoas nunca perdem as esperanças. É uma informação 

implícita que aprisiona, por sua vez, o interlocutor no sistema de pensamento do locutor. 

Nesse contexto, o pressuposto consiste em mais um exemplo de polifonia, como exposto. 

Dessa forma, os autores aqui examinados se constituem sujeitos porta-vozes de uma 

crença religiosa advinda do processo de colonização cristã não só no Brasil como em toda a 

América Latina. Essa constatação significa que tal processo está historicamente inculcado na 

mente coletiva de um povo que se considera “abençoado por Deus”. Essa crença, por sua vez, 

é reiterada nos ditos populares, quais sejam: “Deus é brasileiro”, “ Deus é Pai, não é 

padrasto”, entre tantos outros.  

Ademais, considera-se que é na formação discursiva que o sujeito se constitui 

enquanto tal. Como bem define Orlandi (2001b, p. 103): 

 

Na formação discursiva o sujeito adquire identidade; e o sentido, unidade, 
especificidade, limites que o configuram e o distinguem de outros, para fora, 
relacionando-o a outros, para dentro. Essa circulação entre o fora e o dentro são 
efeitos do próprio processo de interpelação. 

 

Desse modo, é importante retomar a capa da revista Veja, veiculada em outubro de 

2002, a qual remetia o leitor à figura mítica de Cérbero. A respeito desse mito, discutiu-se, no 

item 2 do Capítulo III, tendo como base teórica Barthes (1987), segundo o qual o caráter do 

mito é imediatamente perceptível, é dado como natural, consiste em uma constatação; a 

leitura do mito esgota-se de uma só vez. Daí o uso que faz a mídia dos mitos. E, diante da 

reiteração do discurso utilizado pelo PT, a esperança venceu o medo, reconhece-se o peso 

argumentativo das palavras esperança e medo, corroborando as análises feitas nos itens 2.1 e 

2.2 do Capítulo II. Constata-se também a força argumentativa do discurso laudatório petista, 

capaz de dar uma resposta ao utilizado pela mídia, também considerado de ampla circulação.  
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2. Análises das respostas da pergunta: “Partido dos Trabalhadores: esperança do 

povo brasileiro?” 

  

De acordo com o tema sugerido para as produções textuais, é importante se ouvir o 

que os alunos responderam. Justifica-se essa importância porque tal resposta também consiste 

em uma evidência de sua posição sujeito, que enuncia a partir de um lugar, de uma formação 

discursiva. Abaixo, então, expõem-se as respostas dos alunos. 

  No corpus 1, 15 alunos (46,87%) responderam que o PT é a esperança do povo 

brasileiro. Tal resposta pode ser encontrada no interior dos textos 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 

19, 22, 25, 27, 29, 30, 32. Enquanto que 7 alunos (21,87%) responderam negativamente à 

pergunta. Essa negação pode ser constatada nos textos 1, 7, 15, 21, 23, 24, 28. Um aluno 

(texto 13 – 3,12%), porém, não respondeu à pergunta. Supõe-se que não queria se posicionar 

frente ao problema. Nove textos (28,12%), por seu turno, traziam dúvidas quanto a o PT ser 

esperança do povo brasileiro. Fizeram, portanto, algumas ressalvas quanto ao PT e aos 

governantes, de maneira geral. Tais ressalvas consistiam em afirmações como: “é preciso que 

o povo se conscientize (...)”; “depende do comportamento dos governantes”. 

No interior do corpus 2, por sua vez, pôde-se perceber que 50% dos alunos afirmaram 

que o PT é a esperança do povo brasileiro. Ou seja, em 15 textos (3, 4, 5, 10, 13, 14, 17, 18, 

20, 22, 23, 24, 25, 26, 30) havia a concordância com pergunta. Em contrapartida, 4 alunos 

(13,3% - textos 1, 2, 16, 19) negaram a pergunta. E, igualmente ao corpus 1, um aluno (texto 

28 – 3,3%) não respondeu à pergunta. 

Dez alunos (33,33% - textos 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 21, 27, 29), por seu turno, ficaram 

em dúvida quanto à resposta. Fizeram, nesse sentido, as mesmas ressalvas dos alunos que 

compõem o corpus 1. Afirmaram que dependia ora do próprio povo e de seu nível de 

exigência, ora do comportamento que os governantes manteriam (ou não) em relação ao povo. 

Diante de tais respostas, percebe-se que, apesar de falarem do lugar da elite social, 

46,87% dos alunos integrantes da turma 13A e 50% dos da turma 13B concordaram com o 

discurso segundo o qual o PT é esperança do povo brasileiro. Tal concordância comprova, 

por um lado, o poder de persuasão do discurso político-partidário, a importância da 

construção da imagem do presidente eleito frente ao eleitorado; por outro lado, constata-se a 

compreensão da mudança de formação discursiva do candidato à presidência, tal como foi 

sugerido pela charge analisada. Essa mudança, por sua vez, contribui com uma construção de 

imagem positiva do candidato petista frente às classes socialmente prestigiadas, das quais 

advêm os alunos. Em contrapartida, consiste em uma desautorização do discurso do 
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candidato, em relação às classes desprestigiadas. E, como está se investigando os textos 

daquela classe social, constata-se a recorrência desse discurso nos textos dos corpora. Eis 

alguns exemplos. 

 

Exemplo 1 (1; 11): 

“O PT sempre foi taxado de radical, até mesmo Lula era radical antigamente. Eles 

queriam fazer mudanças drásticas no Brasil, mas se esqueceram que mesmo que 

conseguissem chegar ao poder, as suas mudanças dificilmente ocorreriam, pois não iam ao 

encontro do pensamento da classe privilegiada”. 

 

Exemplo 2 (1; 23): 

“Quando um país está em dificuldade o seu povo muitas vezes escolhe líderes 

carismáticos e que estejam mais próximos de sua realidade. Lula é um exemplo perfeito deste 

pensamento. Mas é estranho que essas que escolheram Lula agora, já tiveram a oportunidade 

de votar nele e não votaram. Isso demonstra que ele foi escolhido porque mudou muito  e 

porque o povo cansou dos mesmos governantes [..]”. 

 

Exemplo 3 (2; 11): 

“Depois de longos anos esperando o cargo mais alto da república, a presidência, o PT, 

alterou os seus ideais, antes radicalistas querendo alterar todos os ideais alcançados, passando 

para uma política moderada e conservadora. Exemplo desse ideal moderador foi a 

continuidade do plano econômico do governo passado”. 

 

Interessante mencionar ainda que, mesmo reconhecendo a mudança de posição 

política e, portanto, de discurso do presidente eleito, os alunos responsáveis pelos exemplos 1 

e 2 (texto 11 nos dois corpora) deram uma resposta positiva à pergunta referente ao tema. 

Somente o aluno produtor do texto 23 (corpus 1) negou a pergunta, mostrando-se , assim, 

mais próximo aos ideais radicais desse partido, defendidos pelos eleitores socialmente 

desprestigiados.. 

Abaixo estão elencados alguns exemplos relacionados às respostas dadas pelos alunos. 
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• Textos com respostas positivas em relação ao tema proposto. 

 

Exemplo 1 (1; 16): 

“O PT é, com certeza, uma esperança  para o país e suas metas são, o objetivo da 

maioria do povo brasileiro”. 

 

Exemplo 2 (1; 29): 

“Diante disso tudo, de toda essa mobilização é possível acreditar em mudanças 

positivas e dizer que o Partido dos Trabalhadores pode e é a esperança do povo brasileiro”. 

 

Exemplo 3 (2; 24): 

“Portanto, é de se convir que a população acredite em rumos mais abrangentes de 

melhoria social. Estes mesmos, que foram tão promovidos pelo partido para se chegar ao 

poder máximo”. 

 

Exemplo 4 (2; 25): 

“Logo, para todos nós brasileiros devemos esperar com esperança que nosso país 

mude e seja considerado um país melhor, sem miséria, fome... Somos um povo tão sofrido 

que para nós a ‘esperança é a última que morre’”. 

 

Todos esses exemplos reiteram o discurso petista de mudança do país e, 

conseqüentemente, da idealização de uma sociedade perfeita. Essa idéia ecoa em trinta textos 

(48,38%), dos sessenta e dois examinados, revelando um alto nível de aceitação do discurso 

político-partidário. 

Além disso, pode-se confirmar que a palavra esperança foi ressignificada, tal como 

postula Bakhtin (1999) e como se afirmou no Capítulo II. Ela está sendo usada muito mais na 

perspectiva da acepção 2, de acordo com Houaiss (2001). Segundo tal acepção, a palavra 

esperança é perpassada de ideal religioso: fé, virtude básica do cristão. Essa constatação 

confirma também a imbricação das formações discursivas (a político-partidária e a religiosa) e 

o conseqüente discurso laudatório do presidente eleito. 
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• Textos com respostas negativas à pergunta do tema 

 

Exemplo 1 (1; 1): 

“Portanto, o povo é mais uma vez enganado por esses representantes, os políticos, pois 

deram-lhe a esperança de ‘mudança’, mas, infelizmente, a política continua a mesma. Logo, 

as transformações serão mínimas para o bem da sociedade”. 

 

Exemplo 2 (2; 1): 

 

“Por oportuno, lembrar-se de que as soluções não são alcançadas num passe de 

mágica, por conseguinte é bom que não se espere que se ‘dê um jeito’ de forma rápida e 

integralmente, para que não se tenha as espectativas frustradas”. 

 

Apenas 11 alunos (17, 74%) dos dois corpora negaram a pergunta feita, comprovando 

que não ficaram convencidos em relação ao discurso petista. Esse índice, no entanto, é muito 

baixo em relação ao esperado, pois se sabe que o Estado de Sergipe tradicionalmente sempre 

elegeu a direita. Dessa maneira, é importante mencionar que, na ocasião, o candidato João 

Alves (do PFL) foi eleito governador do estado. Entretanto, em 2000, Aracaju elegeu um 

prefeito do PT (Marcelo Déda – atual governador, nas eleições de 2006). Essas eleições 

demonstram, de certa forma, uma mudança de expectativas quanto ao processo eleitoral, 

conseqüentemente, em relação aos discursos em circulação.    

 

• Textos com dúvidas em relação à resposta da pergunta 

 

Exemplo 1 (1; 4): 

 “Portanto, percebe-se que o brasileiro se considera vitorioso com a vitória de Lula. 

Mas deve ficar cauteloso, pois suas expectativas podem o decepcionar”. 

Exemplo 2 (1; 8):  

“Não sabemos se Lula vai mudar o Brasil, mas estamos dando a ele um voto de 

confiança e esperamos não nos arrependermos”. 
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Exemplo 3 (2; 15): 

“ Infelismente a realidade é esta e o PT está com grande responsabilidade nas mãos a 

de não desapontar e a de conscientizar que o governo não pode fazer mágica em tão pouco 

tempo”. 

 

Exemplo 4 (2; 27): 

“Esse povo passa, então, a concentrar toda a sua esperança nesse novo partido; 

esperando que essa estrutura social seja revertida. Mas, se com essa atitude o povo se der por 

satisfeito, e deixar o líder administrativo livre de alguma fiscalização, o foco da atenção das 

entidades administrativas poderá ser desviado, infeliz e novamente para a classe dominante. E 

se isso ocorrer, o medo voltará a reinar e a subjulgar a esperança”. 

 

Esses produtores de texto revelam a dúvida em relação ao governo petista. Ora 

afirmam a necessidade de cautela, de conscientização, ora apontam a fiscalização do povo 

como fator imprescindível para que o governo possa mudar o país. 

Como examinado anteriormente, é a partir do discurso da mídia que se podem 

perceber tais ressalvas. Daí se concluir que os textos desses alunos (19 – 30,69% em ambos os 

corpora) perpassam um discurso midiático, evidenciando, portanto, o lugar a partir do qual 

enunciam.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No decorrer deste trabalho, observou-se que a imposição pombalina, no século XVIII, 

significou a tentativa de destruição da língua como um processo constitutivo de um povo. A 

partir de tal imposição, passa-se a ensinar o Português no Brasil, nos moldes da Tradição 

Gramatical, cuja origem se encontra na civilização greco-latina. Surgem aí as raízes do ponto 

de vista que afirma a existência de uma unidade lingüística manifestada numa gramática 

comum para o Português falado no Brasil e em Portugal. Tal ponto de vista acarreta, por 

conseguinte, o silenciamento das vozes do povo, principalmente, das pessoas pertencentes às 

classes populares. 

 É nesse contexto de observações históricas que se discutiram as bases de formação dos 

professores de língua. Além desses aspectos, colocou-se o fato de muitos professores egressos 

dos cursos de Letras passarem a integrar uma estrutura de ensino fincado na tradição. Dessa 

forma, realizam práticas cristalizadas de ensino de Gramática, por a escola optar por um 

posicionamento conservador. E passam a estabelecer um compromisso com programas que 

visam à descrição da norma padrão. Assim, não trabalham com a língua em uso. 

 Nessa perspectiva de ensino de língua – o ensino da Gramática Tradicional – ocorre 

um silenciamento das vozes que constituem as múltiplas variantes da língua portuguesa. 

Nesse caminho, questiona-se como trabalhar a produção de textos criativos, demonstrativos 

da subjetividade do aluno, se a língua é tratada como algo inatingível, dada a sua dificuldade, 

a sua impossibilidade de aquisição como algo certo (na perspectiva da dicotomia certo versus 

errado). 

 Observaram-se ainda as perspectivas relacionadas ao conceito de língua: a língua 

como representação do pensamento; a língua como código, cujo caráter é estático e 

mecanicista; a língua como forma de interação, de ação, perspectiva defendida pelo 

interacionismo. Há de se acrescentar, nesse sentido, a perspectiva defendida pela Análise de 

Discurso, segundo a qual a língua é trabalho. 

 E, a fim de situar o momento atual de ensino de língua, trazem-se à tona os postulados 

teóricos defendidos pelos PCNs. Estes, ao mesmo tempo em que tentam apontar para um 

distanciamento do ensino tradicional, reduzem o texto a concepções estruturalistas. Essa 

redução, por sua vez, favorece o ensino pautado nas normas do bem dizer, perpetuando-se as 

relações de poder em sala de aula. Uma vez perpetuada essa relação, conserva-se também o 

silenciamento dos sujeitos, o apagamento das vozes. 
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 Contrariando tal perspectiva, é importante se perceber o texto como um evento 

comunicativo em que convergem ações lingüísticas, cognitivas e sociais, tal como é defendido 

pela terceira fase da Lingüística Textual. Nesse sentido, não se pode ter um único olhar sobre 

os tipos de texto, mas deve se enfatizar a heterogeneidade tipológica. E, além dos tipos, há de 

se considerarem os múltiplos gêneros textuais, cujo domínio corresponde ao domínio de 

formas de realizações lingüísticas, haja vista o seu caráter sócio-histórico e cultural. Ademais, 

sabe-se que o não domínio dos gêneros implica em silenciar as vozes populares, uma forma 

de corroborar as estruturas políticas do poder. É necessário, portanto, trabalhar-se com os 

gêneros, revelando o caráter dinâmico da própria língua. 

 Além desses aspectos, trouxe à tona a teoria de Foucault (2003) relacionada às 

políticas de fechamento dos discursos. Segundo ele, a própria disciplina carrega em si um 

traço de verdade, institucionalmente imposto. Nesse sentido, a disciplina consiste em um 

princípio de controle do discurso. Nesse caso, à medida que a Língua Portuguesa transforma-

se em um objeto de ensino-aprendizagem, sob o cunho de uma disciplina, traz em seu bojo o 

controle dos discursos dos partícipes desse processo (professor / aluno). E, ao postular a 

existência de sociedades de discurso, cuja função é preservar ou produzir discursos, Foucault 

(2003) afirma que os professores fazem parte de tais sociedades, permitindo ou não o acesso 

dos alunos à circulação dos discursos produzidos. 

 É nesse caminho de discussões acerca do ensino de língua e constituição de sujeito, 

que se estudam as idéias sobre a intersubjetividade no interior da linguagem. Bakhtin, por sua 

vez, é considerado como o precursor dessa teoria, enfatizando a relação homem-cultura. Esse 

filósofo defende, então, que o indivíduo é situado em um contexto cultural, em que os valores 

influenciam o seu modo de ser e de pensar. Além disso, Bakhtin delega à palavra um valor 

privilegiado na comunicação cotidiana, pois ela adquire significação em uma dimensão 

axiológica; por conta disso, é um objeto fundamental para os estudos das ideologias. Dessa 

forma, considera-se que a palavra não existe em uma situação dicionária, mas como parte 

integrante de múltiplos processos de enunciação. Ela é, portanto, o centro e eixo do processo 

de enunciação, e tanto procede de alguém como se dirige para alguém. Conseqüentemente, o 

filósofo russo defende o princípio do dialogismo, uma vez que a palavra vai à palavra; as 

palavras de um falante sempre estão atravessadas pelas do outro. 

 Desse modo, à luz dos postulados bakhtinianos, estudou-se a ocorrência de palavras 

que praticamente se tornaram clichês (mudança e esperança) durante a campanha do 

presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva. Elas foram observadas no interior dos textos dos 

alunos universitários, que fazem parte dos corpora desta pesquisa. Verificou-se a presença 
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constante dessas palavras nos textos dos estudantes, incorporando-se aos seus repertórios 

verbais.  

 Ora esses alunos utilizavam - com maior incidência - a palavra esperança com um 

valor eufórico (positivo); ora  - com menor incidência - com um valor disfórico (negativo). 

Quanto a este sentido, os alunos caracterizaram os brasileiros como um povo passivo, 

retomando um discurso historicamente inculcado, desde o Hino Nacional. Constatou-se ainda 

que tal palavra faz parte de um conhecimento socialmente partilhado: “Quem espera sempre 

alcança”, “ A esperança é a última que morre”. Tais provérbios, por seu turno, revelam o 

valor eufórico dessa palavra. Esse valor, como mencionado, tem sido reiterado em múltiplos 

discursos, no eixo da memória, desde a própria Bíblia até as publicidades de candidatos 

políticos. 

 E, a partir do exame das palavras esperança e mudança nos textos dos alunos, 

constatou-se sua força argumentativa, no âmbito da inculcação do discurso político-partidário. 

Nesse contexto, é importante perceber não só a construção de um repertório (formas de vida 

em comum relativamente regularizadas, reforçadas pelo uso e pela circunstância), do qual um 

contingente de sujeitos faz uso, como também o processo de ressignificação de tais palavras, 

principalmente no que diz respeito a uma perspectiva religiosa. Vale ressaltar ainda que essas 

palavras não foram usadas aleatoriamente em nenhum texto, mas sempre imbuídas de um 

valor argumentativo, apresentando-se como colaboradoras no processo de construção de auto-

estima de um povo considerado pobre, miserável, sofrido. 

 Quanto à Teoria da Enunciação, foram pesquisados também os postulados de 

Benveniste, pela contribuição para a descrição e formalização do processo enunciativo. É a 

partir dos estudos relacionados aos pronomes que esse estudioso inaugura essa teoria dentro 

da Lingüística. Segundo ele, existem pronomes da instância do discurso, a partir dos quais se 

pode perceber as palavras do locutor sendo atualizadas; há pronomes que pertencem à sintaxe 

da língua. Procede, então, à seguinte divisão: pronomes da pessoa (interlocutores), da não-

pessoa (referentes – seres do mundo extralingüístico de que se fala). Benveniste também 

relaciona esses pronomes a categorias espaço-temporais, capazes de situar o interlocutor no 

mundo textual. Os pronomes e essas categorias são considerados pelo lingüista como dêixis.  

 Ainda para Benveniste a subjetividade consiste na capacidade de o locutor se propor 

como sujeito, mas, para ele, a consciência do eu se dá a partir do tu, condição de diálogo 

constitutivo da pessoa, implicando em reciprocidade. Observam-se, então, os postulados de 

Flores e Teixeira (2005) no que diz respeito à teoria de Benveniste. Segundo eles, a teoria 

deste lingüista não fala do sujeito em si, mas da representação lingüística que a enunciação 
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oferece dele, contrariando, portanto, as afirmações de outros teóricos a respeito dos 

postulados de Benveniste. 

 Nessa perspectiva de revisão teórica, procedeu-se ao estudo das marcas lingüísticas 

demarcadoras do sujeito do discurso nos textos de alunos universitários. Constatou-se, então, 

que as marcas utilizadas nos exemplos elencados no Capítulo II são de grande importância 

para a organização argumentativa dos textos, por elas estarem relacionadas ao sistema de 

referência da língua, ora identificando os sujeitos do discurso, ora situando-os em relação ao 

tempo e lugar. Tais marcas, por sua vez, têm função de situar o interlocutor no mundo textual. 

 Partiu-se, então, para os postulados da Análise de Discurso, com o fim de se 

trabalharem as teorias que sustentam a pesquisa. Expôs-se, então, o quadro sóciopolítico em 

que essa disciplina surgiu. É nesse contexto que o projeto da AD se inscreve com um objetivo 

político, cujos meios de análise são possibilitados pela lingüística. Pêcheux, então, considera a 

AD como uma ruptura epistemológica. Essa disciplina, por seu turno, está atravessada pela 

Lingüística, pelas Ciências Sociais, pela Psicanálise e pela Teoria da  Ideologia, daí a sua 

abertura para uma interdisciplinaridade no interior da áreas que favorecem o seu surgimento. 

Logo, a AD apresenta-se em constante processo de constituição, de onde decorre a 

constitutividade dos próprios conceitos que a fundamentam: o discurso, o sujeito, as 

condições de produção. Enfim, é importante um olhar em direção à especificidade da AD: a 

discursivização. Esta, por sua vez, consiste em um estudo das condições de produção dos 

discursos e seus processos de constituição. 

 Além desses aspectos, estudaram-se as contribuições de Michel Foucault, 

principalmente, no que diz respeito às formações discursivas, consideradas essencialmente 

lacunar, haja vista a possibilidade de incursão de uma FD em outra, fazendo surgirem novas 

possibilidades. É nesse contexto teórico que se busca examinar a regularidade discursiva 

presente nos textos dos alunos. Assim, procedeu-se a uma separação dos discursos 

circunscritos às FDs identificadas: a FD da Mídia, a FD Político-partidária, a FD Religiosa.  

 E, para contribuir com o exame de tais regularidades, analisaram-se discursivamente 

uma charge (A Evolução do “Homi”) e uma capa da revista Veja (representação de Cérbero). 

Essas análises foram inter-relacionadas aos textos dos alunos. Com a primeira, constatou-se 

uma representação da história da ascensão do candidato petista à presidência, sugerindo uma 

mudança de formação discursiva de Luís Inácio, militante político, para Luís Inácio, 

presidente da República. Com a segunda, observou-se a importante utilização do mito com a 

finalidade de instaurar o medo na mente coletiva dos brasileiros. Constatou-se que, por conta 

do caráter natural do mito (Barthes, 1987), a mídia o usa como expediente de argumentação. 
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Nesse contexto, percebeu-se que a Veja fazia um apelo a toda a sociedade para que não 

votasse no candidato petista, resgatando o discurso sobre o comunismo veiculado durante o 

período da ditadura militar. Segundo esse discurso, o comunismo significa retrocesso, terror, 

desapropriação da propriedade privada. Tudo isso aparece simbolizado através do Cão 

mitológico Cérbero, cujas cabeças figurativizam os líderes da Revolução Comunista. Esse 

discurso está presente em praticamente todos os textos dos alunos, revelando o caráter de 

produtividade da mídia. 

 Quanto às FDs identificadas, observou-se nos corpora um maior número de estudantes 

circunscritos à FD Político-partidária do que à FD da Mídia; quanto à FD Religiosa, 

corresponderam poucos textos. Tal constatação, inicialmente, contrariou a hipótese da 

pesquisadora, segundo a qual os estudantes poderiam estar falando do lugar da Mídia, haja 

vista pertencerem a uma classe socialmente prestigiada, cujos valores são refletidos nos meios 

de comunicação de massa. 

 Percebeu-se, entretanto, nos textos dos alunos uma manifestação da mudança de FD 

do candidato petista. Como mencionado, esse partido migra de uma FD operária para uma FD 

das elites sociais. Essa é uma provável explicação para os textos dos alunos perpassarem o 

discurso desse partido. Além disso, observou-se que o discurso político-partidário fora 

amplamente veiculado pela mídia no período eleitoral, seja por conta da propaganda política, 

seja porque a Mídia assume esse discurso para se aproximar do interlocutor partidário do PT. 

Verificam-se ainda as frágeis fronteiras entre as formações discursivas, haja vista a 

imbricação de uma FD em outra, principalmente no que se refere aos frágeis limites da FD 

Político-partidária e a FD Religiosa. Isso porque se comprovou que o partido político faz uso 

do discurso religioso com o fim de persuadir o eleitor. Nesse sentido, nota-se uma forte 

imbricação das três FDs. 

 Estabelece-se, então, uma comparação dos corpora, no que diz respeito às formações 

discursivas, o que aponta para uma forte presença dos valores característicos do discurso da 

mídia. Constata-se que a mídia e a escola funcionam como inculcadores dos pontos de vista 

do estado, os quais os alunos assumem em diferentes textos. 

 Além disso, observou-se um índice considerável de textos em que os alunos enfatizam 

o fato de o presidente eleito ser advindo de classe socialmente desprestigiada, numa 

conotação messiânica em relação à figura de Luís Inácio. Confirma-se, então, o caráter 

religioso perpassado pelo discurso político-partidário. É o discurso laudatório do PT, capaz de 

dar uma resposta ao utilizado pela mídia, igualmente considerado de ampla circulação.   
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 Entretanto, os textos são representativamente polifônicos, revelando o jogo de 

múltiplos enunciadores. Neles foi possível encontrar pressupostos, aspas, discurso relatado 

(direto e indireto), comentários, ironia. Afora tais recursos, observaram-se os usos de 

modalizadores, reveladores da subjetividade nos textos. Ou seja, a relação subjetividade e 

alteridade foi amplamente estabelecida a partir da materialidade lingüística. 

 Quanto às respostas à pergunta feita pelo tema (Partido dos Trabalhadores: esperança 

do povo brasileiro?), 48,33% (30 textos) dos alunos dos dois corpora concordaram com o 

discurso segundo o qual o PT é a esperança do povo brasileiro, apesar de, como mencionado, 

esses falarem do lugar da elite social. Isso comprova, por um lado, o poder de persuasão do 

discurso político-partidário, a importância da construção da imagem do presidente eleito 

frente ao eleitorado; por outro, constata-se a mudança de formação discursiva do próprio 

presidente.  

 Quanto à negação da pergunta, apenas 17,74% dos alunos dos dois corpora (11 textos) 

responderam segundo essa opção. Comprovaram que não se convenceram quanto aos 

discursos veiculados. Entretanto, tal índice é muito baixo frente às condições sociopolíticas do 

Estado de Sergipe, onde há a presença maciça das oligarquias políticas. Nesse sentido, 

verifica-se uma mudança de direção política no âmbito deste trabalho. 

 E, no interior dos dois corpora, 30,69% (19 textos) apresentaram dúvida quanto à 

pergunta feita, deixando perpassar um discurso midiático. Enfatizaram, assim, o lugar a partir 

do qual enunciam. Dois alunos (nos dois corpora), entretanto, não responderam à pergunta, 

numa tentativa de não assumir sua posição frente ao interlocutor. 

 Verifica-se, nesse caminho, que os alunos apresentam dificuldades quanto à escrita, à 

organização dos argumentos. Mas se percebeu que essas dificuldades são muito menores do 

que a repetição constante dos mesmos discursos, dada a confirmação dessa reiteração 

discursiva. Esse fato corrobora a reflexão feita neste trabalho quanto ao ensino de língua e de 

texto, confirmando o apagamento de vozes dos sujeitos. 

 Retomam-se, assim, as discussões acerca do ensino de língua, confirmando-se, de 

certa forma, o caráter de controle dos discursos, quanto ao fato de a Língua Portuguesa ter se 

tornado um objeto de ensino (Foucault, 2003). Além disso, constatam-se as relações de poder 

estabelecidas pelas sociedades de discurso. E, além dos professores, verifica-se que as 

instituições também garantem a imposição dos discursos em circulação, tal como visto no 

decorrer das análise. Dessa forma, constatam-se as múltiplas vozes nos discursos dos alunos, 

revelando a presença do outro, mas esse outro é advindo de uma relação de poder 

institucionalmente instaurada. Nessa perspectiva, apesar das marcas da subjetividade 
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encontradas, os alunos estão muito mais pautados em operações parafrásticas do que 

polissêmicas. Negam, portanto, a possibilidade de textos criativos, revelando a repetição, o 

mesmo. Nesse contexto, corroboram a cristalização dos discursos em circulação.   
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ANEXO 1 
 
Discurso de Posse do Presidente 
Luis Inácio Lula da Silva58 
 
 
"Mudança"; esta é a palavra chave, esta foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas 
eleições de Outubro. A esperança finalmente venceu o medo e a sociedade brasileira decidiu 
que estava na hora de trilhar novos caminhos. Diante do esgotamento de um modelo que, em 
vez de gerar crescimento, produziu estagnação, desemprego e fome;  
 
diante do fracasso de uma cultura do individualismo, do egoísmo, da indiferença perante o 
próximo, da desintegração das famílias e das comunidades. Diante das ameaças à soberania 
nacional, da precariedade avassaladora da segurança pública, do desrespeito aos mais velhos e 
do desalento dos mais jovens; diante do impasse econômico, social e moral do País, a 
sociedade brasileira escolheu mudar e começou, ela mesma, a promover a mudança 
necessária.  
 
Foi para isso que o povo brasileiro me elegeu Presidente da República: para mudar. Este foi o 
sentido de cada voto dado a mim e ao meu bravo companheiro José Alencar. E eu estou aqui, 
neste dia sonhado por tantas gerações de lutadores que vieram antes de nós, para reafirmar os 
meus compromissos mais profundos e essenciais, para reiterar a todo cidadão e cidadã do meu 
País o significado de cada palavra dita na campanha, para imprimir à mudança um caráter de 
intensidade prática, para dizer que chegou a hora de transformar o Brasil naquela nação com a 
qual a gente sempre sonhou: uma nação soberana, digna, consciente da própria importância no 
cenário internacional e, ao mesmo tempo, capaz de abrigar, acolher e tratar com justiça todos 
os seus filhos.  
 
Vamos mudar, sim. Mudar com coragem e cuidado, humildade e ousadia, mudar tendo 
consciência de que a mudança é um processo gradativo e continuado, não um simples ato de 
vontade, não um arroubo voluntarista. Mudança por meio do diálogo e da negociação, sem 
atropelos ou precipitações, para que o resultado seja consistente e duradouro.  
 
O Brasil é um País imenso, um continente de alta complexidade humana, ecológica e social, 
com quase 175 milhões de habitantes. Não podemos deixá-lo seguir à deriva, ao sabor dos 
ventos, carente de um verdadeiro projeto de desenvolvimento nacional e de um planejamento 
de fato estratégico. Se queremos transformá-lo, a fim de vivermos em uma Nação em que 
todos possam andar de cabeça erguida, teremos de exercer quotidianamente duas virtudes: a 
paciência e a perseverança.  
Teremos que manter sob controle as nossas muitas e legítimas ansiedades sociais, para que 
elas possam ser atendidas no ritmo adequado e no momento justo; teremos que pisar na 
estrada com os olhos abertos e caminhar com os passos pensados, precisos e sólidos, pelo 
simples motivo de que ninguém pode colher os frutos antes de plantar as árvores.  
 
Mas começaremos a mudar já, pois como diz a sabedoria popular, uma longa caminhada 
começa pelos primeiros passos. Este é um País extraordinário. Da Amazônia ao Rio Grande 
do Sul, em meio a populações praieiras, sertanejas e ribeirinhas, o que vejo em todo lugar é 
um povo maduro, calejado e otimista. Um povo que não deixa nunca de ser novo e jovem, um 

                                                 
58 http/noticias.terra.com.br/transicao/interna – acessado em 07/03/2006 
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povo que sabe o que é sofrer, mas sabe também o que é alegria, que confia em si mesmo em 
suas próprias forças. Creio num futuro grandioso para o Brasil, porque a nossa alegria é maior 
do que a nossa dor, a nossa força é maior do que a nossa miséria, a nossa esperança é maior 
do que o nosso medo.  
 
O povo brasileiro, tanto em sua história mais antiga, quanto na mais recente, tem dado provas 
incontestáveis de sua grandeza e generosidade, provas de sua capacidade de mobilizar a 
energia nacional em grandes momentos cívicos; e eu desejo, antes de qualquer outra coisa, 
convocar o meu povo, justamente para um grande mutirão cívico, para um mutirão nacional 
contra a fome. Num país que conta com tantas terras férteis e com tanta gente que quer 
trabalhar, não deveria haver razão alguma para se falar em fome. No entanto, milhões de 
brasileiros, no campo e na cidade, nas zonas rurais mais desamparadas e nas periferias 
urbanas, estão, neste momento, sem ter o que comer. Sobrevivem milagrosamente abaixo da 
linha da pobreza, quando não morrem de miséria, mendigando um pedaço de pão. Essa é uma 
história antiga.  
 
O Brasil conheceu a riqueza dos engenhos e das plantações de cana-de-açúcar nos primeiros 
tempos coloniais, mas não venceu a fome; proclamou a independência nacional e aboliu a 
escravidão, mas não venceu a fome; conheceu a riqueza das jazidas de ouro, em Minas 
Gerais, e da produção de café, no Vale do Paraíba, mas não venceu a fome; industrializou-se e 
forjou um notável e diversificado parque produtivo, mas não venceu a fome. Isso não pode 
continuar assim.  
Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, teremos motivo 
de sobra para nos cobrirmos de vergonha. Por isso, defini entre as prioridade de meu Governo 
um programa de segurança alimentar que leva o nome de "Fome Zero". Como disse em meu 
primeiro pronunciamento após a eleição, se, ao final do meu mandato, todos os brasileiros 
tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da 
minha vida.  
 
É por isso que hoje conclamo: Vamos acabar com a fome em nosso País. Transformemos o 
fim da fome em uma grande causa nacional, como foram no passado a criação da 
PETROBRAS e a memorável luta pela redemocratização do País. Essa é uma causa que pode 
e deve ser de todos, sem distinção de classe, partido, ideologia. Em face do clamor dos que 
padecem o flagelo da fome, deve prevalecer o imperativo ético de somar forças, capacidades e 
instrumentos para defender o que é mais sagrado: a dignidade humana. Para isso, será também 
imprescindível fazer uma reforma agrária pacífica, organizada e planejada.  
 
Vamos garantir acesso à terra para quem quer trabalhar, não apenas por uma questão de 
justiça social, mas para que os campos do Brasil produzam mais e tragam mais alimentos para 
a mesa de todos nós, tragam trigo, tragam soja, tragam farinha, tragam frutos, tragam o nosso 
feijão com arroz. Para que o homem do campo recupere sua dignidade sabendo que, ao se 
levantar com o nascer do sol, cada movimento de sua enxada ou do seu trator irá contribuir 
para o bem-estar dos brasileiros do campo e da cidade, vamos incrementar também a 
agricultura familiar, o cooperativismo, as formas de economia solidária. Elas são 
perfeitamente compatíveis com o nosso vigoroso apoio à pecuária e à agricultura empresarial, 
à agroindústria e ao agronegócio, são, na verdade, complementares tanto na dimensão 
econômica quanto social. Temos de nos orgulhar de todos esses bens que produzimos e 
comercializamos.  
 



 
 

 216 

A reforma agrária será feita em terras ociosas, nos milhões de hectares hoje disponíveis para a 
chegada de famílias e de sementes, que brotarão viçosas com linhas de crédito e assistência 
técnica e científica. Faremos isso sem afetar de modo algum as terras que produzem, porque 
as terras produtivas se justificam por si mesmas e serão estimuladas a produzir sempre mais, a 
exemplo da gigantesca montanha de grãos que colhemos a cada ano.  
 
Hoje, tantas e tantas áreas do País estão devidamente ocupadas, as plantações espalham-se a 
perder de vista, há locais em que alcançamos produtividade maior do que a da Austrália e a 
dos Estados Unidos. Temos que cuidar bem - muito bem - deste imenso patrimônio produtivo 
brasileiro. Por outro lado, é absolutamente necessário que o País volte a crescer, gerando 
empregos e distribuindo renda.  
 
Quero reafirmar aqui o meu compromisso com a produção, com os brasileiros e brasileiras, 
que querem trabalhar e viver dignamente do fruto do seu trabalho. Disse e repito: criar 
empregos será a minha obsessão. Vamos dar ênfase especial ao Projeto Primeiro Emprego, 
voltado para criar oportunidades aos jovens, que hoje encontram tremenda dificuldade em se 
inserir no mercado de trabalho. Nesse sentido, trabalharemos para superar nossas 
vulnerabilidades atuais e criar condições macroeconômicas favoráveis à retomada do 
crescimento sustentado para a qual a estabilidade e a gestão responsável das finanças públicas 
são valores essenciais. Para avançar nessa direção, além de travar combate implacável à 
inflação, precisaremos exportar mais, agregando valor aos nossos produtos e atuando, com 
energia e criatividade, nos solos internacionais do comércio globalizado.  
 
Da mesma forma, é necessário incrementar - e muito - o mercado interno, fortalecendo as 
pequenas e microempresas. É necessário também investir em capacitação tecnológica e infra-
estrutura voltada para o escoamento da produção. Para repor o Brasil no caminho do 
crescimento, que gere os postos de trabalho tão necessários, carecemos de um autêntico pacto 
social pelas mudança e de uma aliança que entrelace objetivamente o trabalho e o capital 
produtivo, geradores da riqueza fundamental da Nação, de modo a que o Brasil supere a 
estagnação atual e para que o País volte a navegar no mar aberto do desenvolvimento 
econômico e social. O pacto social será, igualmente, decisivo para viabilizar as reformas que a 
sociedade brasileira reclama e que eu me comprometi a fazer: a reforma da Previdência, 
reforma tributária, reforma política e da legislação trabalhista, além da própria reforma 
agrária. Esse conjunto de reformas vai impulsionar um novo ciclo do desenvolvimento 
nacional.  
 
Instrumento fundamental desse pacto pela mudança será o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social que pretendo instalar já a partir de janeiro, reunindo 
empresários, trabalhadores e lideranças dos diferentes segmentos da sociedade civil. Estamos 
em um momento particularmente propício para isso. Um momento raro da vida de um povo. 
Um momento em que o Presidente da República tem consigo, ao seu lado, a vontade nacional. 
O empresariado, os partidos políticos, as Forças Armadas e os trabalhadores estão unidos. Os 
homens, as mulheres, os mais velhos, os mais jovens, estão irmanados em um mesmo 
propósito de contribuir para que o País cumpra o seu destino histórico de prosperidade e 
justiça.  
 
Além do apoio da imensa maioria das organizações e dos movimentos sociais, contamos 
também com a adesão entusiasmada de milhões de brasileiros e brasileiras que querem 
participar dessa cruzada pela retomada pelo crescimento contra a fome, o desemprego e a 
desigualdade social. Trata-se de uma poderosa energia solidária que a nossa campanha 
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despertou e que não podemos e não vamos desperdiçar. Uma energia ético-política 
extraordinária que nos empenharemos para que se encontre canais de expressão em nosso 
Governo.  
 
Por tudo isso, acredito no pacto social. Com esse mesmo espírito constituí o meu Ministério 
com alguns dos melhores líderes de cada segmento econômico e social brasileiro. 
Trabalharemos em equipe, sem personalismo, pelo bem do Brasil e vamos adotar um novo 
estilo de Governo com absoluta transparência e permanente estímulo à participação popular. 
O combate à corrupção e a defesa da ética no trato da coisa pública serão objetivos centrais e 
permanentes do meu Governo. É preciso enfrentar com determinação e derrotar a verdadeira 
cultura da impunidade que prevalece em certos setores da vida pública. Não permitiremos que 
a corrupção, a sonegação e o desperdício continuem privando a população de recursos que são 
seus e que tanto poderiam ajudar na sua dura luta pela sobrevivência.  
 
Ser honesto é mais do que apenas não roubar e não deixar roubar. É também aplicar com 
eficiência e transparência, sem desperdícios, os recursos públicos focados em resultados 
sociais concretos. Estou convencido de que temos, dessa forma, uma chance única de superar 
os principais entraves ao desenvolvimento sustentado do País. E acreditem, acreditem mesmo, 
não pretendo desperdiçar essa oportunidade conquistada com a luta de muitos milhões e 
milhões de brasileiros e brasileiras.  
 
Sob a minha liderança o Poder Executivo manterá uma relação construtiva e fraterna com os 
outros Poderes da República, respeitando exemplarmente a sua independência e o exercício de 
suas altas funções constitucionais. Eu, que tive a honra de ser Parlamentar desta Casa, espero 
contar com a contribuição do Congresso Nacional no debate criterioso e na viabilização das 
reformas estruturais de que o País demanda de todos nós.  
 
Em meu Governo, o Brasil vai estar no centro de todas as atenções. O Brasil precisa fazer em 
todos os domínios um mergulho para dentro de si mesmo, de forma a criar forças que lhe 
permitam ampliar o seu horizonte. Fazer esse mergulho não significa fechar as portas e 
janelas ao mundo. O Brasil pode e deve ter um projeto de desenvolvimento que seja ao 
mesmo tempo nacional e universalista, significa, simplesmente, adquirir confiança em nós 
mesmos, na capacidade de fixar objetivos de curto, médio e longo prazos e de buscar realizá-
los.  
 
O ponto principal do modelo para o qual queremos caminhar é a ampliação da poupança 
interna e da nossa capacidade própria de investimento, assim como o Brasil necessita 
valorizar o seu capital humano investindo em conhecimento e tecnologia. Sobretudo vamos 
produzir. A riqueza que conta é aquela gerada por nossas próprias mãos, produzida por nossas 
máquinas, pela nossa inteligência e pelo nosso suor. O Brasil é grande. Apesar de todas as 
crueldades e discriminações, especialmente contra as comunidades indígenas e negras, e de 
todas as desigualdades e dores que não devemos esquecer jamais, o povo brasileiro realizou 
uma obra de resistência e construção nacional admirável. Construiu, ao longo do século, uma 
nação plural, diversificada, contraditória até, mas que se entende de uma ponta a outra do 
Território. Dos encantados da Amazônia aos orixás da Bahia; do frevo pernambucano às 
escolas de samba do Rio de Janeiro; dos tambores do Maranhão ao barroco mineiro; da 
arquitetura de Brasília à música sertaneja. Estendendo o arco de sua multiplicidade nas 
culturas de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e da Região 
Centro-Oeste.  
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Esta é uma nação que fala a mesma língua, partilha os mesmos valores fundamentais, se sente 
que é brasileira. Onde a mestiçagem e o sincretismo se impuseram dando uma contribuição 
original ao mundo. Onde judeus e árabes conversam sem medo. onde a mestiçagem e o 
sincretismo se impuseram, dando uma contribuição original ao mundo, onde judeus e árabes 
conversam sem medo, onde toda migração é bem-vinda, porque sabemos que em pouco 
tempo, pela nossa própria capacidade de assimilação e de bem-querer, cada migrante se 
transforma em mais um brasileiro.  
 
Esta Nação que se criou sob o céu tropical tem que dizer a que veio; internamente, fazendo 
justiça à luta pela sobrevivência em que seus filhos se acham engajados; externamente, 
afirmando a sua presença soberana e criativa no mundo. Nossa política externa refletirá 
também os anseios de mudança que se expressaram nas ruas. No meu Governo, a ação 
diplomática do Brasil estará orientada por uma perspectiva humanista e será, antes de tudo, 
um instrumento do desenvolvimento nacional. Por meio do comércio exterior, da capacitação 
de tecnologias avançadas, e da busca de investimentos produtivos, o relacionamento externo 
do Brasil deverá contribuir para a melhoria das condições de vida da mulher e do homem 
brasileiros, elevando os níveis de renda e gerando empregos dignos. As negociações 
comerciais são hoje de importância vital.  
 
Em relação à ALCA, nos entendimentos entre o MERCOSUL e a União Européia, que na 
Organização Mundial do Comércio, o Brasil combaterá o protecionismo, lutará pela 
eliminação e tratará de obter regras mais justas e adequadas à nossa condição de País em 
desenvolvimento. Buscaremos eliminar os escandalosos subsídios agrícolas dos países 
desenvolvidos que prejudicam os nossos produtores privando-os de suas vantagens 
comparativas. Com igual empenho, esforçaremo-nos para remover os injustificáveis 
obstáculos às exportações de produtos industriais. Essencial em todos esses foros é preservar 
os espaços de flexibilidade para nossas políticas de desenvolvimento nos campos social e 
regional, de meio ambiente, agrícola, industrial e tecnológico.  
 
Não perderemos de vista que o ser humano é o destinatário último do resultado das 
negociações. De pouco valerá participarmos de esforço tão amplo e em tantas frentes se daí 
não decorrerem benefícios diretos para o nosso povo. Estaremos atentos também para que 
essas negociações, que hoje em dia vão muito além de meras reduções tarifárias e englobam 
um amplo espectro normativo, não criem restrições inaceitáveis ao direito soberano do povo 
brasileiro de decidir sobre seu modelo de desenvolvimento.  
 
A grande prioridade da política externa durante o meu Governo será a construção de uma 
América do Sul politicamente estável, próspera e unida, com base em ideais democráticos e 
de justiça social. Para isso é essencial uma ação decidida de revitalização do MERCOSUL, 
enfraquecido pelas crises de cada um de seus membros e por visões muitas vezes estreitas e 
egoístas do significado da integração. O MERCOSUL, assim como a integração da América 
do Sul em seu conjunto, é sobretudo um projeto político. Mas esse projeto repousa em 
alicerces econômico-comerciais que precisam ser urgentemente reparados e reforçados. 
Cuidaremos também das dimensões social, cultural e científico-tecnológica do processo de 
integração.  
 
Estimularemos empreendimentos conjuntos e fomentaremos um vivo intercâmbio intelectual 
e artístico entre os países sul-americanos. Apoiaremos os arranjos institucionais necessários, 
para que possa florescer uma verdadeira identidade do MERCOSUL e da América do Sul. 
Vários dos nossos vizinhos vivem hoje situações difíceis.  
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Contribuiremos, desde que chamados e na medida de nossas possibilidades, para encontrar 
soluções pacíficas para tais crises, com base no diálogo, nos preceitos democráticos e nas 
normas constitucionais de cada país.  
 
O mesmo empenho de cooperação concreta e de diálogos substantivos teremos com todos os 
países da América Latina. Procuraremos ter com os Estados Unidos da América uma parceria 
madura, com base no interesse recíproco e no respeito mútuo. Trataremos de fortalecer o 
entendimento e a cooperação com a União Européia e os seus Estados-Membros, bem como 
com outros importantes países desenvolvidos, a exemplo do Japão. Aprofundaremos as 
relações com grandes nações em desenvolvimento: a China, a Índia, a Rússia, a África do Sul, 
entre outros. Reafirmamos os laços profundos que nos unem a todo o continente africano e a 
nossa disposição de contribuir ativamente para que ele desenvolva as suas enormes 
potencialidades. Visamos não só a explorar os benefícios potenciais de um maior intercâmbio 
econômico e de uma presença maior do Brasil no mercado internacional, mas também a 
estimular os incipientes elementos de multipolaridade da vida internacional contemporânea. A 
democratização das relações internacionais sem hegemonias de qualquer espécie é tão 
importante para o futuro da humanidade quanto a consolidação e o desenvolvimento da 
democracia no interior de cada Estado.  
 
Vamos valorizar as organizações multilaterais, em especial as Nações Unidas, a quem cabe a 
primazia na preservação da paz e da segurança internacionais. As resoluções do Conselho de 
Segurança devem ser fielmente cumpridas. Crises internacionais como a do Oriente Médio 
devem ser resolvidas por meios pacíficos e pela negociação. e manifestações do plenário.  
 
Defenderemos um Conselho de Segurança reformado, representativo da realidade 
contemporânea com países desenvolvidos e em desenvolvimento das várias regiões do mundo 
entre os seus membros permanentes.  
Enfrentaremos os desafios da hora atual como o terrorismo e o crime organizado, valendo-nos 
da cooperação internacional e com base nos princípios do multilateralismo e do Direito 
Internacional. Apoiaremos os esforços para tornar a ONU e suas agências instrumentos ágeis 
e eficazes da promoção do desenvolvimento social e econômico do combate à pobreza, às 
desigualdades e a todas as formas de discriminação da defesa dos direitos humanos e da 
preservação do meio ambiental.  
 
Sim, temos uma mensagem a dar ao mundo: temos de colocar nosso projeto nacional 
democraticamente em diálogo aberto, como as demais nações do planeta, porque nós somos o 
novo, somos a novidade de uma civilização que se desenhou sem temor, porque se desenhou 
no corpo, na alma e no coração do povo, muitas vezes, à revelia das elites, das instituições e 
até mesmo do Estado.  
 
É verdade que a deterioração dos laços sociais no Brasil nas últimas duas décadas decorrentes 
de políticas econômicas que não favoreceram o crescimento trouxe uma nuvem ameaçadora 
ao padrão tolerante da cultura nacional. Crimes hediondos, massacres e linchamentos 
crisparam o País e fizeram do cotidiano, sobretudo nas grandes cidades, uma experiência 
próxima da guerra de todos contra todos.  
 
Por isso, inicio este mandato com a firme decisão de colocar o Governo Federal em parceria 
com os Estados a serviço de uma política de segurança pública muito mais vigorosa e 
eficiente. Uma política que, combinada com ações de saúde, educação, entre outras, seja 
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capaz de prevenir a violência, reprimir a criminalidade e restabelecer a segurança dos 
cidadãos e cidadãs. Se conseguirmos voltar a andar em paz em nossas ruas e praças, daremos 
um extraordinário impulso ao projeto nacional de construir, neste rincão da América, o 
bastião mundial da tolerância, do pluralismo democrático e do convívio respeitoso com a 
diferença.  
 
O Brasil pode dar muito a si mesmo e ao mundo. Por isso devemos exigir muito de nós 
mesmos, devemos exigir até mais do que pensamos, porque ainda não nos expressamos por 
inteiro na nossa História, porque ainda não cumprimos a grande missão planetária que nos 
espera, porque o Brasil, nesta nova empreitada histórica, social, cultural e econômica, terá de 
contar sobretudo consigo mesmo, terá de pensar com a sua cabeça, andar com as suas próprias 
pernas, ouvir o que diz o seu coração. E todos vamos ter de aprender a amar com intensidade 
ainda maior o nosso País, amar a nossa bandeira, amar a nossa luta, amar o nosso povo.  
 
Cada um de nós brasileiros sabe que o que fizemos até hoje não foi pouco, mas sabe também 
que podemos fazer muito mais. Quando olho a minha própria vida de retirante nordestino, de 
menino que vendia amendoim e laranja no cais de Santos, que se tornou torneiro mecânico e 
líder sindical, que um dia fundou o Partido dos Trabalhadores e acreditou no que estava 
fazendo, que agora assume o posto de Supremo Mandatário da Nação, vejo e sei, com toda a 
clareza e com toda a convicção, que nós podemos muito mais.  
 
E, para isso, basta acreditar em nós mesmos, em nossa força, em nossa capacidade de criar e 
em nossa disposição para fazer. Estamos começando hoje um novo capítulo na História do 
Brasil, não como nação submissa, abrindo mão de sua soberania, não como nação injusta, 
assistindo passivamente ao sofrimento dos mais pobres, mas como nação altiva, nobre, 
afirmando-se corajosamente no mundo com nação de todos, sem distinção de classe, etnia, 
sexo e crença. Este é um País que pode dar, e vai dar, um verdadeiro salto de qualidade. Este é 
o País do novo milênio, pela sua potência agrícola, pela sua estrutura urbana e industrial, por 
sua fantástica biodiversidade, por sua riqueza cultural, por seu amor à natureza, pela sua 
criatividade, por sua competência intelectual e científica, por seu calor humano, pelo seu amor 
ao novo e à invenção, mas sobretudo pelos dons e poderes do seu povo. O que nós estamos 
vivendo hoje neste momento, meus companheiros e companheiras, meus irmãos e minhas 
irmãs de todo o Brasil, pode ser resumido em poucas palavras: hoje é o dia do reencontro do 
Brasil consigo mesmo.. Agradeço a Deus por chegar até onde cheguei. Sou agora o servidor 
público número um do meu País.  
Peço a Deus sabedoria para governar, discernimento para julgar, serenidade para administrar, 
coragem para decidir e um coração do tamanho do Brasil para me sentir unido a cada cidadão 
e cidadã deste País no dia a dia dos próximos 4 anos. Viva o povo brasileiro!  
 
Leia a íntegra do discurso de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pronunciado no 
parlatório:  
 
Meus companheiros e minhas companheiras.  
Excelentíssimos senhores chefes de Estado presentes nessa solenidade.  
Trabalhadores e trabalhadoras do meu Brasil.  
Meu querido companheiro José Alencar, meu vice-presidente da República.  
 
Minha companheira querida, dona Marisa, esposa do Zé Alencar.  
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Minha querida esposa Marisa, juntos já partilhamos muitas derrotas e por isso nós hoje 
estamos realizando um sonho que não é meu, mas um sonho do povo deste país, que queria 
mudança.  
 
Eu tenho plena consciência das responsabilidades que estou, junto com meus companheiros, 
assumindo nesse momento histórico da nossa vida republicana, mas, ao mesmo tempo, eu 
tenho a certeza e a convicção de que nenhum momento difícil, nessa trajetória de quatro anos, 
irá impedir que eu faça as reformas que o povo brasileiro precisa que sejam feitas.  
 
Em nenhum momento vacilarei em cumprir cada palavra que Zé Alencar e eu assumimos 
durante a campanha.  
Durante a campanha não fizemos nenhuma promessa absurda. O que nós dizíamos, eu vou 
repetir agora, é que nós iremos recuperar a dignidade do povo brasileiro. Recuperar a sua 
auto-estima e gastar cada centavo que tivermos que gastar na perspectiva de melhorar as 
condições de vida de mulheres, homens e crianças que necessitam do Estado brasileiro.  
 
Nós temos uma história construída junto com vocês. A nossa vitória não foi o resultado 
apenas de uma campanha que começou em junho desse ano e terminou dia 27 de outubro. 
Antes de mim, companheiros e companheiras lutaram. Antes do PT, companheiros e 
companheiras morreram neste país lutando por conquistar a democracia e as liberdades. Eu 
apenas tive a graça de Deus de, no momento histórico, ser o porta-voz dos anseios de milhões 
e milhões de brasileiros e brasileiras. Eu estou convencido que hoje não tem no Brasil 
nenhum brasileiro ou brasileira mais conhecedor da realidade e das dificuldades que vamos 
enfrentar, mas, ao mesmo tempo, eu estou convencido e quero afirmar a vocês que não tem na 
face da Terra nenhum homem mais otimista do que eu estou hoje e que posso afirmar que 
vamos ajudar este país.  
 
Eu não sou o resultado de uma eleição. Eu sou o resultado de uma história. Eu estou 
concretizando o sonho de gerações e gerações que, antes de mim, tentaram e não 
conseguiram.  
 
O meu papel neste instante, com muita humildade, mas também com muita serenidade, é dizer 
a vocês que eu vou fazer o que acredito que o Brasil precisa que seja feito nesses quatro anos. 
Cuidar da educação, cuidar da saúde, fazer a reforma agrária, cuidar da Previdência Social e 
acabar com a fome neste país são compromissos menos programáticos e mais um 
compromisso moral e ético que eu quero assumir aqui nesta tribuna, na frente do povo, que é 
o único responsável pela minha vitória e pelo fato de eu estar aqui hoje tomando posse.  
 
Como eu tenho uma agenda a ser cumprida, eu queria dizer a todos vocês: amanhã vai ser o 
meu primeiro dia de governo e eu prometo a cada homem, a cada mulher, a cada criança e a 
cada jovem brasileiro que o meu governo, o presidente, o vice e os ministros trabalharão se 
necessário 24 horas por dia para que a gente cumpra aquilo que prometeu a vocês que nós 
iríamos cumprir.  
 
Eu quero terminar agradecendo a essa companheira, que hoje -eu quero fazer uma 
homenagem porque hoje nós estamos aqui-, Marisa, [está" muito bonita, toda elegante, ao 
lado do marido dela com essa faixa, que nós sonhamos tanto tempo. Entretanto, para chegar 
aqui nós perdemos quatro eleições: uma para governador e três para presidente da República. 
E, vocês sabem que a cultura política do Brasil é só [render" homenagem aos vencedores. 
Quando a gente perde, ninguém dá um telefonema para a gente para dizer: "Companheiro, a 
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luta continua". Às vezes, ela e eu decidíamos que a luta ia continuar porque não tinha outra 
coisa a fazer a não ser continuar a luta para chegar aonde nós chegamos.  
 
Eu quero dizer a todos vocês, que vieram de Roraima, do Acre, do Amapá, do Amazonas, que 
vieram de Rondônia, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, que vieram do Maranhão, do 
Piauí, do Ceará, que vieram do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Alagoas, de Pernambuco, 
de Sergipe, da Bahia, companheiros de Brasília, mas também companheiros de Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, quero dizer, inclusive, ao 
povo do Rio Grande do Sul, aos meus irmãos de Caetés, minha grande cidade natal, que se 
chamava Garanhuns, aos companheiros de Goiás, eu quero terminar dizendo a vocês:  
 
Podem ter a certeza mais absoluta que um ser humano pode ter, quando eu não puder fazer 
uma coisa eu não terei nenhuma dúvida de ser honesto com o povo e dizer que não sei fazer, 
que não posso fazer e que não tem condições, mas eu quero que vocês carreguem também a 
certeza que eu, em nenhum momento da minha vida, faltarei com a verdade com vocês que 
confiaram na minha pessoa para dirigir este país por quatro anos.  
 
Tratarei vocês com o mesmo respeito que eu trato os meus filhos e os meus netos, que são as 
pessoas que a gente mais gosta e eu quero propor isso a vocês: amanhã, estaremos começando 
a primeira campanha contra a fome neste país. É o primeiro dia de combate à fome e eu tenho 
fé em Deus que a gente vai garantir que todo brasileiro e brasileira possa todo santo dia tomar 
café, almoçar e jantar porque isso não está escrito no meu programa, isso está escrito na 
Constituição brasileira, está escrito na Bíblia, está escrito na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Isso, nós vamos fazer juntos.  
 
Por isso, meus companheiros e companheiras, um abraço especial aos companheiros e 
companheiras portadores de deficiência física que estão sentados na frente deste parlatório. 
Meus agradecimentos à imprensa, que tanto perturbou a minha tranquilidade nessa campanha 
e nesses dois meses, sem a qual a gente não consolidaria a democracia no país. Meu abraço 
aos deputados, aos senadores, meu abraço aos convidados estrangeiros, dizendo a vocês que, 
com muita humildade, eu não vacilarei em pedir a cada um de vocês, me ajudem a governar, 
porque a responsabilidade não é apenas minha, é nossa, do povo brasileiro que me colocou 
aqui.  
 
Muito obrigado meus companheiros e até amanhã. 
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ANEXO 2 
 

➨  
 

U  N  I  T 
 

ÁREA DE CONHECIMENTO:  
 Ciências do Homem e da Natureza.  

UNIVERSIDADE TIRADENTES 
 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa I  

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA CÓDIGO 
 

CRÉDITOS 
 

CARGA 
HORÁRIA 

 

P R O G R A M A D E A P R E N D I Z A G E M 

 

 

EMENTA: aspectos do texto escrito – processos de coordenação e subordinação do 
vocábulo, da oração -; processos de comunicação; funções da linguagem; uso do vocabulário. 
A disciplina deve levar o aluno a escrever gráfica e gramaticalmente correto, com 
organização, unidade, coerência, clareza e concisão. 

 

 

OBJETIVO(S): 

 

GERAL(AIS) – levar ao aluno o conhecimento da produção do texto escrito, a partir do seu 
(do aluno) conhecimento de mundo. Ao final do período, o educando estará utilizando 
estratégias de leitura e efetuando a compreensão de textos diversificados. Deverá saber, pois, 
extrair a idéia central de um texto, como também reconhecer os argumentos em torno 
daquela idéia. Deverá ainda redigir textos, concretizando a sua competência como produtor 
de textos.  

 

 

ESPECÍFICO(S): elaborar textos escritos, na perspectiva da norma padrão; interpretar 
textos, observando vários gêneros textuais; organizar e apresentar seminários. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

UNIDADE I: 

 

Análise de texto 

A construção da Coesão e da Coerência textuais 

Os processos de Coordenação e de Subordinação (do vocábulo e da oração) 

As Funções da Linguagem 
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UNIDADE II: 

 

Tipologia Textual: textos temáticos e figurativos; verbal e não verbal 

O Encadeamento de temas e de figuras 

Modos de combinar temas e figuras 

Tipos de Discursos (as vozes do outro) 

 

 

UNIDADE III:   

 

A argumentação 

Estratégias de argumentação 

As informações implícitas: os pressupostos e os subentendidos 

Seminários (argumentação e o Direito) 

 

 

METODOLOGIA:  aulas expositivas; análise de filmes, elaboração de resumos, resenhas e 
artigos científicos; apresentação de alunos em sala; debate entre grupos, observando-se  a 
argumentação. 

 

 

AVALIAÇÃO:  prova escrita; análise da apresentação de alunos; avaliação de textos escritos; 
de seminários. 
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GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 
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VIANA, A. (coord.); VALENÇA, A.; CARDOSO, D. P.; MACHADO, S. M. Roteiro de 
redação: lendo e argumentando. São Paulo: Scipione, 1999. 
 
COMPLEMENTAR: 
 
CUNHA, C.; CINTRA, L.Nova gramática do português contemporânea. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1985. 
 
KOCH, I. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 
 
SOARES, M. B.; CAMPOS, E. N. Técnicas de redação. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 
1987. 
 
Aconselha-se o uso de dicionário da Língua Portuguesa e dicionário de regência verbal. 


