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APRESENTAÇÃO

Este é o décimo volume da revista Diálogos Pertinentes, uma
publicação online sob a responsabilidade do curso de Letras da Unifran.
Os artigos que o compõem versam sobre temas referentes à Linguística, ao aprendizado de Língua estrangeira e à deficiência auditiva,
que envolve relato de uma interlocutora de uma criança com surdez.
O primeiro artigo de autoria de Rafael de Oliveira Ventreschi e
Marilurdes Cruz Borges, intitulado “As relações dialógicas constituintes
do sujeito ideológico nas canções “Brasil” e “blues da piedade” de
Cazuza”, faz uma investigação sobre a abordagem histórica no que
concerne a questões político-sociais da década de 1980, tendo como
suporte teórico os pensamentos e reflexões de Mikhail Bakhtin sobre
sujeito, dialogismo e ideologia.
Com o título “Legitimidade e prática política: uma análise dos
discursos de posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à luz da
análise do discurso francesa”, o segundo artigo escrito por Caroline
Kalil e Camila de Araújo Beraldo Ludovice objetiva demonstrar as
acepções ideológicas que legitimam as práticas políticas na atualidade.
No terceiro artigo, “Política de línguas no espaço virtual: língua
brasileira e (ou) língua portuguesa (?)”, os autores Julio Cesar Machado
e Nayara Fernanda Dornas refletem sobre o funcionamento da língua
na internet, a partir de particularidades dos estudos de semântica.
Já o quarto artigo, “Relato de uma estagiária interlocutora de
criança com surdez”, as autoras Sabrina Aparecida Alves e Heloísa Helena Vallim, fundamentando-se na teoria sociointeracionista abordam

a experiência de uma estagiária interlocutora de criança surda, mostrando suas dificuldades e avanços na hipótese de escrita.
Em “A música e seus efeitos de sentido como motivadores do
aprendizado de línguas”, Valdenildo dos Santos traz uma discussão
sobre os benefícios que uma atividade com música pode possibilitar
aos aprendizes de uma língua estrangeira.
George Lima e Ederson Luís Silveira fazem uma reflexão acerca
dos aspectos por trás da essência do signo linguístico saussuriano,
no penúltimo artigo deste volume intitulado “Signos entre cursos e
escritos: a linguística e a questão da diferença em Saussure”.
O último artigo, de autoria de Bruno Cuter Albanese, “Bette
Davis, uma diva depressão: apropriação e autoria”, discute a remixagem
como autoria no caso da reapropriação da imagem de Bette Davis
para a criação de memes da página Diva Depressão do Facebook.
Concluindo, os sete artigos componentes deste décimo volume
da revista “Diálogos Pertinentes” abrangem uma diversidade temática
e abrem um profícuo espaço para reflexões e discussões e principalmente incentivo a novas pesquisas. Uma boa leitura a todos!
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RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise da constituição do sujeito
nas canções “Brasil” e “Blues da Piedade”, de Cazuza. Para realizá-lo,
desenvolvemos um estudo teórico embasado nos pensamentos e reflexões de Mikhail Bakhtin sobre sujeito, dialogismo e ideologia. Também
realizamos uma investigação sobre a abordagem histórica, no que concerne a questões político-sociais da década de 1980 no Brasil, e sobre a
vida e a obra de Cazuza. Buscamos compreender, por meio do sujeito
enunciador, nas canções, como se manifestam as vozes sociais e políticas que moveram a esfera jovem do período. Procuramos verificar,
com a análise das canções, como os diálogos travados em determinado
tempo e espaço caracterizam as ideologias dominantes e participam da
formação ideológica dos sujeitos, principalmente, daqueles sujeitos pertencentes à esfera jovem no Brasil. Os sujeitos enunciadores das canções

10

v. 10 • n. 1 • p. 10-33 • jan./jun. 2014

analisadas, além de representarem um posicionamento ideológico de
um período específico, década de 1980, ainda dialogam e participam
da esfera juvenil nacional.
Palavras-chave: sujeito; ideologia; dialogismo.
ABSTRACT

This research presents an analysis of the constitution of the subject
in the songs “Brasil” and “Blues da Piedade”, by Cazuza. In order to accomplish it, we developed a theoretical study grounded on the thoughts
and reflections of Mikhail Bakhtin towards the subject, dialogism and
ideology. We also investigated a historical approach, concerning political
and social questions of the 1980s in Brazil and Cazuza’s life and work
as well. We tried to comprehend, through the enunciator subject in the
songs, how the social and political voices are present and interfered in
the youth of the period. We also tried to verify, through the analysis of
the songs, how the dialogues established in determined time and space
characterize the dominant ideologies and take part in the ideological
formation of the subjects, mainly, of those belonging to the Brazilian
youth. The enunciators’ subjects of the analyzed songs, do not only represent an ideological positioning of an specific period, the 1980s, but
also participate and engage the national youth.
Keywords: subject; ideology; dialogism.
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INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é analisar as músicas “Brasil” e “Blues da
Piedade”, do cantor e compositor Agenor de Miranda Araújo Netto, Cazuza, como é conhecido nacionalmente. Cazuza é um poeta da contemporaneidade brasileira e escritor de canções polêmicas, pois, em muitas
delas, observa-se a visão crítica do poeta sobre o homem e a sociedade.
Nossa investigação parte do pressuposto de que o sujeito enunciador das músicas de Cazuza ilustra a manifestação de um grupo social
engajado com a realidade política do Brasil, na década de 1980. Esse
momento histórico passava por uma grande metamorfose em razão da
queda do regime militar e pela manifestação de parte da sociedade que
expunha, após muitos anos de censura, sua visão em relação à posição
política do País. Além de observar esses aspectos sociais, também será
investigada, nas composições, a posição do sujeito, ou seja, como ele
se modifica ideologicamente a partir do momento em que o compositor
descobre ser portador do vírus HIV.
Partimos da hipótese de que em “Brasil” há um sujeito politizado,
representando a esfera jovem em diálogo com as questões políticas e participando das transformações políticas do país. Já em “Blues da Piedade”,
acreditamos haver um sujeito mais pacífico, menos comprometido com
questões políticas, mas em diálogo com questões sociais, participando
da luta contra o preconceito.
Justifica-se nosso estudo porque as músicas de Cazuza ainda têm
grande relevância no cenário nacional por tratarem de temas da nossa
realidade cotidiana. Embora haja ainda muito a ser analisado, acreditamos
que a investigação contribuirá tanto aos nossos estudos sobre sujeito,
dialogismo e ideologia, quanto à maior compreensão sobre as angústias
e manifestação da juventude da década de 1980 no Brasil.
Para desenvolvermos nossa investigação, partiremos dos estudos
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teóricos de Mikhail Bakhtin e das discussões do Círculo bakhtiniano sobre
sujeito, dialogismo e ideologia. Após o levantamento teórico, apresentaremos um pequeno estudo sobre o contexto socio-histórico decorrente
da situação nacional no período da década de 1980 que impulsionou o
desenvolvimento da crítica e do posicionamento político da juventude
no Brasil. Na sequência, exporemos dados referentes à vida e à obra de
Cazuza, tanto sob o ponto de vista de estudiosos de biografia como sob
a própria ótica apresentada pelo poeta. Por último, desenvolveremos a
análise das canções selecionadas para comprovar ou não nossas hipóteses.
SUJEITO

Authier-Revuz considera que há dois tipos de sujeito, o sujeito-origem e o sujeito-efeito. O sujeito-origem constrói seu discurso fundamentado por determinados propósitos, ele acredita que controla soberanamente e, sem qualquer falha, toda complexidade do ato enunciativo.
O sujeito-efeito tem a ilusão de dominar o que diz, mas na verdade não
domina seu discurso, pois ele está marcado pela incompletude, o que
faz os sentidos por ele exposto lhe escaparem (FIORIN; PERNAMBUCO,
2012, p. 44).
Segundo Geraldi (2010, p.108), a consciência dos sujeitos é despertada a partir da língua materna, pois é em sua relação com a linguagem
que este sujeito se constitui. O sujeito consciente nasce no processo de
sua vivência, nas suas práticas sociais, por isso “a avaliação entonacional1
que conduz a ação consciente se faz através da língua que não pertence
ao indivíduo”.
O sujeito, portanto, é constituído na interação com a sociedade.
Um simples evento constituído por duas pessoas já é considerado um
evento social (SOBRAL, 2009, p. 47) e nele ocorre o âmbito dialógico,
Teoria filosófica responsável por investigar esses saberes: morais, éticas, estéticas e espirituais, concentrando-se
particularmente nos valores morais. Disponível em: www.significados.com.br/axiológico. Acesso em: 31 ago. 2013.
1
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em que estes sujeitos dependem dos contextos sociais e históricos em
que estão inseridos.
Embora a consciência do sujeito necessite do outro, de sua relação
social, todo sujeito tem uma consciência individual (SOBRAL, 2009, p. 49).
Ele é agente porque une o que é pessoal com o que é social; o cognitivo
e o empírico; o universal e o singular. Desse modo, os procedimentos
são sempre singulares e únicos.
Para Bakhtin, todo sujeito, cada sujeito é ímpar, traz e deixa no mundo a
“assinatura autoral” dos atos que pratica em sua própria vida, da sucessão
de atos “inter-ativos” que constitui sua vida, descobrindo e construindo
sem cessar sua singularidade –, então mesmo que as relações entre os
sujeitos sejam negativas, elas ajudam em sua constituição, reafirmando
que o sujeito é um constituinte e vive em interação com a sociedade
(SOBRAL, 2009, p. 57).

Assim, todo sujeito que vive em sociedade é determinado por ela,
seja no âmbito cultural, social ou político.
DIALOGISMO

Fiorin (2008, p. 18), amparado nos pensamentos bakhtinianos,
afirma que o uso da língua, em sua totalidade, tem propriedade dialógica. Diálogo não se refere às unidades da língua, que são neutras, mas
às relações de sentidos entre dois ou mais enunciados. Os enunciados
carregam em si sentimentos, paixões, ideologias, valores morais, dentre
outros. Nos enunciados, há ecos e lembranças de outros discursos com
os quais ele “conta, refuta, confirma, completa, pressupõe [...]” (FIORIN,
2008, p. 21).
As vozes dialógicas podem conter polêmicas, concordar ou discordar, aceitar ou recusar, ou ainda ser desinteligência ou inteligência
(FIORIN, 2008). Logo, o que estabelece o contrato adesivo do sujeito às
vozes dialógicas é a sociedade, a qual está dividida por grupos socialmente
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constituídos e com interesses divergentes. Devido a isso, pressupõe-se
que o enunciado é uma batalha de vozes localizada em sua contração;
o que circula e constrói diferentes posições nas vozes é a parte social
em que circulam (FIORIN, 2008, p. 25).
Nem sempre se pode afirmar que as relações dialógicas ocorrem
entre locutor e interlocutor. O diálogo vai além dessas formas composicionais. Não é em todos os momentos que cabe ao locutor dar a resposta
do enunciado e o interlocutor receber a bagagem dialógica (FIORIN,
2008, p. 32/33).
O sujeito é constituído por diversas vozes, as quais podem ser
políticas, culturais e socais. É a partir do recebimento das vozes dialógicas que são recebidas, no meio onde o sujeito está inserido, que ele as
absorve e, ao mesmo tempo, estabelece suas inter-relações dialógicas,
agindo, desse modo, em ato responsivo.
Como cada sujeito ter uma formação ideológica, ele a molda em
seu mundo interior, constituindo uma voz centrípeta, a qual não se modifica, pois é impermeável. As vozes com as quais o sujeito dialoga são
fortemente influenciáveis por serem remetidas da ideologia do sujeito e
sua formação composicional (FIORIN, 2008 p. 56).
Enunciados dialógicos são sempre históricos. Na percepção das relações
com o discurso do outro que se compreende a História que perpassa o
discurso. Com a concepção dialógica, a análise histórica deixa de ser a
descrição de uma época, a narrativa de um autor, e transforma-se numa fina
e sutil análise semântica que mostra aprovações ou reprovações, adesões
ou recusas, polêmicas e contratos, deslizamento de sentido, apagamentos, etc. A história é o interior do sentido, pois o histórico já se constitui
fundamentalmente no confronto, na contradição, na oposição das vozes
que se entrechocam na arena da realidade (FIORIN, 2008, p. 59).

Sendo assim, o sujeito só se constitui por meio de diálogos em
que os sentidos se efetivam por meio do reconhecimento da História,
ou seja, da realidade em que se insere e se relaciona.
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IDEOLOGIA

A ideologia social é entendida como relativamente dominante.
Ela procura implantar uma concepção única de produção de mundo. A
ideologia do cotidiano é aquela que brota e é constituída nos encontros
casuais, na proximidade social, com as condições de produção e reprodução da vida (MIOTELLO, 2005, p. 168-169).
Todo signo é signo ideológico. O ponto de vista, o lugar valorativo
e a situação são sempre determinados socio-historicamente. Seu lugar
de constituição e materialização ocorre na comunicação em grupos
organizados e em todas as esferas humanas. A interação verbal constitui
a linguagem como o lugar mais claro e completo da materialização do
fenômeno ideológico (MIOTELLO, 2005, p. 170).
A consciência de cada sujeito cede espaço à ideologia, e esta, à
consciência individual. É no meio social que a ideologia é influenciada
pelo funcionamento psíquico e, desse modo, o sujeito é tomado pela
ideologia dominante. A sociedade é constituída por sujeitos que a partir
dessa sociedade recebem cargas dialógicas onde estão inseridos. Mesmo
essa sociedade sendo responsável pela criação ideológica dos sujeitos,
esse mesmo sujeito intervém na sociedade a partir de suas inter-relações.
A psique afeta a ideologia, a qual afeta a psique e, assim, forma o signo
ideológico, resultando na avaliação social de pessoas no mundo concreto (SOBRAL, 2009, p. 50).
São, pois, os encontros casuais que vão povoando o universo de
signos e cada signo vai se tornando parte da unidade da consciência
verbalmente constituída. Pode-se, então, caracterizar a ideologia, na
perspectiva bakhtiniana, como expressão, organização e regulação das
relações histórico-materiais dos homens, ou seja, os signos se revestem
de sentidos próprios oriundos do interesse de determinado grupo.
As ideologias respondem por interesses diversos e de contrastes; ora
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podem reproduzir a ordem social e manter como definitivos alguns dos
sentidos das coisas, ora podem discutir e subverter as relações sociais de
produção da sociedade capitalista, desde que as mesmas obstaculizem
o desenvolvimento das forças produtivas (MIOTELLO, 2005, p. 171).
CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO BRASILEIRO NA DÉCADA DE 1980

A sociedade brasileira em 1979 começava a sofrer uma transformação política. Naquele ano, a aprovação da Nova Lei Orgânica dos
Partidos extinguiu o MDB e a Arena, possibilitando o surgimento de novas
organizações partidárias. Nesse período, ocorreram também transformações nas posições sindicais, reunindo, em 1981, diversos representantes
dos mesmos. Posteriormente, em 1983, foi edificada a CUT2, embora
não tenha havido de pronto adesão por toda a parte política e pelo povo,
que estava sofrendo forte pressão em virtude da grande modificação por
que o país passava.
Naquela época, houve a rejeição às eleições diretas, fato que
frustrou a população brasileira. Em 1984, já não passava mais pela corporação militar a escolha do candidato, mas ainda havia peso militar
nas seleções de pessoas que assumiriam o poder.
Em 1985, mesmo após uma luta árdua para conquistar a presidência, prometendo cargos aos outros membros de partidos políticos,
Paulo Maluf foi derrotado por Tancredo Neves, que, eleito presidente
do país, tinha José Sarney na vice-presidência.
Por um caminho complexo e eleições indiretas, a oposição alcançava o poder no Brasil, após o longo período de dominação do regime
militar no país.
Tancredo Neves não chegou a assumir o poder em março de 1985;
morreu antes da posse, deixando o cargo para José Sarney. Este torna-se,
2

Central Única dos Trabalhadores.
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então, o novo presidente da República. Assumiu o poder com grande
rejeição política, pois estava ainda sob a sombra de Tancredo Neves, mas
foi ele quem restabeleceu, no mesmo ano, 1985, as eleições diretas para
a presidência da República e aprovou o direito de votos aos analfabetos.
Em 1987, o aumento adido das tarifas públicas e de impostos indiretos contribuíram para que a inflação explodisse, levando o governo
brasileiro a suspender, por tempo indeterminado, o pagamento de juros
referentes à dívida externa de médio e longo prazos aos bancos credores (BORIS, 2009, p. 510-527).
Após conhecermos um pouco da história política do Brasil, observaremos a participação e o comportamento dos jovens nesse momento
histórico.
ESFERA JOVEM NA DÉCADA DE 1980 – CAZUZA

O cantor e compositor Agenor de Miranda Araújo Neto, popularmente conhecido como Cazuza, viveu a grande fase brasileira de
libertinagem, drogas e sexo. A sociedade vivia uma fase de intensa vida
noturna. Os jovens, assim como Cazuza, da alta sociedade carioca trocavam os dias pelas noites, manifestando sua fúria contra suas convicções
em relação à sociedade brasileira, como afirma o próprio Cazuza. “A
noite é uma opção de vida. Gosto de acordar tarde e dormir com o dia
nascendo” (CAZUZA apud ARAUJO, 2004, p. 352).
Cazuza estava numa incessante procura por uma ideologia de
vida. Ainda fazendo parte do grupo Barão Vermelho, não se sentia no
encaixe, acreditava que todos os integrantes menos ele faziam parte do
estilo rock and roll. “Eu não entendo de rock, mas como componho com
quem faz rock, o resultado é esse estilo do Barão Vermelho” (CAZUZA
apud ARAUJO, 2004, p. 353).
A personalidade do artista era composta por muitas contradições
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e por uma visão muito aberta acerca das questões sociais. Cazuza não
acreditava no amor em sua plenitude, mas se envolvia com diversos
tipos de pessoas, independentemente de sexo, raça ou credo. Era uma
forma de libertação de toda a monotonia que a juventude acreditava
ver no Brasil, falava abertamente sobre suas questões pessoais e não se
opunha em expressar uma opinião, fosse qual fosse, não importasse o
assunto. “Eu acredito no amor eterno [...], enquanto isso não acontece,
sou galinha mesmo [...]. Transo com homem, com mulher, não tem o
menor problema” (CAZUZA apud ARAUJO, 2004, p. 353).
Filho único, vivia cercado da superproteção dos pais. O cantor
nunca acreditou que essa fosse uma das causas de sua rebeldia, ele sempre
afirmou que “amor demais não atrapalha” (CAZUZA apud ARAUJO,
2004, p. 362). Deixava claro que sua revolta se deu por meio de suas
próprias escolhas. Foi a rebeldia que o levou para o reduto das drogas,
“zonear” nas ruas. Mesmo com todas as “aventuras”, os pais de Cazuza
ainda estavam dispostos e prontos a ajudá-lo. Era uma família de “burgueses”, que viviam pelo zelo de um filho único.
Depois, pintou o lance da rebeldia, fui expulso do colégio Santo Inácio,
fui fazer zona na rua, transar, drogas, fugir para Mauá [...]. Minha mãe
desesperada. Aí, quando acabava o dinheiro tava eu de volta, mas eles,
meu pai e minha mãe, sempre foram incríveis comigo (CAZUZA apud
ARAUJO, 2004, p.354).

Cazuza se considerava melhor compositor que cantor. “Quando
pintou o Barão eu tinha tudo para não dar certo. Nunca fui cantor, eu
gostava de compor” (CAZUZA apud ARAUJO, 2004, p. 359).
Ele sempre teve uma posição política de ir contra os poderosos
de sua época. Havia em si um espírito revolucionário. Os desejos eram
maiores que os fatos que aconteciam na realidade. “Sei que o Brasil vai
mal, que tem gente morrendo de fome [...]. O comunismo não está com
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nada [...]. Sou meio ufanista, mas a miséria a máfia e o FMI mataram o
orgulho da gente” (CAZUZA apud ARAUJO, 2004, p. 362).
Em 1985, Cazuza deixava o grupo Barão Vermelho e se solidificava
em uma carreira-solo, na tentativa de mudar a temática de seu trabalho
e expor seu ponto de vista sem se preocupar com apenas um estilo musical. Pôde, assim, fazer as misturas que lhe agradavam na música. “Quis
mudar um pouco a temática. Na época do Barão eu era tudo como o
letrista que cantava fossa [...]” (CAZUZA apud ARAUJO, 2004, p. 362).
Cazuza era boêmio, gostava da noite. Acreditava que as melhores
coisas poderiam acontecer no período noturno da vida. Era algo parecido
com uma grande procura que nunca se poderia encontrar, a subjetividade
da vida do homem na noite.
Eu tenho vários lados. O lado escuro é um lado muito forte, sou muito
boêmio, vivo muito de noite. Gosto muito da noite, acho que ela é um
espaço, um território livre para tudo. Não sei... a noite é muito dramática,
muito bonita. As pessoas saem na noite, procuram algo que na verdade não
vão encontrar, mas elas curtem a procura, aquele papo furado (CAZUZA
apud ARAUJO, 2004, p. 363).

Cazuza explicita suas revogações políticas e diz sobre seus sentimentos em relação à composição da música “Brasil”.
Sempre tive horror de política, mas tem coisas que você não precisa
saber, qualquer burro vê. Brasil é uma coisa crítica que não tem nada a
ver com uma fase ‘política’. Eu simplesmente passei o ano passado (86)
do lado de dentro e quando abri a janela vi um país totalmente ridículo.
O Sarney que era o não diretas virou o rei da Democracia. Os fãs de hoje
são os linchadores de amanhã (frase de Millôr Fernandes citada em Vai à
Luta). O Brasil é um triste tópico (CAZUZA apud ARAUJO, 2004, p. 368).

A posição do compositor em relação à política do Brasil em 1988:
Os problemas do Brasil parecem ser os mesmos desde o descobrimento. A renda concentrada, a maioria da população sem acesso a nada.
A classe média paga o ônus de morar num país miserável. Coisas que,
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parece, vão continuar sempre. Nós teríamos saída, pois nossa estrutura
industrial até permitiria isso. O problema do Brasil é a classe dominante,
mais nada. Os políticos são desonestos. A mentalidade do brasileiro é
muito individualista: adora levar vantagem em tudo. [...] Eu fui criado em
plena ditadura, quando não se pode podia dizer isso ou aquilo, em que
tudo era proibido. Uma geração muito desunida. Nos anos 60 as pessoas
se uniam pela ideologia. ‘Eu sou de esquerda, você é de esquerda? Então
a gente é amigo’. A minha geração se uniu pela droga: ele é careta, ele
é doidão. Droga não é ideologia, é uma opção pessoal. A garotada teve
a sorte de pegar a coisa pronta e aí pôde decidir o que fazer pelo país,
embora do jeito que o Brasil está, haja muita desesperança (CAZUZA
apud ARAUJO, 2004, p. 372-373).

Cazuza descobre que é portador do vírus HIV no ano de 1988, e
isso faz com que mude um pouco seus conceitos sobre a vida e sobre a
realidade. Ele afirma parar com a vida noturna e tomar novos conceitos
para sua vida.
A aids não é uma epidemia e ninguém pode deixar de se amar por causa
dela. [...] Está pintando uma coisa diferente em 1988, primeiro porque dei
uma parada para pensar na minha vida, estive muito mal, muito doente,
quase morri. Foi uma coisa que me mudou. Parei de sair à noite, estou
levando uma vida diferente, me preservando, me escondendo mais (CAZUZA apud ARAUJO, 2004, p. 374).

Nesse período, o músico começa a explicitar seu novo lado político, por mais leigo que se considerasse. Afirmava que era um momento
de expor sua opinião e acreditava que a maioria da população também
era leiga no assunto.
Eu achava que não podia falar sobre política, por não ser uma pessoa política... Depois conversando com mil pessoas, pensei por que não mostrar
a minha visão, por mais ingênua que ela seja? Não sei quanto é a dívida
externa, qual é o rombo das estatais... Não estou por dentro destas cosias,
tenho uma visão romântica, mas a maioria da população também deve
ter uma visão ingênua, então por que não me posicionar? (CAZUZA apud
ARAUJO, 2004, p. 375).
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Após o descobrimento da Aids e os tratamentos agressivos, revistas
da época começavam a dizer que Cazuza havia mudado, intitulavam-no de “Madalena Arrependida”, mas o compositor não concordava e
ia contra essa afirmação.
As revistas de fofocas dizem que fiquei careta. Não sou uma ‘Madalena
Arrependida’. A droga foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
Abriu minha cabeça. Maconha, ácido [...] Mas não podia sair do hospital
e continuar bebendo e me drogando. Era uma opção: continuar vivo ou
morrer. (CAZUZA apud ARAUJO, 2004, p. 376).

A partir desse comportamento, podemos perceber a constituição
de um sujeito inserido na realidade brasileira da década de 1980, se
consideradas a arte e a fama e toda sua formação ideológica.
Ser marginal foi uma decisão poética, mas foi o único caminho que tive.
Descobri que era um artista aos 16 anos. Antes, aos 11, os Novos Baianos
foram passar três dias na minha casa, e eu pensei que queria ser como
eles. Baby Consuelo andava com um espelho retrovisor na cabeça, e eu
achava o máximo. Recentemente, a Som Livre acabou com os artistas
contratados, e eu também tive que sair. Mas teria saído do mesmo jeito
porque eu era visto como o filho do dono, e não como artista, e todo mundo
me adulava. Então saí e entrei em leilão. As ofertas eram boas, mas nem
todas me convinham. Com o que vendo, sou um biscoitinho bom para
as gravadoras. Eles me botaram na capa para dizer que sou medíocre. Eu
quero ser um Caetano Veloso, que pode sair na rua, passear, ser amado por
uns e odiado por outros. Adoro o Roberto Carlos, mas não queria ser um
ídolo como ele. Homem que é homem volta atrás, mas não se arrepende
de nada. (CAZUZA apud ARAUJO, 2004, p. 396).

Após conhecermos um pouco da visão pessoal de Cazuza, pela
crítica e por ele mesmo, daremos início às nossas análises das canções
selecionadas para esse trabalho, a fim confirmar nossas hipóteses já
apresentadas.
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OS SUJEITOS EM ‘BRASIL’ E ‘BLUES DA PIEDADE’

Nossa investigação parte do pressuposto de que os sujeitos enunciativos nas duas canções em análise são sujeitos ideologicamente diferentes, pois cada um dialoga com vozes e ideologias distintas, ou
melhor, posicionadas em lugares e tempos outros, o que determinará
outro posicionamento social, cultural e histórico.
Em “Brasil”, há um diálogo com as esferas políticas e dominantes
da sociedade, já em “Blues da Piedade”, o diálogo se estabelece com as
esferas do cotidiano, de uma parcela da sociedade considerada alienada
e preconceituosa.
Para iniciarmos a análise da canção “Brasil”, apresentaremos a
letra da música.
Não me convidaram
Pra esta festa pobre
Que os homens armaram
Pra me convencer
A pagar sem ver
Toda essa droga
Que já vem malhada
Antes de eu nascer...
Não me ofereceram
Nem um cigarro
Fiquei na porta
Estacionando os carros
Não me elegeram
Chefe de nada
O meu cartão de crédito
É uma navalha...
Brasil!
Mostra tua cara
Quero ver quem paga

23

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

Pra gente ficar assim
Brasil!
Qual é o teu negócio?
O nome do teu sócio?
Confia em mim...
Não me convidaram
Pra essa festa pobre
Que os homens armaram
Pra me convencer
A pagar sem ver
Toda essa droga
Que já vem malhada
Antes de eu nascer...
Não me sortearam
A garota do Fantástico
Não me subornaram
Será que é o meu fim?
Ver TV a cores
Na taba de um índio
Programada
Prá só dizer “sim, sim”
Brasil!
Mostra a tua cara
Quero ver quem paga
Pra gente ficar assim
Brasil!
Qual é o teu negócio?
O nome do teu sócio?
Confia em mim...
Grande pátria
Desimportante
Em nenhum instante

24

v. 10 • n. 1 • p. 10-33 • jan./jun. 2014

Eu vou te trair
Não, não vou te trair...
Brasil!
Mostra a tua cara
Quero ver quem paga
Pra gente ficar assim
Brasil!
Qual é o teu negócio?
O nome do teu sócio?
Confia em mim...
Confia em mim
Brasil!!3

A música “Brasil” traduziu uma época em que o espaço social e
político brasileiro fora alvo de críticas dentro do contexto ideológico do
País, pois o mesmo se encontrava em grandes mudanças. Tal fato promoveu muitas alterações no contexto sociopolítico já existente, fazendo,
assim, circular uma nova voz dialógica, a qual os jovens, em sua grande
maioria, criticavam e expunham suas ideias e vontades. Nessa canção, o
sujeito esboça essa voz, conceituando o idealismo jovem, a busca pelo
respeito e confiança de toda parte dominante, vinda do poder. Ao citar
a palavra “Brasil” que abrange todos os que estão inseridos na nação,
o sujeito reclama por todas as partes em que a esfera jovem não tem a
devida voz. Tal crítica é uma solicitação por parte do enunciador, ressaltada nestes versos da canção: “Brasil, qual o teu negócio?/ O nome
do teu sócio/ Confia em mim”.
Junto a esse sujeito enunciador, pode-se ouvir também a voz da
classe artística que se expunha de forma ofensiva e, muitas vezes, não
democrática em favor ao governo e suas políticas, pois o Brasil acabava de
sair de um regime ditatorial, em que a liberdade expressiva era contrária
3

ARAÚJO NETO, 1988a.
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aos ideais do governo. O sujeito enunciador está inserido na burguesia em
crise e cita, em seus versos, relações de suborno que, tanto antigamente
como nos dias atuais, são parte integrante da ideologia governamental.
A crítica aparece de forma subjetiva quando é ressaltado que, para fazer
parte da esfera dominante, precisaria sofrer suborno. Assim, o sujeito
posiciona-se contra essa ideia, intrigando-se, ironicamente, a partir de
um suborno não aceito. O mesmo faria parte ainda de sua pátria, como
podemos observar em: “Não me subornaram / Será que é o meu fim?”.
Há também um diálogo na comparação entre a abordagem sobre a
mídia (imprensa) e a política quando se percebe o sujeito inserido dentro
de uma sociedade politicamente incorreta. Vemos a leviana comparação
de um programa televisivo a escolhas sérias por parte da população.
Aqui, observa-se a relação dialógica com a época colonial do Brasil,
onde enxergar-se uma comparação entre a sociedade inserida dentro
de novos contextos ideológicos, mas ainda assim aceitando, como os
índios, tudo o que lhe é imposto. Nesse contexto, o sujeito enunciador
compara a sociedade brasileira vigente com os colonizados (índios) que
aceitaram todas as condições impostas pelos colonizadores portugueses
e os deixaram dominar o território em que habitavam. Tal fato ocorreu
talvez pela incompreensão e ignorância. Com essa comparação, traça
também um paralelo entre o programa televisivo e a influência que esse
meio de comunicação, muitas vezes, exerce sobre as pessoas.
A crítica coloca-se mais uma vez nesses paralelos traçados, conforme podemos ouvir nos versos:
Não me sortearam a garota do Fantástico,
não me subornaram, será que é meu fim?
Ver TV a cores na taba de um índio,
programada só pra dizer sim, sim.

É possível ver também o sujeito na canção se posicionando com
uma indignação irônica, pois enquanto os poderosos da época eram
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compostos por posses financeiras, a esfera dominante jovem se colocava
como subordinada.
Não me ofereceram nem um cigarro
Fiquei na porta estacionando os carros
Não me elegeram o chefe de nada
O meu cartão de crédito é uma navalha

Mesmo o sujeito enunciador fazendo parte da esfera ideológica
burguesa, que é composta pela voz de poder e domínio perante uma sociedade ditada a dizer sim, ele se coloca inferior a esta classe dominante,
enquadrando-se na esfera jovem. Percebemos o enunciador assumir-se
em subordinação quando cita não lhe ter sido ofertado nem um cigarro,
interligando com a ideia de que isso não lhe foi proporcionado por estar
estacionando os carros, o que o faz estar em um cargo inferiorizado;
também por seu cartão de crédito ser uma navalha, colocando-o abaixo
dos grandes poderosos. Assim, o sujeito expõe, em seus versos, o estar
em posição vassala. Aqueles que não aderem à parte nobre ficam de
fora de posições sociais, não lhe sendo, pois, ofertadas pequenas irrelevâncias, posses ou posição de chefia.
Essa canção ainda tem relevância no cotidiano, porque podemos
observar, também nos dias atuais, a esfera jovem se colocar em patamares
diferentes, sempre reclamando por novas reformas políticas e menos
desigualdade social. O sujeito enunciador, nessa música, posiciona-se
de forma crítica em relação à sociedade e à política da época, mas
continua influenciando os jovens, na atualidade, por sua música ilustrar
questões que ainda fazem parte da realidade sociopolítica do Brasil
contemporâneo e das ansiedades juvenis.
Logo, a música aborda uma temática ainda atual, mesmo que já
tenha passado cerca de vinte e cinco anos, pois protesta e apresenta
críticas, salientando que, com todos os problemas vigentes, o país se
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torna uma parte desimportante, embora confie sua honestidade às mãos
da pátria por amor à nação.
Assim, o sujeito enunciador traz à luz, junto à sua voz, as vozes
sociais de outros artistas, já que esse sujeito apresenta intelectualidade
pela grande bagagem que obteve em sua formação e em seu convívio
social, além de evidenciar, por meio de sua rebeldia, o grande amor que
tinha pelo Brasil: “Grande pátria desimportante, em nenhum instante eu
vou lhe trair, eu vou lhe trair”.
Para desenvolvermos a análise de “Blues da Piedade”, apresentamos
primeiramente a letra dessa canção de Cazuza.
Agora eu vou cantar pros miseráveis
Que vagam pelo mundo derrotados
Pra essas sementes mal plantadas
Que já nascem com cara de abortadas
Pras pessoas de alma bem pequena
Remoendo pequenos problemas
Querendo sempre aquilo que não têm
Pra quem vê a luz
Mas não ilumina suas minicertezas
Vive contando dinheiro
E não muda quando é lua cheia
Pra quem não sabe amar
Fica esperando
Alguém que caiba no seu sonho
Como varizes que vão aumentando
Como insetos em volta da lâmpada
Vamos pedir piedade
Senhor, piedade
Pra essa gente careta e covarde
Vamos pedir piedade
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Senhor, piedade
Lhes dê grandeza e um pouco de coragem.
Quero cantar só para as pessoas fracas
Que tão no mundo e perderam a viagem
Quero cantar o blues
Com o pastor e o bumbo na praça
Vamos pedir piedade
Pois há um incêndio sob a chuva rala
Somos iguais em desgraça
Vamos cantar o blues da piedade
Vamos pedir piedade
Senhor, piedade
Pra essa gente careta e covarde
Vamos pedir piedade
Senhor, piedade
Lhes dê grandeza e um pouco de coragem4.

Em “Blues da Piedade”, o enunciador apresenta novas formas e
críticas sociais. Vemos, aqui, o sujeito que impõe uma crítica ao país e à
parcela da sociedade composta por interlocutores submissos e “preconceituosos”. Grande parte dessa nova voz ideológica pode ser percebida
pela experiência e convívio com o vírus HIV e suas consequências na
vida do poeta, já que o sujeito nos mostra uma condição de pena ao
olhar da sociedade.
O sujeito enunciador nos versos de “Blues da Piedade” esboça
uma sociedade hipócrita e indefesa de toda a carga dialógica que lhe era
inferida e nunca uma posição em relação a isso. Ele nos fala como se os
interlocutores de seu discurso nunca tivessem uma posição centrípeta,
fazendo com que o eu-lírico se posicione contra os miseráveis, não fi-

4

ARAÚJO NETO, 1988b.
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nanceiramente, mas sim com a pobreza de opinião e com os derrotados
por essas vozes ideológicas.
Nessa canção, temos a comparação do ser humano com a semente que é plantada, embora essa já nasça inválida para a colheita,
ressaltando a pequenez de pessoas que estão procurando algo que não
lhes pode ser proporcionado. Aqui, observamos paralelos traçados em
que o enunciador indaga que as pessoas estão à procura de algo, muitas
vezes, irrelevantes, e não transformam ou modificam nada, conforme
pode ser observado nos versos:
Agora eu vou cantar pros miseráveis
Que vagam pelo mundo, derrotados
Pra essas sementes mal plantadas
Que já nascem com caras de abortadas
Pras pessoas de alma bem pequena
Remoendo pequenos problemas
Querendo sempre aquilo
Que não têm

O amor, parte integrante do discurso ideológico do sujeito enunciador, aparece criticado: “Pra quem não sabe amar/E procure alguém
que caiba no teu sonho.” Essa crítica vem do olhar do sujeito nas canções
em relações amorosas, em que o outro não está preocupado com o
oferecimento humano que possa existir, mas no interesse envolvido que
vem da construção do ser amado ser moldado dentro de características.
Então, o sujeito evidencia que não se ama pessoas, mas sim a projeção
que se cria sobre elas.
O sujeito enunciador critica essas posições sociais e as compara
com varizes e insetos. Tentando assim demonstrar que aumenta gradativamente, mas que não é impossível essa voz dialógica ser mudada,
justamente por não ser centrípeta. O que é comparado com o aumento
dessas posições sociais são problemas solucionáveis. Desse modo, o
sujeito enunciador clama piedade ao “Senhor” que, escrito com letra
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maiúscula como personificação, remete a Deus. Essa súplica vem para
interlocutores que agem com covardia e alienação, pois o sujeito enunciador espera que, a partir deste pedido ao divino, essas pessoas mudem
suas posições e recebam cargas ideológicas diferentes, como a coragem e
a grandeza em pensar além das minicertezas que já foram evidenciadas,
conforme os versos:
Como varizes que vão aumentando
Como insetos em volta da lâmpada
Vamos pedir piedade
Senhor, piedade
Pra essa gente careta e covarde
Vamos pedir piedade
Senhor, piedade
Lhes dê grandeza e um pouco de coragem.

Logo, vemos explícito que a piedade está sendo ofertada apenas
para as pessoas que fingem uma vivência, e esse fingimento é uma oposição à composição da voz do sujeito. A canção se remete a pessoas que
estão se perdendo em vida e não conseguem um resgate: “Quero cantar
só para as pessoas fracas /Que tão no mundo e perderam a viagem”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após concluídas nossas investigações e análises, observamos a
constituição de um sujeito movido por diversas vozes que criticaram e se
manifestaram contra a sociedade dominante, ou seja, contra os favoráveis
aos militares e à ditadura no Brasil. O sujeito enunciador das canções
em análise dispõe-se de liberdade artística para romper as barreiras que
foram impostas antes do regime militar e após sua queda, expondo, assim,
não apenas seu olhar, mas de toda esfera jovem do período.
Considerando que a ideologia de um sujeito se constitui no contato
com vozes ideológicas em um tempo e espaço, vimos, nas análises das
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composições “Brasil” e “Blues da Piedade”, as vozes sociais características da década de 1980 no Brasil.
Em “Brasil”, o enunciador expõe um sujeito que assume a ideologia de oposição ao governo e à sociedade dominante, posiciona-se
contra a política e contra os favoráveis a ela. Já em “Blues da Piedade”,
o sujeito enunciador manifesta-se contra a hipocrisia preconceituosa
da sociedade, contra um grupo social que condena os marginalizados
e portadores do vírus HIV.
Percebemos, ao concluir nossa análise, que houve uma transformação ideológica entre os sujeitos enunciadores das duas canções, e
essa transformação ocorreu não só pelo olhar do enunciador, mas pelas
relações dialógicas, pelos encontros de vozes ideológicas. Por meio da
perspectiva de leitura bakhtiniana, observamos que os sujeitos se constituem no encontro de vozes, de ideologias, em um determinado tempo e
lugar. Sendo assim, os sujeitos, embora pertençam a uma realidade socio-histórica, década de 1980 no Brasil, situam-se em “lugares” e “tempos”
de encontros, de aproximações com outros sujeitos que impreterivelmente
participaram da constituição do “eu”, do sujeito enunciador.
Escolhemos para desenvolver este artigo as composições “Brasil”
e “Blues da Piedade”, mas acreditamos que, se analisarmos outras canções de Cazuza, encontraremos a recorrência dessas ideologias, como
poderão também existir outros sujeitos marcados por outras posições
ideológicas. Portanto, a pesquisa deixa muito ainda a ser investigado
por nós ou por outros pesquisadores que desejam se aventurar pelas
criações de Cazuza.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar as acepções
ideológicas que legitimam as práticas políticas na atualidade, baseando-se na Carta ao povo brasileiro (2002) e nos discursos de posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pronunciados à nação nos anos
de 2003 e 2007, respectivamente, cujo governo transformou o modelo
de gestão pública até então exercido no Brasil. Este trabalho foi fundamentado na teoria sobre os processos discursivos na obra de Michel
Pêcheux, no âmbito da corrente francesa da Análise do Discurso. Para
suporte de análise, buscou-se referência em literaturas nos campos da
Filosofia Política, Teoria Geral da Política, Ciências Econômicas, Ciências
Sociais e Ciências Políticas, de maneira a compor uma análise dialética no
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processo de reinscrição dos ideais de referência da formação ideológica
dominante no fio do discurso do sujeito-político, a fim de que alguns
aspectos do comportamento político da sociedade brasileira pudessem
ser interpretados a partir da observação e análise dos ideais de referência
articulados no discurso e na prática política, e das avaliações de realidade
decorrentes destes processos discursivos que culminam na legitimação
das práticas políticas brasileiras.
Palavras-chave: ideologia; legitimidade; prática política; discurso;
análise do discurso
ABSTRACT

This research objective was to demonstrate the ideological conceptions which legitimates Brazilian political practices nowadays, based
on the Carta ao povo brasileiro (Letter to Brazilian people), published
during Lula’s campaign in 2002, and the Inaugural Addresses spoken
by the ex-president Luiz Inácio Lula da Silva in 2003 and 2007, whose
government transformed the public management in Brazil. This research
was based on Michel Pêcheux’s discursive process theory, in the field
of French Discourse Analysis. The basis of this analysis was also taken
from Political Philosophy, General Political Theory, Social Science, Political Science and Economics bibliographies, standing up to a dialectical
analysis turned to the reinstated process of ideology into the dominant
ideological formation in the subject discourse, in order to comprehend
some of the social aspects from the Brazilian political behavior onward
the observation and analysis of ideology articulated in both speech and
political practice, and the evaluation of reality arisen from these discursive
processes which legitimates those political practices in Brazil.
Keywords: ideology; legitimacy; political practice; discourse;
discourse analysis.
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como objetivo demonstrar as acepções
ideológicas que legitimam as práticas políticas no Brasil contemporâneo,
cujas singularidades são resultado de seu processo histórico, e que década
após década vêm adquirindo novos formatos, novas configurações, de
maneira a suster relações verticais preestabelecidas historicamente, desde
o período conhecido como Brasil-colônia, em especial o patrimonialismo
e o clientelismo decorrente deste.
O corpus proposto para análise compreende os discursos de posse
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 e 2007), além da Carta
ao povo brasileiro (2002), e a fundamentação teórica estará embasada
na teoria sobre os processos discursivos na obra de Michel Pêcheux,
no âmbito da corrente francesa da Análise do Discurso, tendo em vista
que o discurso político não é somente um discurso de identidade, mas
também um discurso que visa à adesão das massas a uma proposta ou
modelo de gestão, inerente a uma orientação ideológica que constitui
uma avaliação da realidade pelos sujeitos em uma conjuntura dada.
Assim, ao eleger um candidato, o eleitorado não somente se identifica
com seu representante, mas com a orientação ideológica ou sistema de
valores que o mesmo representa. Como suporte de análise da ideologia
no corpus desta pesquisa, serão citadas bibliografias nos campos da
Filosofia Política, Teoria Geral da Política, Ciências Econômicas, Ciências Sociais e Ciências Políticas. Portanto, a abordagem qualitativa do
tema propõe demonstrar, através dos mecanismos de articulação dos
ideais de referência imbricados na práxis da forma-sujeito do discurso, os
processos pelos quais práticas como o clientelismo e o patrimonialismo
encontram legitimidade, mediante um procedimento dialético de análise
dos discursos políticos de posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e do modelo de gestão adotado pelo governo petista.
A ascensão do Partido dos Trabalhadores à Presidência da Repú-

36

v. 10 • n. 1 • p. 34-61 • jan./jun. 2014

blica por meio da figura de Luiz Inácio Lula da Silva denotou um novo
modelo de gestão orientado segundo ideais de referência socialista-marxista, porém sustendo as diretrizes neoliberais na gestão econômica,
que buscou maior participação no mercado financeiro. O resultado dessa
conjuntura foi a consolidação de um Capitalismo de Estado marcado
pelo loteamento da máquina pública, clientelismo, sobrecarga tributária,
níveis alarmantes de corrupção, ausência de ações efetivas nas áreas de
Saúde, Educação e Segurança. No entanto, uma parcela significativa da
população considerava-se, ao fim de seu último mandato (2007-2010),
satisfeita, devido aos programas Fome Zero, Bolsa Família, Renda Cidadã, Luz para Todos, ProUni, o programa de cotas raciais, a abertura
de crédito e ascensão de uma nova classe média, os baixos índices de
inflação, além do aumento de consumo das famílias brasileiras e o decréscimo das taxas de desemprego.
Mediante as contradições desse cenário, foram elaboradas as seguintes hipóteses a serem afirmadas ou contestadas neste trabalho: (1)
Não existe democracia no Brasil, ela é apenas um recurso de retórica na
manipulação das massas; (2) O brasileiro possui uma ideia paternalista de
Estado que é incongruente com o Estado democrático de direito; (3) O
brasileiro não é apolítico, mas despolitizado, porquanto não relaciona as
práticas patrimonialistas e corruptas com seus efeitos sobre a sociedade.
Os resultados deste trabalho deverão constituir importante instrumento para se compreender como as práticas políticas encontram
legitimidade no cenário político brasileiro atual, além de desvelar alguns
dos elementos que constituem, nos sujeitos sociais, sua objetividade,
acrescendo uma perspectiva ideológica sobre a interpretação dos fatos
sociais contemporâneos, possibilitando contemplar tendências no cenário
sociopolítico, econômico e cultural do Brasil.
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PRÁTICA POLÍTICA, LEGITIMIDADE E DISCURSO POLÍTICO

O pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 27 de outubro de 1945, no município de Garanhuns. Em 1952 mudou-se com a
família para a cidade de Santos. Dirigiu-se para a capital, São Paulo, em
1956, onde trabalhou como vendedor ambulante, engraxate, office-boy
e torneiro mecânico. Ingressou no Sindicato dos Metalúrgicos em 1970,
e tornou-se presidente sindical em 1975, liderando a primeira greve
dos operários do ABC paulista em 1978, durante o regime militar (UOL
EDUCAÇÃO, 2013).
Fundador do PT (Partido dos Trabalhadores) em 1980, do qual se
tornou, também, seu presidente, Lula liderou nova greve do Sindicato
dos Metalúrgicos em 1981, o que resultou em sua prisão e cassação do
mandato sindical. Participou da fundação da CUT (Central Única dos
Trabalhadores) e liderou, junto a Leonel Brizola e Franco Montoro, o
movimento conhecido como “Diretas Já”, em 1983. Foi deputado federal
eleito em 1986, e concorreu à Presidência da República em 1989, 1994,
1998 e 2002, quando foi eleito com o recorde de cinquenta milhões de
votos. Reelegeu-se em 2006, tendo passado a faixa presidencial para sua
sucessora, Dilma Rousseff, em 2011 (UOL EDUCAÇÃO, 2013).
Durante os respectivos oito anos de mandato do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, práticas políticas históricas (GRAEFF, 2011), como o
patrimonialismo e o clientelismo, adquiriram novo formato e dimensão,
que resultaram no “Escândalo do Mensalão” e em um novo modelo
de gestão marcado pelo clientelismo e loteamento da máquina pública
em proporções jamais reconhecidas na história do Brasil, alimentando
uma cultura de transgressão mediante a satisfação popular devido a
programas sociais como Fome Zero e Luz para Todos, baixos índices
de inflação, abertura de crédito e ascensão de uma nova classe média,
junto ao apoio dos filiados e partidos aliados e que contribuíram para
um quadro de tolerância com relação à corrupção que, segundo Graeff
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,“[...] é um caruncho que rói nossa democracia pelas duas pernas, a de
estado de direito e a de eleições limpas” (2011, p. 2).
A partir desse cenário sociopolítico e econômico, pode-se aduzir
que existe um fluxo de ações políticas voltadas para a manipulação e
a satisfação das massas, características do populismo, que constitui o
mecanismo pelo qual estas práticas encontram legitimidade política,
obscurecendo a consciência social da classe dominada através da satisfação parcial de suas necessidades, privando-a da independência e
autonomia na participação política (DEBERT, 1979). Pode-se aferir que
estas ações políticas encontram adesão através de laços afetivos entre o
líder e a massa que este representa, constituindo um vínculo de confiança
e de dependência pessoal desta massa com relação ao Estado, que é
representado pelo líder eleito ao mesmo tempo em que este representa
as necessidades das classes que o elegeram (DEBERT, 1979).
Segundo Charaudeau (2008, p. 39), “[...] não há política sem discurso. [...]. A linguagem é o que motiva a ação, a orienta e lhe dá sentido”.
Por conseguinte, o político, ao pronunciar-se à nação, em seu ato de
linguagem, deve construir para si a imagem de um sujeito que incorpore
os valores da sociedade, de modo que a massa encontre no sujeito político o reflexo de seus valores, crenças e necessidades, constituindo a
identidade coletiva do sujeito político, através da qual o mesmo deve
provocar a adesão do maior número de eleitores à sua proposta de gestão
(CHARAUDEAU, 2008), de maneira a alcançar legitimidade social para
si e para as práticas políticas vigentes.
O mecanismo pelo qual se é legitimado é o reconhecimento de um sujeito
por outros sujeitos, realizado em nome de um valor que é aceito por todos.
Ele é o que dá direito a exercer um poder específico com a sanção ou a
gratificação que o acompanha (CHARAUDEAU, 2008, p. 65).

A partir desta proposição, pode-se aferir que é na identidade social/
coletiva do sujeito político que se projeta sua legitimidade, de modo que a
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forma-sujeito no discurso se constitui em razão das formações discursivas
que representam, na linguagem, as formações ideológicas dominantes,
de forma que o reconhecimento de um sujeito por outros sujeitos se estabelece em uma relação de reformulação-paráfrase, em que um sujeito
reconhece em outro sujeito a reinscrição dos elementos ideológicos que
constituem os traços daquilo que o determina (PÊCHEUX, 2009).
IDEOLOGIA, IDENTIDADE E FORMA-SUJEITO DO DISCURSO

Michel Pêcheux introduz a análise crítica sobre a questão das
ideologias, a partir da tese defendida por Althusser sobre os Aparelhos
Ideológicos de Estado (ALTHUSSER, 1970), que representam as instituições nos âmbitos público e privado, cuja infraestrutura (física/econômica)
garante a perpetuação da superestrutura dominante (ideológica), sem a
qual “[...] nenhuma classe pode duravelmente deter o poder de Estado
[...]” (ALTHUSSER, 1970, p. 49).
Segundo a concepção do filósofo, não subsistem ideologias distintas nas relações de poder, no sentido de que não existe uma ideologia
da classe dominante e uma ideologia da classe dominada, de modo
distinto e preestabelecido. Mas existe uma prática ideológica comum
a dominantes e dominados, que se realiza mediante as condições de
reprodução/transformação das relações de produção no sistema capitalista (PÊCHEUX, 2009).
Para Pêcheux, “(1) Só há prática através de e sob uma ideologia; (2)
Só há ideologia pelos sujeitos e para sujeitos” (2009, p. 135), referindo-se
aos Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE) como o lugar de realização
da ideologia dominante, estabelecido pelas condições ideológicas de
reprodução/transformação das relações de produção, “[...] submetidos
à lei de contradição-desigualdade-subordinação que caracteriza o complexo das formações ideológicas” (PÊCHEUX, 2009, p. 149), em que tanto
os sindicatos quanto os partidos políticos estão subordinados à função
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necessária de garantir o contato e o diálogo entre a classe dominante e
o proletariado (PÊCHEUX, 2009).
Estas relações de desigualdade-subordinação estão naturalizadas
nos AIE, de forma que “[...] a sociedade, o Estado e os sujeitos de direito
[...] são produzidos-reproduzidos como evidências naturais” (PÊCHEUX,
2009, p. 134), uma vez que constituem o indivíduo em sujeito a partir
“[...] de uma coletividade de sujeitos, e dos quais se diria, invertendo a
relação, que essa coletividade, como entidade pré-existente, que impõe
sua marca ideológica a cada sujeito sob a forma de uma ‘socialização’
do indivíduo nas ‘relações sociais’, concebidas como relações intersubjetivas” (PÊCHEUX, 2009, p. 141).
Não obstante, existe um vínculo superestrutural (PÊCHEUX, 2009)
determinado pela relação entre a infraestrutura econômica nos AIE e o
aparelho jurídico-político do Estado, que corrobora para a interpelação
do indivíduo em sujeito pela ideologia em ambos os aspectos: o de sujeito de direito, ou seja, aquele que entra em contrato social com outros
sujeitos, e com os quais se identifica dentro da formação discursiva e
ideológica a que pertence (sujeito coletivo); e a do sujeito ideológico ou
subjetivo, relacionado à consciência de si-mesmo (ego).
Podemos agora precisar que a interpelação do indivíduo em sujeito do
seu discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação
discursiva que o domina (isto é, na qual ele é constituído como sujeito):
essa identificação, fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, apoia-se no fato de que os elementos do interdiscurso [...] que constituem, no
discurso do sujeito, os traços daquilo que o determina, são re-inscritos no
discurso do próprio sujeito (PÊCHEUX, 2009, p. 150).

A partir dessas proposições, pode-se aferir que o sujeito-político
apresenta uma dupla identidade discursiva (CHARAUDEAU, 2008): a
primeira corresponde ao conceito político, e a segunda está relacionada
à prática política – compreendendo o posicionamento ideológico do
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sujeito no discurso e a posição do mesmo no processo discursivo, em
que a identidade coletiva da forma-sujeito no discurso é constituída mediante a articulação dos elementos do interdiscurso, que correspondem
ao “sempre-já-aí” da interpelação ideológica – que determina a “[...]
existência independente do real como exterior ao sujeito” (PÊCHEUX,
2009, p. 157), impondo a realidade e seu sentido através da universalidade – e que são reinscritos no discurso do sujeito impondo-dissimulando
seu assujeitamento, através da estrutura discursiva da forma-sujeito no
discurso. Esta “articulação”, também denominada por Pêcheux “processo
de sustentação”, é o fator que “[...] determina a dominação da forma-sujeito” (PÊCHEUX, 2009, p. 151), visto que é estabelecido mediante a
relação do sujeito-falante com o sentido.
De modo correlato, se se admite que as mesmas palavras, expressões
e proposições mudam de sentido ao passar de uma formação discursiva
a uma outra, é necessário também admitir que palavras, expressões e
proposições literalmente diferentes podem, no interior de uma formação
discursiva dada, ‘ter o mesmo sentido’ [...] (PÊCHEUX, 2009, p. 148)

Pode-se aduzir que o sentido de uma palavra, expressão ou proposição manifestada no discurso, é determinado segundo a posição
ideológica daqueles que a empregam, na tomada de posição do sujeitofalante dentro da formação discursiva que o domina. Portanto, o ponto
de vista cria o objeto, no sentido de que a mesma palavra, expressão,
proposição e/ou juízo de valor adquirem diferentes sentidos segundo a
posição ocupada pelo falante no complexo das formações ideológicas
correspondentes, através de um procedimento de reformulação-paráfrase,
em que o locutor “[...] simula o interdiscurso no intradiscurso [fio do
discurso do sujeito], [...] no qual ele [interdiscurso] se articula por correferência” (PÊCHEUX, 2009, p. 154).
Portanto, o caráter material do sentido está na sua dependência
ao “todo complexo das formações ideológicas” (PÊCHEUX, 2009), em
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que a constituição de sentido no discurso encontra-se engendrada na
constituição do sujeito na figura da interpelação, visto que o processo de
interpelação-identificação do sujeito constituído pelo “todo complexo
das formações ideológicas” é determinado pelo efeito de encadeamento
do pré-construído (que corresponde ao “sempre-já-aí” da interpelação
ideológica e impõe a realidade e seu sentido através da universalidade), e
o efeito de articulação (ou “processo de sustentação”), que corresponde
à relação do sujeito com o sentido, tomando duas formas fundamentais:
(1) equivalência – substituição simétrica, (2) implicação – substituição
orientada.
Especifiquemos do que se trata: antecipamos mais acima (cf. p. 146) uma
concepção do efeito de sentido como relação de possibilidade de substituição entre elementos (palavras, expressões, proposições) no interior de
uma formação discursiva dada. Acrescentaremos, agora, que essa possibilidade de substituição pode tomar duas formas fundamentais: a da
equivalência – ou possibilidade de substituição simétrica –, tal que dois
elementos substituíveis A e B ‘possuam o mesmo sentido’ na formação
discursiva considerada, e a da implicação – ou possibilidade de substituição
orientada –, tal que a relação de substituição A→B não seja a mesma que
a relação de substituição B→A (PÊCHEUX, 2009, p. 151).

Desta forma, um mesmo significante pode adquirir diferentes sentidos ao passar de uma formação discursiva a outra (implicação), ao
mesmo tempo que, em uma dada conjuntura, diferentes significantes
podem adquirir o mesmo sentido (equivalência). Constata-se, assim, que
a equivalência, como processo de substituição “não-orientada”, remete
à sintagmatização dos elementos significantes através de uma relação de
metaidentidade; enquanto a implicação, como processo de substituição
orientado, requer a sintagmatização dos elementos do interdiscurso no
discurso do sujeito, como resultado de um encadeamento transverso
entre os significantes, de forma a constituir uma relação de metonímia
no encadeamento entre substituíveis, constituindo o “fio do discurso” do

43

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

sujeito ou intradiscurso, “[...] isto é, o funcionamento do discurso com
relação a si mesmo (o que eu digo agora, com relação ao que eu disse
antes e ao que eu direi depois) [...]” (PÊCHEUX, 2009, p. 153).
Desta maneira, a “tomada de posição” do sujeito, ou seja, o desdobramento do sujeito como tomada de consciência de seus objetos,
não pode ser concebida como um “ato originário” do sujeito-falante, de
modo que a forma-sujeito, por definição, não pode se encontrar em posição exterior à formação discursiva que o domina, mas ocupar posições
distintas na formação discursiva correspondente (PÊCHEUX, 2009), no
que o falante “[...] ‘seleciona’ no interior da formação discursiva que o
domina, isto é, no sistema de enunciados, formas e sequências que nela
se encontram em relação de paráfrase [...]” (PÊCHEUX, 2009, p. 161),
ocasionando o efeito de intersubjetividade, uma vez que na tomada de
posição cada sujeito é interpelado em “sujeito-responsável” pela determinação do complexo das formações ideológicas.
Acrescentaremos agora, [...], que essa interpelação supõe um desdobramento, constitutivo de sujeito do discurso, de forma que um dos termos
representa o ‘locutor’, ou aquele a que se habituou chamar o ‘sujeito da
enunciação’, na medida em que lhe é atribuído o encargo pelos conteúdos
colocados – portanto, o sujeito que ‘toma posição’, com total conhecimento
de causa, total responsabilidade, total liberdade etc. – e o outro termo
representa “o chamado sujeito universal, sujeito da ciência ou do que se
pretende como tal” (PÊCHEUX, 2009, p. 198).

Estes desdobramentos correspondem aos elementos fundamentais
do interdiscurso, como expostos acima, o “pré-construído” e “articulações”, em que o primeiro correlaciona-se ao sujeito universal (coletivo) e
o segundo à intersubjetividade do sujeito (ideológico), de modo que, na
prática discursiva, o que suscita é uma reconfiguração, que constitui um
trabalho de recobrimento-reprodução-reinscrição, que pode ser aferido
segundo diferentes modalidades de desdobramentos do sujeito: (1) Su-
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perposição entre o sujeito da enunciação e o sujeito universal – tomada
de posição em que o sujeito realiza livremente seu assujeitamento, ele
realiza o interdiscurso em seu discurso, sofrendo cegamente sua determinação. É o discurso do “bom sujeito”, (2) a tomada de posição do
sujeito consiste na separação, contestação do sujeito da enunciação
em relação ao sujeito universal, visto que o sujeito da enunciação se
contraidentifica com a formação discursiva que lhe é imposta pelo interdiscurso, produzindo o contradiscurso, “[...] que é o ponto central do
humanismo (antinatureza, contranatureza etc.) sob suas diversas formas
teóricas e políticas, reformistas e esquerdistas” (PÊCHEUX, 2009, p.
199, 200); (3) a terceira modalidade toma a forma da desidentificação,
de uma tomada de posição não-subjetiva, constituindo um trabalho de
transformação-deslocamento da forma-sujeito do discurso, “[...] através
do desarranjo-rearranjo do complexo das formações ideológicas (e das
formações discursivas que se encontram intrincadas nesse complexo)”
(PÊCHEUX, 2009, p. 202).
ANÁLISE DO CORPUS

Durante a campanha eleitoral para Presidência da República em
2002, a preferência do eleitorado pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva
foi impulsionada pelo desgaste do governo FHC (Fernando Henrique
Cardoso) que chegava ao último mandato apresentando um déficit anual
médio de dois bilhões de dólares, o que representava, ao fim de oito
anos de mandato, um déficit de duzentos bilhões de dólares, somados
a uma dívida interna de R$ 892 bilhões e externa de R$ 250 bilhões
(MATTEI; MAGALHÃES, 2011, p. 138); baixíssimo crescimento do PIB
(Produto Interno Bruto – a soma de todas as riquezas produzidas no
país), elevado índice de desemprego e inflação (cerca de 4,5% ao mês).
O baixo índice de aprovação do presidente em exercício pelo PSDB
(Partido Social Democrata Brasileiro), Fernando Henrique Cardoso, não
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favorecia a candidatura do então candidato José Serra, e o clima era de
“mudança”, tema bastante explorado pela campanha presidencial do
candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que, impulsionado pela Carta ao
povo brasileiro (SILVA, 2002), garantiu o apoio de empresários do setor
privado – representando “um ‘tranquilizante’ para o capital estrangeiro
e para o comércio internacional” (MESQUITA; OLIVEIRA; NERY, 2007,
p. 14) que temia uma ruptura no modelo de gestão brasileira, no sentido
de implantar o modelo socialista marxista-leninista no Brasil, com a supressão do direito de propriedade, abolição das liberdades individuais
e a estatização dos meios de produção da iniciativa privada, pilares da
ordem econômica neoliberal vigente, e que são sustentáculo do ideal
de Livre Mercado do sistema capitalista no qual o Brasil está inserido – e
venceu as eleições de 2002, assumindo a presidência em 2003. O clima,
na presente data, era de festa e ascensão do proletariado ao poder.
Desta forma, na Carta ao povo brasileiro (2002), Luiz Inácio Lula
da Silva, assume uma posição pró-liberalismo, em defesa dos ideais
de livre mercado, da livre iniciativa, fundindo os ideais de referência
socialistas aos liberais, ao propor um modelo de gestão que alie o “[...]
incremento da atividade econômica com políticas sociais consistentes
[...]” (SILVA, 2002, p. 1), propondo um “[...] novo contrato social, capaz
de assegurar o crescimento com estabilidade” (SILVA, 2002, p. 2), desta
forma, minimizando as bases partidárias do PT (Partido dos Trabalhadores),
a tomada de posição do sujeito da enunciação provoca o deslocamento
do sujeito-Lula de uma posição de contraidentificação com a formação
discursiva dominante para uma posição de identificação através do deslocamento de sentido do significante, em que a luta por justiça social passa
da revolução política socialista e da ditadura do proletariado para um
socialismo burguês em que as massas são induzidas a associar a tomada
de poder pelo proletariado à transformação das relações econômicas
e da vida material (MARX; ENGELS, 1999), o que remete a um deslo-
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camento dos significantes justiça social/revolução/poder político para
justiça social/poder aquisitivo/poder econômico, sendo que a primeira
relação, justiça social/revolução/poder político estabelece uma relação
de equivalência com a transformação das relações de produção dentro
do complexo das formações ideológicas, em contrapartida, a segunda
relação, justiça social/poder aquisitivo/poder econômico, estabelece uma
relação de equivalência com a reprodução das relações de produção no
espaço de reformulação-paráfrase na manutenção da ordem dominante
neoliberal/burguesa/capitalista da sociedade, implicando “[...] uma sutura
ideológica que apontava para a construção de um processo de mudança
sem maiores antagonismos dentro da sociedade [...]” (MESQUITA; OLIVEIRA; NERY, 2007, p. 15).
No discurso de posse em 1º de janeiro de 2003, durante a cerimônia
no Congresso Nacional, a tomada de posição inicial do sujeito-Lula é
de contraidentificação, de modo a criticar o modelo neoliberal vigente:
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
(SILVA, 2003, p. 1).

A crítica ao neoliberalismo resulta do deslocamento do sujeito-Lula,
enquanto sujeito-falante, da posição de identificação com a formação
discursiva dominante na tomada de posição do sujeito da enunciação na
Carta ao povo brasileiro, para a contraidentificação, em que este retoma a
posição de oposição à ordem dominante estabelecida segundo as relações
de reprodução/transformação das relações de produção. Deste modo,
os significantes individualismo/egoísmo/indiferença perante o próximo
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estabelecem uma relação de equivalência com a coisificação do homem
enquanto objeto social/coletivo, o que é próprio do sistema capitalista em
que os significantes ser/ter adquirem o mesmo sentido, na medida em que
a liberdade é medida segundo o poder aquisitivo da forma-sujeito. Os
significantes desalento/desrespeito/desintegração das famílias emergem
como produto da práxis dominante, orientado segundo os elementos
do interdiscurso capitalismo/exploração/individualismo correferentes no
intradiscurso. Ao concluir “[...] a sociedade brasileira escolheu mudar e
começou, ela mesma, a promover a mudança necessária” (SILVA, 2003, p.
1), a tomada de posição do sujeito-Lula refere-se ao processo democrático
no qual fora eleito, escolhido pelo povo do qual representa a vontade
soberana, deslocando o objeto “sociedade brasileira” para a posição de
contraidentificação com a formação discursiva dominante, validando a
proposta socialista da ascensão da política do proletariado, ainda que
o conjunto dos eleitores do presidente empossado não seja constituído
apenas pela classe proletária, mas por segmentos da classe dominante e
média empresarial, intelectual, artistas e estudantes, fundindo o objeto
“sociedade brasileira” ao sujeito-Lula.
A política econômica adotada pelo governo Lula durante o primeiro
mandato demonstrou ser este posicionamento apenas um recurso retórico identitário, uma vez que as medidas econômicas no período não
somente representaram uma continuidade da política macroeconômica
neoliberal implantada pelo governo FHC, como também houve um
aprofundamento destas medidas, consideradas “ortodoxas”, “[...] a qual
encontra guarida no Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial, bem como na própria Federação dos Bancos Brasileiros (Febraban)
[...]”(MATTEI; MAGALHÃES, 2011, p. 139).
[...] E eu estou aqui, neste dia tão sonhado por tantas gerações de lutadores que vieram antes de nós, para reafirmar os meus compromissos
mais profundos e essenciais, para reiterar a todo o cidadão e cidadã do
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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 a todos os seus filhos (SILVA, 2003, p. 2).

A proposição “neste dia tão sonhado por tantas gerações de lutadores” encontra consonância no discurso pronunciado ao povo no parlatório, ao aferir “Antes de mim, companheiros e companheiras lutaram.
Antes do PT, companheiros e companheiras morreram neste país, lutando
para conquistar a democracia e a liberdade” (SILVA, 2003, p. 2), em que
“companheiros e companheiras” remete à militância popular na apropriação da política pelo proletariado, deste modo “lutando para conquistar
a democracia e a liberdade”, como uma referência ao processo histórico
do qual a forma-sujeito do discurso se faz parte, salvaguardado pelos
ideais da vanguarda revolucionária em que a concepção de “democracia
e liberdade” repousam sob a égide do Estado Operário ou “ditadura do
proletariado”, como proposta por Marx e Engels no Manifesto Comunista
(1848). Assim, ao tratar de uma “Nação soberana [...] capaz de abrigar,
acolher e tratar com justiça todos os seus filhos” (SILVA, 2003, p. 2), os
significantes abrigar/acolher/tratar referem-se ao papel do Estado como
provedor do bem-estar social ou Estado paternalista, subsidiado pelo ideal
de democracia e liberdade segundo preceitos socialistas, em que tanto o
ideal “democracia” quanto o “liberdade” se realizam no Estado, de forma
que a liberdade socialista é a liberdade coletiva (autogoverno), apenas,
alcançado com a ascensão da massa ao poder, a realização do Estado
Operário e abolição do Estado Burguês, por conseguinte, a realização
do proletariado como classe dominante (MARX; ENGELS, 1999, p. 42).
Esta concepção de democracia segundo os ideais da vanguarda
revolucionária é novamente evocada no discurso de posse pronunciado
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ao povo no parlatório durante a reeleição de 2007, em que o ex-presidente
Lula reafirma: “[...] nós construímos a democracia deste país [...]” (SILVA,
2007, p. 1), reiterando a concepção marxista da política do proletariado,
tendo em vista o materialismo histórico, que considera o Estado uma
evolução natural das formas de dominação na sociedade (BOBBIO, 2000),
e, desta forma, a conquista da democracia se daria, segundo Marx e Engels, num primeiro momento, com o “[...] advento do proletariado como
classe dominante” (MARX; ENGELS, 1999, p. 41), outrossim, atendendo
a que, a partir de 1990, com a aprovação de um documento intitulado
O socialismo petista, durante o 7º Encontro Nacional do PT, o Partido
dos Trabalhadores “[...] adota abertamente o objetivo de transformar o
Estado pela via eleitoral e, assim, implementar institucionalmente um
processo de transição do capitalismo para o socialismo democrático”
(MESQUITA; OLIVEIRA; NERY, 2007, p. 5-6), pode-se aduzir que ao
afirmar “[...] nós construímos a democracia deste país [...]”, o ex-presidente
consolida a práxis do proletariado sob os ideais de emancipação dos
trabalhadores explorados e oprimidos, estabelecidos sob a relação de
equivalência segundo as dicotomias opressor/oprimido – capitalista/trabalhador, respectivamente, e que adquirem universalidade no discurso
petista através do encadeamento de significantes classe/povo/sociedade
(MESQUITA; OLIVEIRA; NERY, 2007), fundamentado, porém, sobre os
princípios filosóficos do socialismo burguês e utópico, visando a melhoria das condições materiais, mas mantendo as relações de produção
existentes (MARX; ENGELS, 1999).
Ao apresentar o programa Fome Zero no discurso de posse no
Congresso Nacional em 2003, o presidente eleito afere sobre a causa
humanitária universal, a fome, legitimado pela sua própria história como
retirante nordestino, imprimindo ao sujeito-Lula o mito do homem que
nasceu na pobreza predestinado a “libertar” e “guiar” a nação, o arquétipo do herói nacional ou “Salvador da Pátria”;
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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
(SILVA, 2003, p. 3).

A tomada de posição do sujeito da enunciação repousa sob o
manto do humanitarismo, a fome como mal milenar, estabelecendo
uma relação metafórica entre produção/riqueza, de modo a acentuar o
antagonismo opressor/oprimido ou explorador/explorado, subentendendo
uma relação de classe em que todas as riquezas exaltadas no discurso
foram/são usufruto de uma classe em detrimento de outra, subentendida
na expressão “não venceu a fome”. Ao prosseguir, “Enquanto houver
um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, teremos
motivo de sobra para nos cobrirmos de vergonha” (SILVA, 2003, p. 3),
a expressão “cobrirmos de vergonha”, denota uma sanção moral, em
que a segunda pessoa “nós” acarreta um sentido de responsabilidade
pelo outro, interpelando os sujeitos sociais em sujeitos-responsáveis,
universalizando a causa humanitária na totalidade social. As expressões
irmão brasileiro/irmã brasileira estabelecem uma relação de equivalência
com a proposição filhos da pátria/mãe-pátria que, no fio do discurso do
sujeito, adquire um caráter social correlacionado ao paternalismo e ao
assistencialismo. Dessa forma, os significantes teremos/nos implicam três
sujeitos: nós-representantes, enquanto candidatos eleitos pelo povo e para
o povo; nós-Estado, enquanto governo, nós-Nação, enquanto irmãos de
pátria – que se fundem ao sujeito-Lula enquanto representante/Estado/
Nação. A tomada de posição do sujeito-Lula mediante o objeto “fome”
impõe-dissimula seu assujeitamento humanitário, e minimiza, no intradiscurso do sujeito, sua contraidentificação com a formação discursiva
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dominante, naturalizando, no nível do discurso, os valores socialistas,
agora catalisados sobre uma importante causa universal: a fome, favorecendo a flutuação do sujeito-Lula que ora se desloca para uma posição
de contraidentificação, ora de identificação dentro do complexo das
formações ideológicas.
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 (SILVA, 2003, p. 4).

Evidencia-se esta flutuação no fragmento supracitado, em que é
possível verificar que o deslocamento do sujeito-Lula da posição de
contraidentificação com a formação dominante para a retomada de
posição de identificação não provoca a desidentificação com a posição
anterior, visto que os ideais de referência marxistas são combinados
aos ideais liberais no intradiscurso em um trabalho de reconfiguração
– recobrimento-reprodução-reinscrição (PÊCHEUX, 2009) –, de forma
que o sujeito da enunciação busca associar as relações de produção
socialistas, fundamentadas no cooperativismo e outras formas de economia solidária, com os setores empresariais e produtivos do setor do
agronegócio, sob o espectro de que “[...] são complementares tanto na
dimensão econômica quanto social” (SILVA, 2007, p. 4), atribuindo um
sentido “social” à atividade de produção agrícola extensiva, e, ao mesmo
tempo, um sentido “econômico” às formas de economia solidária no
campo, estabelecendo uma relação de equivalência entre agricultura
familiar/agricultura empresarial e diluindo, nesta relação, a dicotomia
camponês/latifundiário que corresponde ao antagonismo de classe or-
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denado por oprimido/opressor ou dominado/dominante, característico
do discurso socialista e petista.
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 (SILVA, 2003, p. 6).

O significante “crescimento” estabelece uma relação de equivalência com prosperidade/justiça (social), reafirmando a relação/encadeamento dos significantes justiça social/poder aquisitivo/ poder econômico
como colocado anteriormente (p. 13). Ao aferir sobre a “cruzada pela
retomada pelo crescimento contra a fome, o desemprego e a desigualdade social”, verifica-se que “desemprego” e “desigualdade social” são
fatores que contribuem para a questão da “fome”; que, situados em
um mesmo espectro, os significantes fome/desemprego/desigualdade
social constituem uma relação de oposição/antagonismo com prosperidade/justiça (social), de modo que o valor “crescimento” estabelece um
contraponto entre fome/desemprego/desigualdade social em relação de
equivalência com não-crescimento, e prosperidade/justiça (social) que
é estabelecida sob a égide do crescimento econômico; implicando uma
luta pela melhoria das condições materiais da população, mas não uma
transformação das relações de produção, o que equivale à apropriação
da política do proletariado pela classe dominante, uma vez que a dominação da ideologia dominante “[...] é caracterizada, no nível ideológico
pelo fato de que a reprodução das relações de produção ‘subjuga’ sua
transformação” (PÊCHEUX, 2009, p. 132), de modo que, considerando
a ordem mundial global e a ideologia neoliberal dominante nas relações
de produção da sociedade contemporânea, é mister constatar que tanto
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o cenário sociopolítico, econômico e cultural quanto a orientação gramsciana petista – cuja “[...] emergência do discurso petista se deu mais
pela necessidade de interpelação de sujeitos que fossem capazes de
intervir politicamente e promover uma sutura em favor dos ‘oprimidos’
do que por uma identidade comum ou afinidade natural” (MESQUITA;
OLIVEIRA; NERY, 2007, p. 10) –, tendo em vista a penetração cada vez
maior do PT nos aparelhos do Estado ao longo da história do partido,
e sua adaptação à prática liberal/patrimonialista hegemônica nas instituições públicas (MESQUITA; OLIVEIRA; NERY, 2007), mediante um
país em que a dinâmica social, no decorrer de sua história política e
econômica, ampliou sua participação na nova ordem neoliberal global
– constituem elementos conjunturais que corroboraram sobremaneira
para a apropriação do discurso da política do proletariado pela classe
dominante e a consolidação de um socialismo burguês (MARX; ENGELS,
1999), em que o Partido dos Trabalhadores é instrumento de contato e
diálogo entre a classe dominante e as classes subordinadas.
Esta apropriação do discurso do proletariado é ainda mais evidente
no discurso de posse em 2007, por ocasião da reeleição do então atual
presidente Luiz Inácio Lula da Silva:
Trata-se de superar os grandes déficits educacionais que nos afligem e, ao
mesmo tempo, dar passos acelerados para transformar nosso país em uma
sociedade de conhecimento, que nos permita uma inserção competitiva
e soberana no mundo.
[...]
O Brasil assistirá dentro de dez ou quinze anos o surgimento de uma
nova geração de intelectuais, cientistas, técnicos e artistas originários das
camadas pobres da população.
Este foi sempre o nosso propósito: democratizar não só a renda, mas
também o conhecimento e o poder (SILVA, 2007, p. 11-12).
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Apesar do discurso ainda beneficiar as maiorias marginalizadas,
pode-se observar que o sentido atribuído ao significante “igualdade”
desloca-se de uma posição de igualdade de renda, fundamentada na
distribuição de renda de uma economia que se pretende planificada
(socialista), para uma posição de igualdade de oportunidade, de uma
economia que se pretende liberal (ou de mercado), com vistas à meritocracia e ao respeito às liberdades individuais (BOBBIO, 2000). Ao
pronunciar “democratizar não só a renda, mas também o conhecimento
e o poder”, a igualdade de oportunidades adquire uma dimensão social,
de forma que ambas as igualdades (de renda/de oportunidades) ocupam,
paradoxalmente, o mesmo espaço político no nível do discurso, mas
não na sua prática.
Os programas sociais e ações afirmativas implantadas pelo Governo
Lula, apesar de ampla aprovação da comunidade nacional e internacional, mostraram-se eficazes na democratização do acesso à Educação
institucionalizada, através dos critérios do programa Bolsa Família, Fome
Zero, Renda Cidadã, Primeiro Emprego, além do Programa de Cotas, da
expansão das bolsas do ProUni (Programa Universidade para Todos), da
Universidade Aberta do Brasil, da regulamentação do Ensino Superior a
Distância, etc.; porém mostraram-se pouco efetivas, principalmente no
Ensino Fundamental e Médio, na relação com a qualidade do ensino.
Desse modo, a desigualdade de oportunidades e a exclusão social continuaram a ser reproduzidas no funcionamento dos Aparelhos Ideológicos
do Estado, porém recobertas e reinscritas sob o manto de uma “nova
práxis”, da mesma maneira a Segurança, Saúde e Previdência Social
não obtiveram nenhum salto qualitativo, o que refletiu na reprodução
das relações de produção no complexo das formações ideológicas da
sociedade e não em sua transformação, pois que a democratização do
poder configurou-se segundo uma relação de equivalência com igualdade
econômica (p. 13), aferida por uma política econômica que ampliou
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o acesso ao crédito, favorecendo as classes que não possuíam poder
de compra, de modo que a satisfação da necessidade de consumo da
população de baixa renda e da chamada “Nova Classe C” suprimiu a
insatisfação destas mesmas classes com a baixa qualidade da prestação
dos serviços públicos, além de contribuir, em boa medida e entre outros
fatores, para a tolerância social com relação ao Escândalo do Mensalão,
“[...] um esquema de pagamento de propina a parlamentares para que
votassem a favor de projetos do governo” (R7, 8 out. 2009), que emergiu
em 2005 durante uma entrevista à Folha de São Paulo pelo deputado,
em exercício no período, Roberto Jefferson (R7, 8 out. 2009), no qual o
sujeito-Lula permaneceu incólume na opinião das massas, devido à estreita
relação de identidade de diferentes segmentos das classes subordinadas
com o sujeito-Lula, possibilitando a dissociação cognitiva na avaliação
social deste com o Partido dos Trabalhadores que ele próprio fundou.
Esta sensação de democracia promovida via crédito dos bancos,
programas de transferência de renda (Bolsa Família, Renda Cidadã e
Fome Zero) e ações afirmativas (Lei de Cotas e ProUni – Programa Universidade para Todos), acentuou a verticalização das relações de classe
na sociedade brasileira e ampliou a centralização do poder político do
Estado e do poder econômico de grandes empresas, em especial os
bancos, dada a dependência cada vez maior das classes subordinadas
aos recursos disponibilizados pelo Governo Federal e pelas instituições
financeiras privadas e públicas, configurando um quadro de clientelismo
que “[...] subverte os interesses da comunidade ao priorizar um aspecto
das necessidades da população na formulação de programas de caráter
exclusivamente assistencialista” (VELOSO, 2006, p. 30-31), de forma
que, sob o escopo de suprir uma dívida social com a sociedade brasileira (SILVA, 2007, p. 3) e “[...] defender o interesse dos mais pobres [...]”
(SILVA, 2007, p. 4), os significantes assistência social/auxílio sofrem um
deslocamento de sentido estabelecendo uma relação de equivalência
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com os significantes benefício/compensação, também sob o paradigma
da transferência/distribuição de renda que supõe, em sua execução, a
promoção de uma sociedade mais equânime (SILVA, 2007), ainda sob a
égide da conjuntura ideológica de referência justiça social/poder aquisitivo/poder econômico em consonância com a proposição de sentido
da igualdade de renda, mantendo as reivindicações populares em nível
individual, congruente à premissa de que no sistema econômico capitalista os significantes ser/ter ocupam o mesmo espaço de equivalência
de sentido, tornando-se a medida da liberdade da forma-sujeito.
Assim, ao afirmar que “O que distribuímos, mais do que isso socializamos, foi cidadania” (SILVA, 2007, p. 15), pode-se aferir que “socializar
a cidadania” implica estender a totalidade do exercício dos direitos e
deveres às classes desprovidas de acesso aos direitos básicos e fundamentais da sociedade, como Saúde, Educação e Segurança. Porém a
concepção de direito é reconfigurada pelo verbete distribuímos/distribuir,
de modo que, ao tratar da distribuição de renda como “socialização da
cidadania”, o sujeito-Lula desloca o sentido de cidadania que implica,
no Estado que se pretenda democrático, igualdade de direitos/deveres
– e, desta forma, pode-se propor o encadeamento entre significantes
cidadania/igualdade de direitos/deveres – para o encadeamento cidadania/justiça social/igualdade de renda, de maneira que a problemática
da desigualdade social no Brasil é reduzida à desigualdade de renda,
resultando na relação antagônica igualdade de direitos/desigualdade de
deveres, conformando uma situação em que os cidadãos, apesar de
trabalharem segundo suas capacidades, são recompensados segundo
suas necessidades (BOBBIO, 2000).
CONCLUSÃO

A presente análise demonstrou através das tomadas de posição do
sujeito e seus desdobramentos dentro da formação discursiva dominante,
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as relações estabelecidas entre o sujeito e o sentido, no que tornou possível desvelar, mediante a articulação dos elementos do interdiscurso
reinscritos no intradiscurso do sujeito-Lula, os deslocamentos de sentido nos rearranjos entre significantes que formam o complexo daquilo
que compõe a orientação ideológica que legitima a práxis no âmbito
das condições de reprodução/transformação das relações de produção
estabelecidas nos aparelhos ideológicos do Estado (AIE).
Dentre as hipóteses levantadas neste trabalho, a análise contestou
a proposição de que não existe democracia no Brasil, de forma que os
estudos demonstraram que o ideal “democracia” apresenta diferentes
acepções segundo o contexto sociopolítico e cultural em que está
inserido, assentindo que a acepção do ideal “democracia” no Brasil
contemporâneo está fundamentado sob a égide da liberdade coletiva
(autogoverno), que se realiza com a ascensão do proletariado ao poder
e sua realização como classe dominante na figura do Estado Operário,
em que o sujeito-Lula representa essa ascensão, embora na prática o
que subsiste (politicamente) é a consolidação de um socialismo burguês,
em que as massas são convencidas de que a transformação necessária
para uma sociedade mais equânime está relacionada à transformação
da situação econômica das classes subordinadas, sustendo as relações
de produção capitalistas, o que denota um processo de apropriação da
política do proletariado pela classe dominante, legitimada pelos ideais
neoliberais em que os significantes ser/ter apresentam o mesmo sentido
e são a medida da liberdade da forma-sujeito; liberdade esta que deve
ser garantida pelo Estado, legitimado pelo encadeamento entre os significantes justiça social/poder aquisitivo/poder econômico em relação
de equivalência com cidadania/igualdade de renda.
O encadeamento supracitado aduz à segunda hipótese levantada
nesta pesquisa, e que foi afirmada durante a análise, cuja proposição
assinalou que o brasileiro possui uma ideia paternalista de Estado. Desta
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forma, os programas de transferência de renda, que deveriam constituir
um quadro de auxílio para as famílias em situação de exclusão social,
legitimados sobre os pilares da justiça social, da promoção da cidadania
e da realização da “democracia verdadeira”, atendendo ao encadeamento
de sentido justiça social/poder aquisitivo/poder econômico e cidadania/
igualdade de renda, são concebidos como um benefício pela sociedade,
sob o escopo da “dívida histórica com os mais pobres”, legitimando
o clientelismo forjado por um assistencialismo institucionalizado, uma
vez que não existe nenhum investimento em infraestrutura e nenhum
avanço qualitativo na prestação dos serviços públicos fundamentais que
garantam a inclusão das classes subordinadas nas relações de produção,
promovendo, deste modo, uma relação de dependência destas classes
ao Estado de bem-estar social – firmando uma relação individualista e
intersubjetivada entre os sujeitos “beneficiados” e o Estado, o que não
favorece os laços de solidariedade entre os diferentes segmentos de
classe na sociedade.
A terceira hipótese contemplada nesta pesquisa, cuja proposição
dispôs que o brasileiro é despolitizado, foi também contestada pela
análise, pois que a tolerância para com os quadros de corrupção do
governo se deveu mais pela sensação de democracia promovida mediante os programas de distribuição de renda e a ampliação do acesso
ao crédito, do que por uma questão de ausência de consciência política.
Outrossim, a associação da figura do sujeito-Lula à realização da “democracia verdadeira”, atestada pela sensação de democracia vivida pela
população, possibilitou a dissociação da imagem do então Presidente
Lula com relação ao Partido dos Trabalhadores, corroborando para a
manutenção da ordem vigente que, ao reconfigurar o modelo de gestão
política, teve como resultado, no âmbito das condições de reprodução/
transformação das relações de produção nos AIE, o estabelecimento de
uma relação antagônica constituída pela dicotomia igualdade de direitos/
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desigualdade de deveres, em que, embora os cidadãos trabalhem segundo suas capacidades, são recompensados pelas suas necessidades,
no que a classe produtiva/trabalhadora que gera receita para o país se
torna corresponsável pela classe não-produtiva.
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RESUMO

No espaço enunciativo virtual, especificamente o brasileiro, a língua
que é empregada possui um funcionamento diferente. Refletiremos sobre
esta língua, que se apresenta morfossintaticamente portuguesa, mas que
percebemos ser distinta desta em vários aspectos. Investigaremos tal pressuposto por meio da teoria Semântica do Acontecimento desenvolvida
por Eduardo Guimarães e da teoria Políticas de Língua e Política Linguística, desenvolvida por Eni Orlandi. Nosso trabalho tem como objetivo
geral descrever, com os mecanismos da Semântica do Acontecimento,
o espaço enunciativo, a cena enunciativa e o agenciamento enunciativo
de nossos corpora, os sites do Dicionário Informal e da Desciclopédia. E
como objetivo específico refletir a partir de particularidades dos estudos
de semântica, sobre o funcionamento da língua na internet. Para alcançá-los, portanto, selecionamos o recorte “me coisano” do site Dicionário
Informal e o recorte “coisar” do Desciclopédia; em seguida descrevemos
e refletimos sobre o espaço enunciativo virtual, a cena enunciativa e o
agenciamento enunciativo. A partir dos dados gerados, refletimos sobre o
funcionamento da língua na internet, utilizando os pressupostos teóricos
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da Política de Línguas. Com isso, mostramos que o espaço enunciativo
virtual nacional, de modo geral, é democrático, aceita qualquer forma
de enunciar, mesmo aqueles considerados “chulos”, inadequados, ou
de baixo-calão. Este espaço prevê liberdade de expressão e de opinião,
onde a gramática tradicional não é tão respeitada nem tão utilizada.
Enfim, tal espaço enunciativo virtual brasileiro abriga um funcionamento
que preferimos chamar, à esteira de Orlandi (2009) e outras pesquisas,
de uma língua brasileira.
Palavras-chave: língua; linguística; semântica; sentido; internet.
ABSTRACT

In virtual enunciative space, specifically the Brazilian one, the
language used operates differently. This study reflects on this language,
which presents morpho-syntactically Portuguese, but one is distinct from
the other in several aspects. This assumption is investigated according to
the theory of the Semantics of the Event studied by Eduardo Guimarães
and the theory of Language Policy and Linguistics Policy developed by
Eni Orlandi. This work aims at describing generally the mechanisms of the
Semantics of the Event, the enunciative space, the enunciative scene, and
the enunciative assemblage of enunciation on our corpora, the Informal
Dictionary site and the Desciclopedia site. And reflect specifically on
the functioning of the language used on the internet. To achieve that,
the cut “me coisano” from the Informal Dictionary site was selected and
“coisar” from the Desciclopedia site, then we described and reflected
about the virtual enunciative space on the virtual scene and the enunciative assemblage of enunciation. From the data generated, we reflect
on the functioning of the language on the Internet, using the theoretical
principles of language policy. With this, we show that the national virtual
enunciative space, in general, is democratic, it accepts any form of enun-
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ciate, even those considered “pimps”, inadequate, or slang. The virtual
enunciative space foresees freedom of speech and opinion, where the
traditional grammar is neither respected nor used. Anyway, this virtual
enunciative space houses a Brazilian operation we prefer to call, as shown
Orlandi (2009) and other studies of hers, a Brazilian language.
Keywords: language, linguistics, semantics; sense, internet.

INTRODUÇÃO

Estar imerso no espaço virtual tornou-se algo imprescindível ao
sujeito contemporâneo, principalmente o pertencente à cultura brasileira.
Como aponta Dias (2004, p.17):
[...] a base político-econômico-social da nossa sociedade reestrutura seu
modo de atuação, produzindo e produzido por uma cultura digital (cibercultura) que adentra o quotidiano dos sujeitos. Com isso, o sujeito cria novas
formas de (sobre)vivência. Um novo espaço de organização dos sentidos.

A inclusão do sujeito nesse espaço deve-se ainda ao que acentua
Machado (2012, p.1), “a sociedade alicerça-se sobre a máxima de um
novo cogito ergo sum: ‘digito, logo existo’”. Ou seja, as práticas sociais
são atravessadas pelo virtual e consequentemente a língua da/na internet
faz parte deste novo modo de viver cada vez mais digital.
Assim é impossível, como afirma Machado (2012, p.2), “pensar o
exercício da língua na atualidade isolado da virtualidade. Tomar a palavra na contemporaneidade é inscrever-se na configuração moderna
da interação e subjetividade condicionada ao acontecimento virtual”.
Ao surgir, a internet trouxe, atrelada a si, uma dimensão linguística
que não segue padrões tradicionais. Por meio desta nova dimensão lin-
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guística percebe-se uma língua de funcionamento distinto. Uma língua
que tem um modo próprio de interação, de se significar, de gerar sentidos
que são particulares.
Tal língua funcionando no espaço enunciativo nacional virtual
constitui-se o objeto de estudo do presente trabalho. Para isso, adotamos
os pressupostos teóricos de Eni Orlandi (2009), que permitem assumirmos
esta língua como língua brasileira.
Nosso objeto de estudo, a língua na/da internet, não será apreendida na totalidade do espaço virtual nacional, portanto, dirigimos nosso
olhar apenas para os sites Desciclopédia e Dicionário Informal.
Focamos nossa atenção para questões sobre o sentido neste espaço virtual, na sua relação com a língua, fitando o sentido por meio da
enunciação, do funcionamento das palavras.
Temos então como objetivo geral selecionar recortes dos referidos
sites e sobre eles realizar uma descrição e reflexão semântica, tomando os
mecanismos da Semântica do Acontecimento desenvolvida por Guimarães
como âncora. Pretendemos, portanto, descrever o espaço enunciativo, a
cena enunciativa e o agenciamento enunciativo dos corpora em análise.
Como objetivo específico, vamos, a partir dos dados obtidos mediante a descrição e discussão sobre os corpora, refletir por meio de
particularidades dos estudos de semântica, sobre o funcionamento da
língua na internet brasileira, baseando-nos nos estudos de Política de
Línguas e Política Linguística de Eni Orlandi, que tornam claro e evidente
que “a ‘língua portuguesa’ empregada no Brasil é diferente da língua portuguesa falada em Portugal, possui suas particularidades” (MACHADO,
ALVARENGA, 2012, p. 279).
O que torna nosso trabalho relevante é a difícil delimitação da
linguagem da internet. A dúvida referente à nomeação de uma língua
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que funciona na internet, ao observar sua deontologia própria, particular.
Tudo se encaixando na formação dos estudos do linguista moderno.
Assim, o presente trabalho realiza um “movimento de translação”
acerca de questões de como lidar, delimitar, isolar e nomear a língua
que funciona na internet, ou ainda, ele indaga sobre qual língua funciona
na internet e como se dá esse funcionamento. Estas são questões que se
constituem como bússola linguística de nosso estudo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A âncora de nossa pesquisa é a teoria desenvolvida por Eduardo
Guimarães (1995; 2002; 2002a; 2007b), que leva uma delimitação maior
no saber da Linguística denominado Semântica Histórica da Enunciação.
A operação dos dados será realizada por meio da Semântica do Acontecimento (GUIMARÃES, 2002), teoria que fornece os mecanismos e
métodos necessários para tal operação. Ademais, proporemos muitas
discussões que conclamarão pressupostos da Análise de Discurso, tomando as noções de língua imaginária, língua fluida, Política de Línguas
e Política Linguística de Eni Orlandi e Souza (1988), principalmente.
Semântica do Acontecimento

A Semântica do Acontecimento é um mecanismo linguístico de
estudo da língua em funcionamento que elege a enunciação (ou acontecimento enunciativo) como um pilar analítico fundamental, e como
unidade de análise, elege o enunciado. Seus estudos são oriundos principalmente de Emile Benveniste e Oswald Ducrot. Para Guimarães, (2002,
p.7), “Semântica do Acontecimento considera que a análise do sentido
da língua deve localizar-se no estudo da enunciação, do acontecimento
do dizer”. A enunciação, por sua vez, é a ação de dizer, é a língua se
movimentando, oscilando, mantendo-se em fluxo constante.
Ao tratar a língua por este viés, o autor concebe algumas noções
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que proporcionam a análise de dados, entre elas, destacaremos as que
serão essenciais para nossa investigação.
A primeira delas é o espaço enunciativo, que é o modo de observar,
no funcionamento da língua, são “espaços de funcionamento da língua
que se dividem, redividem, se misturam, desfazem, transformam, por
uma disputa incessante. São espaços ‘habitados’ por falantes, ou seja,
por sujeitos divididos por seus direitos ao dizer e aos modos de dizer”
(GUIMARÃES, 2002, p. 18). Como salientamos, o espaço enunciativo
ao qual nosso trabalho se atenta é o virtual.
Ao ser restringido, o espaço enunciativo nos permite apreender
a visualização de cenas enunciativas, outra noção utilizada na análise
de dados. As cenas enunciativas “são especificações locais nos espaços
de enunciação [...] um espaço particularizado” (GUIMARÃES, 2002, p.
23); são formadas pelos lugares de enunciação, “lugares constituídos
pelos dizeres e não pessoas donas de seu dizer” (GUIMARÃES, 2002,
p. 23). Todo acontecimento permite uma cena enunciativa constituída
pelo Locutor (com L maiúsculo, o ponto de origem do enunciado, e é
geralmente representado por um nome próprio); pelo locutor (com l minúsculo, a posição ocupada na sociedade pelo Locutor, ou seja, refere-se
à posição social de que se enuncia) e pelo enunciador (o lugar do qual
se fala, as posições específicas da qual enunciamos sem percebermos).
O enunciador subdivide-se em: Enunciador Individual seria aquele que
está no lugar de dizer que se representa como individual; Enunciador
Universal está na posição de dizer que significa o Locutor como submetido ao regime do verdadeiro ou falso; Enunciador Genérico está no
lugar em que se diz aquilo que todos dizem e Enunciador Coletivo é o
enunciador com o qual um grupo se identifica. Por exemplo, se Marcela
enuncia “rsrsrs vdd, vc ta certa rsrsrsrs” (expressão típica da língua que
funciona no espaço nacional da internet), essa enunciação constitui-se
por meio do Locutor Marcela, enquanto locutor internauta, do lugar de
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enunciador individual (enunciado de aceitação) e coletivo (simbologia
dominante, reconhecida e empregada por outros locutores internautas).
Outra noção essencial é a de agenciamento enunciativo. Noção
que trabalha a ideia desmistificadora do pensamento tradicional de que
“o sujeito manda na língua”, concebendo em contrapartida que “a língua
é quem constitui o sujeito”. Assim, percebe-se que enunciamos instigados
por algum motivo, ou seja, falamos porque somos agenciados a falar.
Independentemente do modo como enunciamos, seja pela pintura, pela
escrita, pela fala, pela melodia, etc., enunciamos porque alguma coisa
nos levou a tal atitude. O agenciamento enunciativo, portanto, é o que
leva um locutor a enunciar, e tal agenciamento não pode ser detido. Se
algum indivíduo enuncia “porra” (expressão tipicamente brasileira que
por isso não funciona em Portugal), foi agenciado pela regularidade socioeconômica brasileira para evidenciar-se irado, admirado, irritado, ou
ainda chateado, etc. Tal locutor foi agenciado pela adequação da faixa
etária, pelo poder aquisitivo, pelas perspectivas culturais e sociais, etc.
Política Linguística – Língua imaginária

A Política Linguística foi proposta por Eni Orlandi (1998). É a “investigação da distribuição e significados das línguas em seus espaços,
mediante agenciamentos ‘oficiais’: governamentais, culturais, geográficos, convencionais, escolares, dentre os principais”. (ORLANDI apud
MACHADO, 2012). Ou seja, não é o linguista quem decide o nome da
língua, seus parâmetros, delimitações, etc., e sim o Estado. Então a Política Linguística é a administração da língua, um tipo de controle sobre
seu uso, forma e funcionamento imposto pelo estado, que por meio de
mecanismos determina o que é correto e o que não é, o que é aceito e
o que não é, e esta administração encontra-se presente em instituições
de ensino, em meios de comunicação, assim por diante.
Outra noção que corresponde e ratifica a noção de Política Linguís-
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tica é a de língua imaginária, isto é, uma língua “idealizada, um sistema
fechado e cheio de regras” (MACHADO, ALVARENGA, 2012, p. 279).
Assim, de acordo com Orlandi e Souza (1998, p. 28), as línguas imaginárias são as “línguas-sistemas, normas, coerções, as línguas-instituição,
a-históricas. Construção. É a sistematização que faz com que elas percam
a fluidez e se fixem em línguas-imaginárias”. Portanto, língua enjaulada
pelas normas e regras.
São línguas tidas como padrão, geralmente, priorizadas nas escolas,
mídias, etc., como modelo de língua ideal, perfeita, por serem administradas por mecanismos de sistematização, por exemplo, gramáticas,
dicionários, modelos de escrita, acordos ortográficos, etc. Assim, são
línguas que acontecem presas ao certo e ao errado, sem liberdade. Por
exemplo, se João anuncia “cês vão cantá hj no concurso?”, por meio da
Política Linguística, seu enunciado é incorreto, então, deve ser enquadrado às normas, por um ideal imaginário de língua correta, portanto,
João deve enunciar “Vocês vão cantar hoje no concurso?”. Enfim, língua
imaginária é aquela contida no arcabouço das regras, fórmulas, normas.
Política de Línguas - Língua fluida

Também foi Orlandi (1998) quem propôs a noção de Política de
Línguas, a contraparte da Política Linguística. A Política de Línguas é
a “investigação da distribuição e significados das línguas nos seus espaços, mediante agenciamentos ‘extraoficiais’: próprios de sua forma
de existência, regulados por efeitos não normativos (ORLANDI apud
MACHADO, 2012), ou seja, a língua em uso, vista sob a ótica de seu
funcionamento e não pela sua norma. Por esta noção, a língua não é
administrada, acontece em sua diferença, em sua singularidade, e por
não ser presa a regras, é tida como coloquial, como língua que varia.
Está livre de um controle, de uma manipulação, é heterogenia, oscilante,
independente. Não comporta o ideal de certo ou errado.
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Concomitante a esta noção, a autora faz uso da noção de língua
fluida. É “a língua que não pode ser contida no arcabouço dos sistemas
e fórmulas” (ORLANDI, SOUZA, 1998, p. 34). Em outras palavras, a
língua fluida é a língua em movimento, não estática, que funciona, e
não é enjaulada por regras e normas. Ou seja, a língua muita das vezes
“desvalorizada na escola”, língua que independentemente da gramática,
dicionários, acordos, acontece e funciona. Livre de paradigmas. Cumpre
o seu papel.
Balizados por estas noções, passemos a analisar nossos corpora.
ANÁLISE

Inicialmente pretendemos mostrar que a língua no dicionário especializado é administrada, regulada. Além disso, temos o fato de que os
dicionários especializados não aceitam nem incorporam certos sentidos,
que vão contra a “moral” vigente. Os locutores lexicógrafos enunciam
agenciados pela polidez, moral, bons costumes, ética, pela etiqueta,
também, em cumprimento do padrão utilizado pelo governo. Tomemos
então a definição de “coisar” sob a ótica do dicionário Aurélio.
Coisar (de coisa+ar²) vtd bras. pop. 1-refletir, matutar, imaginar. Ti. 2- Bras.
pop. cuidar, preparar. Está coisando do almoço. Int. 3- refletir, matutar.
(na linguagem inculta, esse verbo substitui qualquer outro que não ocorre
a quem fala). (FERREIRA, 2010, p. 494).

O enunciado claramente marca a presença da língua fluida, da língua
brasileira, ao definir tal expressão com brasileiro popular (bras. pop.).
O locutor lexicógrafo, ao apontar “coisar” como linguagem inculta, permite a rememoração de enunciados da época da colonização.
Período em que os índios foram introduzidos à cultura portuguesa e
disciplinados a partir do ensino do português de Portugal. Assim como
permite a rememoração da língua presa por uma “cerca” de normas
(língua imaginária).

70

v. 10 • n. 1 • p. 62-86 • jan./jun. 2014

Percebemos, então, que o locutor lexicógrafo admite de forma não
evidente a existência de um português no Brasil que significa diferente
de um português de Portugal, como defendido por Orlandi:
[...] pensando línguas que são consideradas as mesmas, mas que se marcam
por se historicizarem de maneiras totalmente distintas em suas relações com
a história de formação dos países. É o caso do português do Brasil e o de
Portugal. Falamos a “mesma” língua, mas falamos diferente (1994, p. 31).

O locutor lexicógrafo enuncia de uma posição de enunciador universal, pois seu enunciado é oficial, pautado em um memorável de confiança, de correto. Enuncia agenciado pelo governamental, sob o olhar
da “Política Linguística, da Língua imaginária, que visa fixar e sistematizar
a língua” (ORLANDI, 1994, p.30).
Ao optar por analisar dois dicionários que pertencem ao ciberespaço, tornamos claro que, no virtual, por ser um espaço distinto, a língua
acontece de modo fluido, não é escassa, oca e que os sentidos “bailam
sem obstáculos” colorindo a “língua brasileira” neste espaço.
Para ilustrar o exposto, elegemos alguns acontecimentos oriundos
do espaço virtual advindos dos sites Informal e Desciclopédia. Os recortes escolhidos ilustram bem nossas indagações de que a língua flui,
modifica-se, evolui, ganha novos sentidos, acontece sob uma Política
de Línguas, revelando um distanciamento entre o português de Portugal
e o português do Brasil. E com a evolução da tecnologia, o sentido
cada vez mais “ganha” liberdade, mesmo que ainda seja administrado.
Os corpora selecionados serão considerados nossos enunciados, nossa
unidade analítica, sobre os quais refletiremos.
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Corpus 1 – Dicionário Informal.

Corpus 2 - Desciclopédia.

O espaço enunciativo virtual

Nossa atenção recai primeiro sobre a noção de espaço enunciativo.
Em nosso caso, o espaço enunciativo virtual. Os dois recortes selecionados
exemplificam a interação enunciativa da sociedade moderna. Ensina-se,
define-se, concorda-se e discorda-se neste espaço constitutivamente
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político. Tal aspecto do espaço virtual corrobora o que já em meados
de 1950 o fundador da cibernética, Wiener, acreditava que “as novas
máquinas, que mal se começava a concretizar, iriam desempenhar um
papel fundamental na organização das sociedades” (BRETON apud DIAS,
2004, p.41). Tais máquinas superevoluídas, assim como a internet, realmente são a base da organização da sociedade e do mundo moderno.
Ao se completarem, internet e computador, no final dos anos 1980,
início dos anos 90, proporcionaram o surgimento do ciberespaço, um
novo espaço enunciativo com suas regularidades e deontologias próprias,
que produzem efeitos de sentido específicos, ao cumprirem seu papel
na sociedade.
Entenderemos que nossos dois recortes acima constituem um ciberespaço. De acordo com Rheingol (1996 apud DIAS, 2004, p. 52), o
termo ciberespaço “é usado para designar o espaço conceptual onde
se manifestam palavras, relações humanas, dados, riqueza e poder dos
utilizadores da tecnologia”.
O ciberespaço “apenas recorta o tempo na medida de sua espacialidade, e ressignifica o sentido das relações, do estar-junto, estar-no-mundo, através da linguagem” (DIAS, 2004, p. 24).
Observando o ciberespaço pelo viés da enunciação, somos agenciados a associar os memoráveis de liberdade, atualização, agramaticidade,
ao espaço enunciativo virtual proporcionado pelo ciberespaço, como
podemos ver em “Descionário, sua fonte de ignorância linguística”. Para
um semanticista, trata-se de uma “ignorância” carregada de sentidos e
flagrantes de como funciona uma língua no espaço brasileiro.
Local onde a língua funciona de uma forma extraordinariamente
diferente, simplesmente flui, dança sem ser barrada, sem ser julgada,
ou condenada ao erro, porque o espaço onde funciona é margeado
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e constituído por regularidades e deontologias que proporcionam tal
funcionamento.
Espaço em que o locutor é agenciado pela necessidade de dar voz
ao que não é aceito no espaço especializado, como afirma Machado
(2012, p.12) “o que é proibido no real, diz-se no virtual”, como vemos em:
porra, hjta quente pra carai! (INFORMAL, 2013). O espaço enunciativo
virtual abriga a dicotomia verbal/não verbal, ao proporcionar a utilização
de imagens, desenhos, fotos, abreviações, símbolos sonoros, animações, etc.; enunciados que significam, por exemplo: “Vcconseguiu!!!
Kkkkkkk... q ótimo!!”. Neste espaço qualquer locutor pode significar, tem liberdade de enunciar como quiser, da forma como desejar,
utilizando termos quaisquer, até os considerados chulos, inadequados,
estruturas consideradas “errados” – agramaticadas (por não “respeitarem”
a gramática normativa), um exemplo ilustrativo seria a não preocupação
em retirar a palavra “pênis” do enunciado “Você sobre pênis medo do
escuro”, rascunho deixado de propósito, que para o semanticista significa
um funcionamento desprovido de beleza estilística, ou ainda em: Caraca
veio!!! Vc é foda! Me conta a parada toda.
A ideia de liberdade fixa nesse espaço e a noção de “errado”, por
meio da Política de Línguas, ganham uma visão de “normalidade”, como
mostra Machado (2012, p.15): “Está inscrito na Política de Língua que o
efeito de “errado” dado pelos deslizes morfossintáticos gramaticais no
espaço real passam a ter um efeito de “normalidade” no espaço virtual”,
como bem podemos ver em “tatd bem com vc?”
Tudo se transforma, as palavras, termos, símbolos, desenhos são
modificados, reorganizados, complementados, como constatamos em
“Foda-se é boca sujammm! Sem vergonhammmm sem vergonhammmm”
(DESCICLOPÉDIA, 2013). Este é o efeito de sentido da atualização instantânea presente no virtual. Tudo muda rápido, tende a acompanhar a
velocidade com que o novo surge. A metamorfose, a geração e repro-
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dução de dados, de informações, de conhecimentos relacionam-se a
esse espaço de forma espetacular.
Os dois recortes selecionados para análise reforçam e ilustram o
memorável de liberdade, de velocidade, de língua fluida, funcionando
independente das normas impostas pelas gramáticas. O enunciado “Óia
Mirna, Herick fica me coisano aqui” (INFORMAL, 2013) é um exemplo
disso, já que significa, funciona, é compreensível e interpretável, mesmo
sem respeitar as normas da gramática.
Assim, o espaço virtual observado por meio do site Informal engloba um enunciado que, por meio da Política de Línguas, apresenta-se
livre das “algemas” impostas pelas regras. A língua neste espaço flui,
acontece, significa independentemente do tradicional.
Apesar de tentar assemelhar-se à estrutura dos dicionários especializados, regularizados pela deontologia de seus espaços formais, ao organizar os vocábulos em ordem alfabética e oferecer a classificação destes
a outras categorias, o espaço virtual do site Informal abriga construções
próprias, e que torna essa tentativa de “assemelhação” desnecessária.
O espaço da Desciclopédia apresenta enunciados de tom humorístico, que funcionam somente no espaço virtual, que, diferente do espaço
tradicional, aceita e engloba a si efeitos de sentidos livres de qualquer
normalização. Este site possui ainda um enunciado não linguístico, que
também significa e funciona, é a associação da figura do “Coisa”, personagem do cinema pertencente à história do “Quarteto fantástico”, à
definição do termo “coisar”. Essa associação causa um efeito de humor,
não previsto, mas que significa e é aceito. É um exemplo do modo como
a língua acontece no espaço virtual, como aponta Machado:
[...] dentre tantos agenciamentos enunciativos, o funcionamento linguístico
no espaço virtual (ou ciberespacial), independente do idioma, é determinado sobremaneira por uma velocidade enunciativa e uma economia de
dígitos que configuram um modo de dizer agramatical e audiovisual não
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previstos em nenhuma arrolação dos engendramentos éticos. Há então
uma regularidade anormativa (que prefere a transgressão às normas gramáticas) que funciona no espaço virtual [...] – linguagem manual (2012, p. 9).

Portanto, o espaço virtual é regido pela Política de Línguas e margeado pela língua fluída, linguagem manual, segundo Machado, que
também mostra que tal linguagem é regulada pela “anormatividade e
agramaticalidade (instigada por um funcionamento que reclama velocidade, e por um novo modo de enunciar, audivisualmente)” (MACHADO,
2012, p. 10).
A cena enunciativa

Como postula a Semântica do Acontecimento (GUIMARÃES, 2002),
todo acontecimento vislumbra uma cena. Temos, portanto, nos dois
recortes aqui escolhidos, a cena constituída pelo espaço virtual do site
Informal e outra cena constituída pelo site Desciclopédia. “A língua, por
sua vez, ao ser tomada, instaura uma cena onde se visualiza um sujeito
[...] constitutivamente uno e díspar em si: Locutor, locutor e enunciador”
(MACHADO, 2010, p. 92).
O locutor (com l minúsculo, é uma posição social) em ambos os
espaços enunciativos virtuais enuncia-se do lugar social de internauta,
ou seja, ao adentrar o espaço virtual, reclamar a palavra, definir e enunciar, o locutor encontra-se associado e firmado pela sociedade como
um locutor internauta. E no caso específico dos dois recortes, além do
lugar de internauta (locutor internauta), assume também o lugar de um
definidor, um “dicionarista”, um semanticista não especializado, mas
que quer significar o mundo, e o faz por meio de suas enunciações não
lexicógrafas, mas informais. Alguém não especialista poderia ter voz
no espaço enunciativo dos dicionários formais? Sabe-se que não. Mas
o tem no espaço dos dicionários informais, pois, segundo Dias (2004,
p.34), “um novo sujeito habita no ciberespaço. Não mais as criaturas
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angélicas de Dante (2000), nem os lagartos lunares de Kepler.” E esses
novos sujeitos sempre serão predeterminados como locutores internautas
ao habitarem o espaço virtual. Internauta porque “na era ciberespacial
o sujeito busca eliminar as distâncias físicas do espaço, para torná-la
virtual” (DIAS, 2004, p. 34).
O locutor internauta tem a liberdade de enunciar o seu ponto de
vista da forma como desejar, expondo qualquer pensamento em qualquer modalidade, utilizando qualquer recurso que o espaço da internet
oferece, assim como também é capaz de enunciar em todos os locais
do ciberespaço.
Na cena pertencente ao espaço do site Informal, o Locutor Herick
(com L maiúsculo, a origem do enunciado, o nome próprio) enuncia a
possível definição do termo “me coisano”, expressão claramente pertencente ao funcionamento brasileiro. O Locutor Herick, enquanto locutor-internauta, enuncia livremente, utilizando enunciados que não seriam
aceitos em um espaço formal e oficial, pois, nestes espaços virtuais, a
língua é administrada, como mostra Orlandi e Souza (1998, p.29): “Fazemos uma gramática que deixa o que a língua é para ser como cremos
que deve ser”, um gesto de Política Linguística. Apenas a escolha de
um termo não normativizado (me coisano) já é um gesto de Política de
Línguas. Nesta cena, o locutor internauta serve-se da língua sem ser
repreendido, barrado, sem ter seu enunciado “podado” nem extinto.
Reclama a palavra, enuncia e sustenta seu dizer do lugar de enunciador
individual, pois expressa um enunciado centralizado no que acredita e
no “eu” e também enuncia como enunciador coletivo, já que o lugar de
dizer pauta-se na língua em funcionamento, “alforriada” da gramática tal
como a concebemos, permitindo que a língua crie seu próprio meio de
atuar, além do enunciado ser reconhecido e compartilhado por outros
locutores.
Já no espaço do Desciclopédia, não é possível identificar a origem
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do enunciado (o Locutor) como alguém especificamente. O Locutor seria
o próprio site da Desciclopédia, pois as enunciações não têm suas origens
explicitadas. Por outro lado, apresentam-se três locutores nesta cena
enunciativa da Desciclopédia: a locutora-operadora burra de marketing;
a locutora guria do papai, e o locutor transeunte. É possível ver que após
cada enunciado-definidor há a identificação social do mesmo, o locutor.
O locutor internauta, aqui neste espaço do Desciclopédia, enuncia
os possíveis significados do termo “coisar”, também tipicamente brasileiro. Utiliza humor, “este artigo é parte do Descionário, a sua fonte de
ignorância linguística”, ou, coi.sar (v) Funciona como quebra-galho para
quando você quer expressar uma ação, mas não consegue porque não
leu livros suficientes na infância” (DESCICLOPÉDIA, 2013); funcionamentos característicos do agenciamento brasileiro; linguagem não verbal
focando-se em uma imagem que proporciona a rememoração de enunciados propagados pelo cinema que se identifica e se relaciona ao termo
“coisar”. Temos então a imagem do personagem “Coisa”.

Os enunciados do locutor no site Desciclopédia permitem a rememoração de outros acontecimentos também pertencentes ao funcionamento brasileiro, evidenciando “os problemas de se considerar uma
língua portuguesa de Portugal falada no Brasil, ou, ainda, indiretamente,
a possibilidade de considerar uma língua que funcione exclusivamente
no Brasil” (ORLANDI apud MACHADO, ALVARENGA, 2012, p. 279). O
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enunciado “obrigado por coisar na linha, dentro de instantes estaremos
com você”, por exemplo, significa enquanto pertencente ao espaço nacional, exemplificando o problema apresentado por Eni.
Com o exposto, “coisar” e suas aplicações carregadas de humor
pelo enunciado do locutor internauta no espaço virtual nacional reforçam
as discussões sobre o funcionamento da língua conhecida como portuguesa no espaço brasileiro e no espaço português.
O enunciado “coi.sar (v) Funciona como quebra-galho para quando
você quer expressar uma ação, mas não consegue porque não leu livros suficientes na infância” (DESCICLOPÉDIA, 2013) significa enquanto
acontecimento do espaço brasileiro. Ao transpor tal espaço, o que é
possível e permitido pelo espaço virtual, esta enunciação não tem sua
significação apreendida, já que um locutor internauta português, por
exemplo, transpondo seu espaço enunciativo virtual português em direção ao espaço enunciativo virtual brasileiro, provavelmente não compreenderá esta enunciação, que possui características de enunciações
pertencentes ao espaço enunciativo brasileiro e que também funcionam
no espaço virtual nacional.
Esta enunciação pauta-se em um enunciador individual por apresentar uma descrição da opinião do locutor internauta baseada no riso,
assim como também se pauta em um enunciador coletivo ao apresentar
possivelmente a significação do termo “coisar” no espaço brasileiro, permitindo a identificação ou recusa de certo grupo que pode concordar
ou não com tal enunciado.
O recorte “me coisano” e o enunciado “Óia Mirna, Herick fica me
coisano aqui” (INFORMAL, 2013) também evidenciam uma distinção
entre os funcionamentos português/brasileiro, como apontam Machado
e Alvarenga (2012, p. 279):
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No caso da relação português/brasileiro, uma das principais diferenças é
a colocação dos pronomes. Aqui, os pronomes complementares, geralmente, são postos antes do verbo, ou melhor, há liberdade no emprego
pronominal; em Portugal, os pronomes são normalmente colocados depois
do verbo e seu uso ocorre com regularidade.

Tais enunciados são aceitos e incorporados ao espaço não formal
virtual, por ser um espaço em que a língua não é administrada, acontece
livremente, sem repreensão, elaborando-se também por meio de enunciados não alfabéticos, típicos da linguagem manual, como proposto
por Machado (2012).
Ao proporcionar que qualquer locutor se aproprie da língua e de
qualquer modalidade em que esta aconteça para expor sua criatividade
a ponto de permitir que tal locutor interfira no sentido, na significação
(criando novos sentidos e nova significação), o espaço virtual, como
expõe Levy, permite que o que era interno e privado torne-se externo e
público (1996, p.73).
Portanto, o locutor internauta ao enunciar nos espaços virtuais da
Desciclopédia e do site Informal tem seus enunciados a acesso de qualquer um. Característica do espaço virtual que se apresenta democrático
ao abrigar acontecimentos diversos.
Assim segundo Levy (1996, p.73) “a passagem do privado ao público e a transformação recíproca do interior em exterior são atributos
da virtualização”.
Observando o recorte “Obrigado por coisar na linha, dentro de
instantes estaremos com vocês – operadora burra de Telemarketing”, é
fácil asseverar que o locutor ressignifica o termo “coisar” com o intuito
de criticar, ao tornar evidente a rememoração de enunciados referentes
ao atendimento robótico das empresas de telefonia e marketing, que
dominam diversas técnicas no intuito de vender planos. Geralmente,
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os atendentes são irritantes e usam de todo recurso para convencer,
justificando o termo “burro” empregado acima.
Neste espaço do virtual acontece o que Levy (1996) denomina
de desterritorialização. Essa desterritorialização permite que o locutor
internauta produza tal enunciado sem estar associado a um local físico
e isso, associado à ideia de liberdade que margeia o virtual, faz com que
o locutor internauta sinta-se à vontade para enunciar, para alçar voo e
libertar o imaginário, produzindo assim certos efeitos de sentido.
E “a instabilidade, a não linearidade, uma vez que a existência ciberespacial permite ao sujeito apagar seus traços identitários” (MATHIAS,
1997 apud DIAS, 2004, p. 92) neutraliza e livra o locutor internauta de
qualquer responsabilidade por suas ações, por seus enunciados, etc.;
reafirmando, assim, sua liberdade enunciativa.
Analisando os enunciados “Pai, deixa eu coisar com o vizinho!! –
Guria retardada sobre sexo e puberdade” e “Passa naquele beco sozinha,
vai sentir um coiso estranho – Você sobre pênis medo do escuro”, permite
a identificação de um locutor internauta predicado como enunciador
individual, por exemplificar e expor “sem polidez” e de forma direta o
significado do termo “coisar”, associando-o de forma clara ao memorável
referente a sexualidade.
O locutor internauta, ao cortar a palavra pênis no enunciado“Passa
naquele beco sozinha, vai sentir um coiso estranho – Você sobre pênis
medo do escuro”, alude a um imaginário de decência ao proporcionar
a rememoração de enunciados em que a palavra pênis é tida como
absurda, inaceitável, falta de respeito.
Ele, por meio dessa atitude, camufla a ideia de estupro (muito
embora o rascunho deixado produza esse efeito de sentido), já que
procura deixá-la subentendida ao associar a ideia de mulher presente
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em sozinha, a beco escuro, medo e “coiso” que, neste caso, carrega a
significação de estupro que é negada quando a palavra pênis é riscada.
A partir do exposto, torna-se evidente que o funcionamento da
língua está ligada à história e ao contexto sociocultural do espaço em
que funciona, como afirma Orlandi:
Consideramos, pois, a heterogeneidade linguística no sentido de que joga
em nossa língua um fundo falso em que o “mesmo” abriga, no entanto,
um “outro”, um diferente histórico que o constitui ainda que na aparência
do “mesmo”: o português brasileiro e o português português se recobrem
como se fossem a mesma língua mas não são. Produzem discursos distintos,
significam diferentemente (2005, p. 30).

O agenciamento enunciativo

O agenciamento enunciativo funciona como o “coelho na cartola
do sentido”. Desfaz a ilusão de que a língua é domável pelo sujeito. Em
outras palavras, o agenciamento enunciativo revela que não é o sujeito
quem manda na língua, e sim é a língua quem constitui o sujeito. Assim,
temos que o agenciamento é o propósito, o motivo pelo qual enunciamos.
O locutor internauta, ao anunciar no espaço enunciativo virtual
nacional do Desciclopédia e do Informal, é agenciado pelo desejo de
manter contato, de relacionar-se com a língua. É agenciado também pela
necessidade de se significar. Ou seja, o locutor é agenciado e predicado
pelo desejo de liberdade de expressão, e pela necessidade de, mesmo
distante, sentir-se próximo de outro sujeito.
Essa necessidade comprova o que Levy afirma: “A virtualização
reinventa uma cultura nômade, não por volta ao paleolítico nem às antigas civilizações de pastores, mas fazendo surgir um meio de interações
sociais onde as relações se reconfiguram com um mínimo de inércia”
(1996, p. 20, 21).
Focando-se em nosso corpus do Dicionário Informal, temos um
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locutor agenciado pela vontade de organizar, fixar e cristalizar sentidos,
assim como uma necessidade de apresentar seu ponto de vista, seu
conhecimento, seu pensamento, no intuito de ser aceito, reconhecido
pelos “outros”.
No corpus do Desciclopédia, além de estar agenciado pelo mesmo
agenciamento enunciativo do corpus do Informal, o locutor internauta
também é agenciado pelo humor, pela criatividade, ou seja, o locutor
enuncia com o propósito de criar o efeito do riso, já que como enunciador individual pauta-se em enunciados que provocam “interpretações
involuntárias imediatas” (MACHADO, 2010, p. 97) que geram o riso. E
como aponta Machado (2010, p. 97), “a produção semântica da vertente
não culta da língua pautada em um enunciador individual atípico é um
efeito de sentido contrário à razão: alucinação, alienação, insensatez,
absurdo, loucura, etc.”
Em ambos os enunciados, o locutor internauta enuncia agenciado
pela regularidade sociocultural brasileira, em que a língua é regulada por
um funcionamento que significa somente enquanto acontecimento no
território brasileiro, como mostra Guimarães (2006, p.12):
[...] as línguas se dividem sempre e é por isso que se tornam, historicamente, outras. Em outras palavras, as línguas, pelo fato de funcionarem
sempre em relação com outras línguas, se modificam, tornando-se outras
em dois sentidos pelo menos. Ou se tornam outras línguas no sentido, por
exemplo, em que o latim acabou por transformar-se nas diversas línguas
latinas, como o português, o espanhol, etc, ou se tornam outras porque,
mesmo sendo ainda a mesma língua (o português, por exemplo), já não
é a mesma exatamente porque dividiu suas formas, expressões e modos
de dizer, de maneira não existente até um certo momento.

Percebemos, então, que os locutores são agenciados pelo anseio
em descrever a língua que funciona no espaço nacional, deixando em
amostra o pensamento de Orlandi (1996 apud ORLANDI, 1998, p. 7) de
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que “a relação língua/pensamento/mundo é indireta e bem mais complexa, assim como também o é a relação entre a língua, os processos
identitários e a nacionalidade”.
CONCLUSÃO

Por meio da análise e reflexão sobre os corpora retirados dos sites
Informal e Desciclopédia, evidenciamos que a língua que funciona no
espaço virtual do Brasil é uma língua fluida, aberta, permeável, que
permite evidenciá-la como língua brasileira, como proposto por Orlandi.
No caso do português, podemos dizer então que são distintos sistemas
simbólicos (o do Brasil e o de Portugal) com distintas histórias (linguísticas)
mas aparentando a mesma materialidade empírica. Daí os equívocos. A
observância da (mesma) materialidade empírica não deixa ver (desconhece)
a distinta materialidade histórica (ORLANDI, 1994, p. 31).

Por acontecer livre de imposições da gramática e do tradicional,
a língua que permeia o virtual, pensada sem um rigor teórico linguístico
científico, é definida como o português sem regras, o internetês.
De maneira popular, o internetês é conhecido como o português escrito
na internet, caracterizado por simplificações de palavras que levariam em
consideração, para sua composição, a modalidade falada (em sua vertente
popular e estigmatizada) da língua, em detrimento da modalidade escrita
(em sua vertente padrão e prestigiosa.). (KOMESU, 2007, p. 425).

Entretanto, não o chamamos internetês, trata-se de uma língua
com particularidades socio-históricas brasileiras que funciona no espaço
virtual nacional, acontecendo agenciada por regularidades e deontologias
que margeiam e constituem o virtual, tornando possível que os sentidos
aflorem, e que a língua aconteça livre das regras impostas pela normatização gramatical. Permite que a língua flua, se transforme, se camufle
ou sofra metamorfoses.
Investigamos um quadro político (linguisticamente litigioso) no
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saber dos dicionários, com duas contrapartes: uma político-linguística,
que administra “o modo de se usar a língua” e regula definições “moralizadas”, versus uma Política de Línguas, que prestigia o funcionamento da
língua, livre de normas e moralizações. A primeira afirma uma unicidade
lusofônica (língua portuguesa); a segunda reclama o pertencimento à
heterogeneidade de uma língua brasileira. O dicionário na sua disposição
clássica é agenciado pela erudição imaginária da língua; já o dicionário
virtual Informal é agenciado somente pela fluidez do funcionamento. E
temos assim o dilema atual da linguagem no tocante à definição: uma
Política Linguística que afirma mais o “como usar” do que o “usar”, e
uma Política de Línguas que reclama mais o “usar” deixando em segundo
plano o “como usar”.
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RESUMO

O tema em foco aborda a experiência de uma estagiária interlocutora de crianças com surdez, mostrando suas dificuldades e avanços na
hipótese de escrita, com base na teoria sociointeracionista. O objetivo
do presente trabalho é apresentar os ganhos do aluno com o contato da
língua de sinais; a presença do interlocutor; a importância do estímulo no
campo visual. Vale ressaltar que a língua brasileira de sinais (Libras) é de
suma importância para o desenvolvimento global da criança. Dessa forma,
acreditamos na eficiência da utilização da língua de sinais para melhoria
na alfabetização e aquisição da escrita, compreensão dos conteúdos do
educando surdo e seu bem-estar. Dessa maneira, teremos condições
de oferecer uma devolutiva apresentando um quadro mais minucioso
da aprendizagem e desenvolvimento desses alunos com surdez e suas
reais necessidades.
Palavras-chave: língua de sinais; leitura; escrita; surdez e alfabetização.
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ABSTRACT

The subject in focus discusses our experience as intern interlocutor
with deaf children, showing their difficulties and progress in writing
hypothesis based on sociointeractionist theory. The aim is to reflect the
student’s gain with the contact with sign language, the presence of the
interlocutor, the importance of the stimulus in the visual field. To obtain
data, we used periodic surveys with or without pictorial images, simultaneous translation, concrete material and technological resources. The
feedback is a detailed picture of learning and development of these deaf
students, their real needs and their important role in the construction of
deaf identity. It is worth mentioning that Brazilian Sign Language (Libras)
is of paramount importance to the overall children development. So
we believe in the efficiency of its use for improvement in literacy and
writing acquisition, comprehension of content by the deaf student and
their welfare.
Key words: sign language; reading; writing; literacy and deafness.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem o intuito de pesquisar a realidade de três crianças
com surdez inseridas em uma escola regular de ensino. Portanto, pretendemos, através do mesmo, verificar como está ocorrendo seu processo
de aprendizagem, hipótese de escrita, evolução cognitiva e social no
meio escolar. A pesquisa apresentará hipóteses de trabalho de acordo
com cada educando, vivenciadas em sala de aula.
Analisando o progresso educacional das crianças surgem as seguintes questões: as crianças com surdez devem ter atividades dife-
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renciadas das demais em sala de aula? Todas as crianças com surdez
devem ter contato com a língua de sinais brasileira? A criança deve ser
acompanhada por um interlocutor? Quais os desafios enfrentados? Qual
função do interlocutor frente à criança?
Para a realização do artigo utilizamos, como abordagem metodológica de pesquisa, um estudo de caso e revisão da literatura, como
alicerce valoroso para as considerações e reflexões. Sendo assim, selecionamos alguns autores como: Goldfeld (1997), Silva (2001), Pereira
(2011), Guarinello (2012) entre outros. Para a obtenção de dados, foram
usadas sondagens periódicas, sendo estas com e sem imagens pictóricas.
Além disso, foram analisadas atividades desenvolvidas no dia a dia da
sala de aula.
Buscando aparato nos pensadores Emilia Ferreiro e Vygotsky, que
contribuíram historicamente para a evolução das descobertas da psicogênese da escrita da criança, podemos citar a autora brasileira Ribeiro
(1999), que discorreu acerca do desenvolvimento da escrita, a partir de
sua vivência em sala de aula e dedicação à alfabetização, apresentando
estágios conceituais e cognitivos dos alunos na fase de alfabetização.
Buscamos nesse trabalho relacionar nossa experiência prática em alfabetização com o embasamento teórico na perspectiva construtivista
sociointeracionista. Nosso intuito foi o de apresentar o diagnóstico dos
níveis psicogenéticos da escrita nas crianças analisadas e as devidas intervenções em cada estágio, levando em consideração o conhecimento
prévio da criança e a mediação do educador no desenvolvimento da
aprendizagem dos alunos.
No entanto, é preciso ressaltar que o desenvolvimento da criança
em outros aspectos também foi levado em consideração, tal como sua
compreensão lógico-matemática, sua reação diante das histórias infantis
e seu processo de socialização e interação com a professora, colegas
da sala e escola.
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Pretendemos, com o tema, contribuir para a conscientização da
eminente implantação do interlocutor em sala de aula, assim como sua
fluência em língua de sinais. Dessa maneira, tivemos o intuito de levar
a comunidade escolar a uma reflexão sobre a necessidade de oferecer
aos alunos com surdez materiais diferenciados que venham a favorecer
seu campo visual, visto ser este o canal de maior aproveitamento e,
portanto, de maior assimilação para a aprendizagem.
A TRAJETÓRIA DA CRIANÇA COM SURDEZ EM MEIO À APRENDIZAGEM

Refletir sobre a surdez, especialmente da criança, nos remete a
considerações imprescindíveis, tais como: seu desenvolvimento e sua
especificidade linguística, assim como seu percurso histórico.
Podemos citar a língua de sinais como principal vínculo que une a
comunidade surda, afinal, o surdo tem mais facilidade em compreender e
se fazer compreendido por meio dela. Essa língua reflete a cultura surda
dos diferentes países, justificando sua especificidade em cada localidade.
Como enfatiza Silva (2001, p. 63): “Considerando a hipótese de que a
Língua de Sinais é a língua natural dos surdos, deve-se registrar que a
Libras assume um caráter mediador e de apoio à produção escrita, se o
surdo for usuário dela”. Desse modo, acreditamos na eficiência da utilização da língua de sinais para o desenvolvimento global da criança surda.
De acordo com Pereira (2011), remontando historicamente na
Grécia, segundo os filósofos acreditavam, o pensamento só poderia ser
concebido por meio de palavras, portanto os surdos eram considerados
incapazes de pensar. Em Roma, a vida dos surdos era extremamente
difícil, as crianças com alguma anomalia ao nascer eram afogadas no rio
Tibre. Somente a partir do séc. XVI observa-se um esforço para educá-los, iniciando, assim, grandes mudanças na forma de perceber o surdo
e nas possibilidades educacionais.
Ainda de acordo com Pereira (2011), nesse momento a educação
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foi dividida em três períodos. O primeiro, em que as crianças surdas
das famílias de classe alta eram educadas por tutores, geralmente médicos ou religiosos. O segundo período está relacionado à fundação
de escolas para surdos em diversos países da Europa. Podemos citar
o importante fundador da primeira escola de surdos, o abade Charles
Michel de L´Epee, que transformou a educação individual das pessoas
com surdez em uma educação coletiva, privilegiando outras camadas
sociais. E no terceiro período (1880) ficou decidido que a educação
dos surdos deveria ser exclusivamente oral, mas, apesar da proibição, a
língua de sinais continuava a ser utilizada por adultos e por estudantes
de escolas residenciais especiais.
Podemos perceber o quanto o surdo sofreu para expressar e utilizar
sua principal linguagem atravessando séculos de preconceitos e lutas, para
desenvolver-se socialmente, de acordo com suas possibilidades e anseios.
A língua de sinais proporcionava ao surdo a compreensão e expressão
natural e espontânea. Claramente nota-se uma imposição dos estudiosos
ouvintes sobre a minoria de surdos, expostos ao preconceito, por sua
diferença “patológica”. Seguindo o pensamento, Goldfeld (1997) afirma:
Essa constituição não ocorre facilmente porque a sociedade, num passado recente, proibiu o surdo de utilizar a língua de sinais, e com isso
tentou dilacerar, além de uma língua, uma cultura própria. Atualmente,
mesmo os surdos que já não sofrem esta proibição, ainda não têm, em
sua maioria, acesso a um grupo social que utilize esta língua, ficando
assim marginalizados por questões sociais e não individuais ou biológicas
(GOLDFELD, 1997, p. 50).

Podemos compreender que, mesmo com muitas reivindicações por
parte dos surdos favoráveis à língua de sinais, muitas vezes a opinião, os
anseios dos estudiosos e de pessoas renomadas da sociedade são vistos
com mais valia e importância do que a própria vivência da pessoa com
surdez, como se não fossem “ouvidas” suas aptidões.
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A importância do bilinguismo e da língua de sinais

Foi preciso muita luta e movimento por parte da comunidade
surda para a conquista da liberdade linguística, da comunicação e da
expressão, buscando na sociedade ouvinte suas reais necessidades de
utilizar a língua de sinais como fator preponderante para melhoria de
vida, compreensão social e desenvolvimento cognitivo.
Recorramos a Lane (1992 apud PEREIRA, 2011, p. 12), que afirma:
O movimento de reconhecimento da cultura, comunidade e identidade
dos Surdos, além de afirmar a sua autenticidade por meio de trabalhos
científicos, movimentos de protestos e ações culturais, conseguiu mobilizar
alguns responsáveis por sua educação para que fosse formulada. A nova
proposta de trabalho recebeu o nome de bilinguismo, como abordagem
de educação para surdos, propõe que os alunos sejam expostos a duas
línguas: a primeira, a língua de sinais, a segunda, a língua majoritária da
comunidade ouvinte, de preferência na modalidade escrita.

Ao refletir acerca da educação bilíngue é possível perceber um
importante avanço estrutural na educação do surdo, pois se trata do
uso linguístico de quatro modalidades – oral, auditiva, gestual e visual
– abordando o sistema de produção e recepção. Esse novo modelo de
educação para surdos tornou-se o mais próximo do democrático até a
atualidade, pois possibilita que a criança com surdez seja apresentada à
sua língua materna, beneficiando-se de todas as oportunidades que esta
pode proporcionar, e, também, tenha acesso à linguagem predominante
dos ouvintes, evidenciando sua modalidade escrita.
Seguindo na vertente histórica dos surdos sob a visão da autora
Lane (1992 apud PEREIRA, 2011, p. 12), apresentamos sua construção
no Brasil. A primeira escola para surdos foi fundada em 1837, no Rio de
Janeiro, por D. Pedro II, que solicitou o encaminhamento de um professor
surdo ao ministro da República Francesa. Inicialmente denominado “Imperial Instituto de Surdos Mudos”, e recebeu, posteriormente, o nome de
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“Instituto Nacional de Educação de Surdos” (INES), que permanece até
os dias de hoje, sendo referência nacional na área da surdez. A autora
enfatiza as grandes transformações ocorridas na vida dos surdos no
nosso país, nesta época.
Busquemos suporte em Ciccone (1996 apud PEREIRA, 2011, p.
13), que afirma:
[...] surdos brasileiros de várias regiões do país, que para lá se dirigiam
em busca de ensino, de forma educados por meio de linguagem escrita,
do alfabeto digital e dos sinais e o alfabeto digital utilizados por Huet
na educação do surdo passaram a ser usados e reconhecidos em todo o
Brasil, uma vez que esses estudantes retornavam a suas cidades de origem
e os divulgavam [...]

Desse modo, a língua de sinais no país difundiu-se facilitando a
vida do surdo e possibilitando que este se tornasse membro efetivo da
sociedade, comunicando-se por sua língua natural, compreendendo
com facilidade sua comunidade, desenvolvendo-se cognitivamente,
transpondo, assim, um marco social global na vida da criança surda
e de toda sua família, seja ouvinte ou não. É importante considerar
que nos dias atuais o modelo educacional desenvolvido no INES é
o bilíngue.
Em se tratando de bilinguismo, é importante ressaltar que as
crianças surdas filhas de pais surdos são expostas à sua língua materna
precocemente, o que possibilita um maior avanço e aproveitamento
escolar. Quando chegam à escola precisam ser apresentadas à língua
portuguesa, preferencialmente, em sua modalidade escrita. No entanto,
a maioria das crianças chega à escola sem nenhuma língua de sinais e
usa a língua constituída, o que dificulta sua aprendizagem em razão
do atraso linguístico.
Para evidenciar, recorremos a Pereira (2000 apud PEREIRA,
2011, p. 15) que afirma:
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O reconhecimento de que a língua de sinais possibilita o desenvolvimento
das pessoas surdas em todos os seus aspectos, somando às reivindicações das comunidades de Surdos quanto à adoção da língua de sinais
na educação, tem levado, nos últimos anos, muitas instituições a adotar
um modelo de educação bilíngue na educação dos alunos surdos. Nesse
modelo a primeira língua é a de sinais (que por ser visual, é mais acessível
aos alunos surdos), que dá o arcabouço para o aprendizado da segunda
língua (preferencialmente na modalidade escrita, também por ser visual).

Reflexão acerca da importância da libras para as crianças surdas

O Brasil avançou no âmbito educacional no que se refere à inclusão escolar de crianças com necessidades educacionais especiais,
principalmente a partir de 1994, quando concordou com a Declaração
de Salamanca (Espanha, 1994), que decidiu um espaço para o educando
surdo, afirmando que:
As políticas educacionais deverão levar em conta as diferenças individuais
e as diversas situações. Deve ser levada em consideração, por exemplo,
a importância da língua dos sinais como meio de comunicação para os
surdos, e ser assegurado a todos os surdos acesso ao ensino da língua de
sinais de seu país. [...] (BRASIL, 2006, p. 11).

A proposta da Declaração de Salamanca foi um grande marco
na vida do surdo, possibilitando que este tivesse seu direito garantido,
conforme suas reais necessidades e cultura, a qual possibilita seu desenvolvimento educacional, cognitivo e social. Entretanto, após a adesão
da Declaração, o surdo ainda precisa enfrentar diversas barreiras para
alcançar a equidade.
Para apresentar meios comprobatórios, recorremos a Goldfeld (1997,
p. 51). Sobre a aquisição da língua de sinais a autora afirma:
Mesmo tendo uma família ouvinte e se submetendo ao tratamento fonaudiológico para a aquisição da língua portuguesa, eles demoram bastante
para alcançar sucesso nesta aquisição – em torno de 10 anos e, além desta
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demora, este aprendizado nunca se dá de forma exclusivamente natural,
ou seja, através do diálogo espontâneo, pois há sempre a necessidade
de utilização de técnicas específicas. Por outro lado, a LIBRAS pode ser
rápida e naturalmente adquirida em contexto naturais.

Com base no pensamento da autora podemos dizer que a criança
surda, principalmente a de pais ouvintes, tem muito mais dificuldade de se
relacionar desde seu nascimento e até mesmo desenvolver laços afetivos.
A criança surda, em seu desenvolvimento, enfrenta desafios semelhantes
aos das crianças ouvintes da mesma idade, entretanto são necessárias
ações diferenciadas para que ela possa superá-los. Enquanto os bebês
ouvintes utilizam o aparelho fonador para aquisição da linguagem, por
receber constante estímulo auditivo, os bebês surdos por receberem
estímulos visuais utilizam gestos para apresentar sua linguagem.
Evidenciamos quando Lima (2006, p. 9) enfatiza que:
As crianças mudas passam pelas mesmas fases neste processo utilizando
os movimentos dos membros superiores e a expressão facial. Assim, o
bebê mudo realiza com suas mãos as vocalizes que o bebê falante faz
com a voz. As pesquisas mostram que cada conquista, na fala, acontece,
exatamente, da mesma forma, na linguagem de sinais.

Percebemos que a criança surda, desde seu nascimento, já
buscou por sua língua natural, apresentando como fonte principal para
o desenvolvimento educacional, seja de modo informal ou formal, na
escola ou em outras instituições. Ao ingressar na escola a criança necessita encontrá-la pronta para recebê-la, a fim de que suas potencialidades
sejam exploradas. Ainda de acordo com Lima (2006, p. 29):
O trabalho diversificado envolvendo a função simbólica proporciona aos
alunos de inclusão formas diferenciadas de comunicação especialmente
interessantes para aqueles que, pelas características de seus impedimentos,
necessitam utilizar formas alternativas de comunicação em relação àquelas
mais comumente utilizadas como a fala, a escrita, a expressão facial.
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É possível perceber a grande necessidade de toda criança, independentemente de sua situação social, cognitiva ou patológica, em
comunicar e desenvolver sua linguagem para a compreensão de seu
meio, sua socialização e desenvolvimento pleno. Não devemos nos esquecer daquelas crianças que, em razão de suas limitações, necessitam
de estímulos especiais para que seu desenvolvimento possa ocorrer
satisfatoriamente.
Relevância da Libras para as crianças desde a primeira infância

Os primeiros anos de vida são a fase mais importante para a formação social na vida da criança, seu desenvolvimento e preparo para a
vida escolar. A língua é fundamental para o desenvolvimento global da
criança. Ter acesso à língua é algo que não pode ser recusado a nenhum
ser humano.
Vejamos o relato de estudiosos que observaram crianças surdas
profundas de um ano e meio e quatro anos de idade:
Meadow e Feldman (1975 apud MARCHESI, 2010, p. 178), afirmam:
Os pais ouvintes tinham por educação exclusivamente oral. Suas observações mostraram que as crianças surdas desenvolvem um sistema de
gestos próprios para comunicar-se, no qual se produzem combinações
de gestos para simbolizar relações semânticas.

Pelas ações naturais das crianças surdas percebemos sua naturalidade de buscar, por gestos caseiros, meios de se comunicarem, provando
sua necessidade de adquirir uma língua própria, a qual no Brasil é a Libras. A criança, prole de pais ouvintes, sendo apresentada apenas a uma
linguagem exclusivamente oral, sofre prejuízo, por não compreender as
ações de sua família e da sociedade.
A importância da língua de sinais é ressaltada por Mohay, que afirma:
[...] a comunicação gestual não deve ser vista apenas como um acréscimo ou um substituto da linguagem oral, mas sim como um precursor ou
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mesmo um facilitador do desenvolvimento da linguagem (MOHAY apud
MARCHESI, 2010, p. 178).

O autor apresenta seu pensamento e assim compartilha de sua
principal ideia que é a de respeitar o surdo na sua essência. Vale ressaltar
que a LIBRAS possibilita que seus usuários se comuniquem, satisfazendo-os no âmbito global, capaz de incluí-los na sociedade de forma plena,
possibilitando, assim, seu desenvolvimento social, cognitivo e escolar.
Seguindo este ponto de vista Alvez et al. (2010, p. 14) afirma que:
“As línguas de sinais, assim como as línguas orais, possibilitam aos seus
usuários discutir, avaliar e relacionar temas relativos a qualquer ramo da
ciência ou contexto científico”.
A PRESENÇA DO INTERLOCUTOR: NA SALA DE AULA DA CRIANÇA
SURDA

Atualmente, as crianças surdas e ouvintes ingressam na escola na
mesma idade, frequentando a mesma sala de aula e com a mesma professora, entretanto, suas especificidades diferem entre si, sendo necessário
um preparo especial aos professores que recebem os alunos com surdez.
Um amparo profissional, assim como a utilização de materiais especiais
para que a criança esteja plenamente atendida, e, muitas vezes, a presença
do interlocutor em sala de aula, farão toda a diferença para auxiliar esta
criança. A atuação deste profissional foi prevista pelo Conselho Nacional
de Educação quando aprovou a Resolução N° 02/2001. O inciso IV do
art 8° aponta os diferentes serviços de apoio pedagógico especializado
que deverão ser previstos e providos pelas escolas, dentre eles a atuação
de professores – intérpretes das linguagens e códigos.
Após essa resolução, transformações ocorreram na realidade das
escolas regulares, assim como novos estudos acerca do assunto, como
podemos evidenciar. Em artigo da revista Presença Pedagógica (2012,
p. 16), Guarinello afirma:
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É fundamental que o docente do ensino regular conheça a língua de sinais,
pois será por meio dela que haverá a interação entre professores e aluno.
No ambiente escolar, a figura do tradutor e intérprete de LIBRAS também
é bastante importante. Lacerda (2000) acrescenta que a presença deste
profissional em sala de aula possibilita ao aluno surdo receber os conteúdos escolares em sua língua de fluência, e ainda permite que o professor
ministre suas aulas na língua que domina, no caso, a língua portuguesa
(GUARINELLO, 2012, p. 16).

Seguindo a visão da autora, percebemos que a presença do interlocutor em sala de aula representa um papel fundamental de parceria com
o educador e educando. Este é o responsável por transpor à criança o
conteúdo que o professor pretende passar em seu currículo, possibilitando
um maior entendimento e compreensão entre as partes. Desse modo,
tornam-se uma equipe na qual todos saem ganhando, principalmente a
criança, que tem seus direitos garantidos e sua singularidade respeitada,
possibilitando ao professor regular exercer seu trabalho com exatidão
através da ponte “interlocutor / professor”.
Ainda com base na revista Presença Pedagógica (2012, p. 17), Guarinello afirma: “A língua, então, dispõe de diversos recursos expressivos
associados a fatores como o contexto, a situação, a relação entre interlocutores, as leis conversacionais, entre outros” (GUARINELLO. 2012, p. 17).
Assim, podemos perceber a importância do interlocutor em realizar
seu papel em sala de aula com eficácia, pois é de sua responsabilidade
apresentar os conteúdos escolares à criança, de forma clara por meio
da LIBRAS, enfatizando o campo visual, por imagens e os objetivos
curriculares correspondentes.
É necessário evidenciar que, principalmente o rendimento escolar,
não é o mesmo entre crianças surdas e ouvintes, pois a criança surda
representa uma minoria em uma escola regular e predominantemente
ouvinte. Sobre isso, buscando argumento no artigo da revista Arqueiro
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Favorito (2000), afirma: “No caso dos alunos já serem proficientes em
línguas de sinais, a presença do intérprete não garante ao aluno negociar
significados, com o professor, o que em tese será disponível aos estudantes
ouvintes” (FAVORITO, 2000 apud LEMOS, 2001, p. 18).
A participação do interlocutor com crianças usuárias do implante cocler

Na busca de melhorar a vida das crianças com surdez profunda
ou severa, muitas famílias buscam alternativas tecnológicas, como a
cirurgia do implante coclear. Trata-se da colocação de um conjunto de
eletrodos na cóclea, formação espiralada localizada no ouvido interno,
substituindo o funcionamento regular do ouvido sendo responsável por
enviar o som ambiente para a criança. Na maioria das vezes esta criança
não recebe o devido respaldo na escola. Em artigo da revista Espaço
(2010, p. 36) Kelman afirma:
E mesmo em escolas inclusivas que alegam oferecer educação com bilinguismo, ainda se constata a existência de muitas falhas, como a ausência
de intérprete, professor que tem pouca proficiência em língua de sinais,
alunos surdos segregados dentro da sala de aula dita inclusiva ou falta
do instrutor surdo.

Embasando-se nessa realidade, a escola enfrenta diversos desafios
com a criança surda implantada, pois esta necessita de atendimento
especial, um atendimento diferenciado, e o interlocutor muitas vezes se
vê em um dilema ao tentar definir como trabalhar com essas crianças.
Muitos pais são orientados por fonoaudiólogos e médicos que proíbem
o uso da língua de sinais para seus filhos, relatando que estes não aprenderão a falar se utilizarem a LIBRAS. Com base na revista Forum (2001,
p. 32), Bonfim afirma:
Mas algo que precisa ser desmistificado é a relação que as pessoas fazem
com a resultante no aprendizado da língua de sinais para as crianças com
perda auditiva, pois ainda é observado os familiares serem orientados que
o “uso desta língua torna as crianças mais preguiçosas e desestimuladas
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ao uso da oralidade e implante coclear resíduo auditivo”. Mas esta premissa é falsa, pois a relação que incentiva ou desincentiva a criança a se
comunicar com uma língua, seja de sinais ou oral, é a não percepção da
função desta, pois fatores ambientais é que irão levá-la a se desenvolver
e ser fluente em uma língua ou em ambas.

Muitas vezes a família opta por privar seu filho implantado de
ter acesso à língua de sinais, pois, por falta de conhecimento acerca
do assunto, não dão crédito a profissionais especializados da área,
preferem fazer tal opção pela credibilidade que apostam em médicos
e fonoaudiólogos por sua relevância na sociedade.
O estágio de desenvolvimento vivenciado pela pessoa na época
da perda da audição precisa ser levado em consideração para que
possamos determinar as intervenções adequadas. Uma perda auditiva
pré-lingual é aquela que ocorre antes da criança ter tido acesso a uma
linguagem. Já a perda pós-lingual se refere às pessoas que perderam
a audição depois de terem adquirido a linguagem, ou seja, já falava
e compreendia sons e ordens.
E ainda com base na revista Forum, Bonfim (2001, p. 30) afirma:
Há de se entender que tanto o processo de linguagem receptiva como
expressiva estabelecem-se de acordo com a idade cronológica específica
da vida oral auditiva que é comum a todos os seres humanos. Desde a
fase do reconhecimento da voz dos pais, compreensão de ordens simples e compostas à expressão do choro, emissão das primeiras vogais e a
formulação de frases completas, há para as crianças um limiar de tempo
para este desenvolvimento, como que em uma espécie de cronograma
a ser atingido paulatinamente, conforme a ordem natural de sua idade
cronológica.

A escola, ao receber uma criança com implante coclear, precisa
saber quais foram suas condições e quando ocorreu o implante e a
perda da audição, para verificar se sua idade cronológica condiz com seu
desenvolvimento auditivo. Desse modo, poderão ser elaborados planos
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de trabalho ligados à fala, audição, desenvolvimento motor, cognitivo
e relacionamento entre as demais crianças ouvintes e educadores de
acordo com sua idade pertinente.
MATERIAL E METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa se deu por
meio de revisão bibliográfica de renomados autores na área da surdez,
tais como: Pereira (2011), Guarinello (2012), Goldfeld (1997), Marchesi
(2010) e, também, o aparato da Educação no Brasil da equipe do MEC/
SEESP (2006). Procuramos nos fundamentar em tais autores para obter
respaldo, confrontando a teoria com a realidade do processo de leitura
e escrita e da atuação de interlocutores em sala de aula para pessoas
com surdez na rede regular de ensino.
Foram pesquisados livros, revistas e artigos da área pedagógica
sobre as práticas educacionais de alunos surdos. Baseamo-nos, também,
em pesquisas de sites acadêmicos nessa área para o desenvolvimento
deste projeto.
A fim de enriquecer nosso trabalho, relatamos uma sucinta experiência de uma estagiária interlocutora e de três crianças com surdez de
uma Escola Municipal da cidade de Franca, a fim de mostrar a singularidade que cada educando apresenta, com o propósito de tratar cada
indivíduo com sua devida particularidade.
Os responsáveis pelas crianças foram devidamente esclarecidos
sobre o cunho de nossa pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os relatos, as sondagens, bem como
a análise dos mesmos, seguiram rigorosamente as Diretrizes e Normas
Regulamentadoras de Pesquisa com Seres Humanos, Resolução 196/9,
estando registrada sob o número CAAE 14755113.7.0000.5495 no Comitê
de Ética em Pesquisa com seres humanos da Universidade de Franca.
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As informações obtidas por meio de relatos e da sondagem foram
analisadas e utilizadas, exclusivamente, neste trabalho, sendo que não
foram identificadas suas autorias, ou seja, a identidade dos envolvidos
permanecerá em sigilo conforme descrito no termo encaminhado pelo
comitê de ética.
Essa pesquisa foi realizada no município de Franca, Estado de São
Paulo, tendo como instituição colaboradora a Secretaria da Educação
da Prefeitura de Franca.
Para a realização deste estudo, utilizou-se uma amostra de três
sujeitos, sendo surdos de diferentes perdas auditivas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa envolveu três crianças com surdez de uma escola municipal da cidade de Franca, Estado de São Paulo, sendo que cada criança
possuía um histórico distinto e perda auditiva profunda e moderada. O
contato com as crianças ocorreu através da estagiária interlocutora que
trabalha com estas crianças há mais de um ano na mesma escola, vivenciando diariamente os fatores positivos e as dificuldades enfrentadas por
esses alunos com surdez em meio a uma escola ouvinte.
Portanto, a realização deste estudo utilizou uma amostra de três
sujeitos com surdez diante de uma instituição mantenedora de 653 sujeitos
ouvintes. As crianças envolvidas na pesquisa são predominantemente do
sexo masculino. A seguir para discriminarmos a situação de cada uma,
utilizaremos as letras B, J e R, para identificá-las.
A criança J tem perda auditiva profunda, pré-lingual, perdendo a
audição ao nascer. Sua mãe teve complicações no parto, de modo que
a criança precisou de um tratamento específico ocasionando, assim, sua
perda auditiva. Seus pais são ouvintes. Recebeu o implante coclear aos
seis anos e durante o período da cirurgia foi submetido à pesquisa. J está
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na fase de desenvolver suas habilidades motoras, sociais e cognitivas,
mas também tem restrições a diversas atividades por conta do risco da
cirurgia. A I – doravante estagiária interlocutora – o acompanhou em
diversas atividades desde a fase II, quando estava com seis anos, entretanto o educando participou da pesquisa no ano seguinte já no 1° ano
entre o período pré-cirúrgico e pós-cirurgia do implante coclear.
A criança B tem perda profunda, pós-lingual, perdendo a audição
gradativamente e por razões genéticas, ainda em estudo. Filho de pais
ouvintes, sua perda auditiva teve início aos três anos de idade. Foi submetido, aos seis anos, à cirurgia do implante coclear. A I o acompanhou em
atividades desde os seis anos, quando o educando ainda estava cursando
a fase II e não era implantado. Participou da pesquisa no ano seguinte já
com sete anos, quando, então, estava no 1° ano do ensino fundamental
e, aproximadamente, sete meses de pós-cirúrgico. Momento em que
sua vida muda radicalmente, pois, após a cirurgia, e assim por toda a
vida, a criança necessitará de cuidados especiais, pois não poderá sofrer
impactos fortes na cabeça, correndo o risco de perder a funcionalidade
do implante ou sofrer danos neurológicos. Dessa forma, brincadeiras,
jogos e atividades físicas ficam limitados.
A criança R tem perda moderada devido à herança genética, sua
avó materna possui perda profunda, sendo filho de pais ouvintes e tendo
dois irmãos ouvintes, participou de atividades com I desde o primeiro ano
do ensino fundamental quando estava com sete anos, porém, participou
da pesquisa com oito anos frequentando o segundo ano.
A análise dos dados baseou-se nas atividades diárias das crianças
com a professora da sala regular, educação física e de música, considerando a mediação da estagiária interlocutora dessas crianças. Optou-se
por um registro das atividades e ações e reações das crianças diante das
possibilidades que a escola oferece em seu currículo para as crianças
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ouvintes, observando a existência ou não de reais adaptações na existência de crianças com surdez.
Para melhor exemplificar o resultado e a discussão dos dados obtidos, foram utilizadas sondagens e atividades das crianças respeitando
seu estágio de desenvolvimento, presentes em anexo. Para apresentar
a análise do relato da estagiária interlocutora de crianças com surdez,
utilizaremos letras anteriormente citadas para representar as crianças e
utilizaremos a letra I para representar (estagiária interlocutora).
É importante ressaltar que as crianças B e J estão no 1° ano, mas
em salas distintas, assim como o educando R que está no 2° ano, necessitando que a I além de revezar os atendimentos, alterne suas visitas
nas salas e seu planejamento de trabalho com três professoras diferentes.
A pesquisa ocorreu em um período de aproximadamente dois
meses de análise para avaliar o trabalho da I diante do desenvolvimento
das crianças com surdez presentes em sua escola, em função do pouco
tempo de análise, é importante ressaltar que a experiência da mesma
acabou sendo muito valorosa, visto que já desenvolve um trabalho com
as crianças há mais de um ano, podendo assim somar o tempo de experiência e vivência agregando-o ao período da pesquisa.
Durante o trabalho com as crianças, I pôde perceber, além da necessidade destas de estarem bem instaladas na escola, a importância do
envolvimento e da participação de todos os funcionários, corpo docente
e família. A participação desses grupos para a criança é muito importante
para que tenha segurança de seu espaço e goste do ambiente em que
está inserida, afinal, estas representam uma pequena parcela de surdos,
diante de uma maioria ouvinte.
I percebeu que as professoras, ao receberem o aluno J , que não
possui oralidade nem proficiência em língua de sinais, tinham muito
medo por não saber como trabalhar e primeiramente não conseguir a
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mínima comunicação com o educando. O primeiro passo da professora
era perguntar para I o que a criança estava falando, como se ele não
estivesse presente para responder, sem ao menos tentar algum tipo de
comunicação. A I observou que a professora, inicialmente, tinha interesse em aprender algumas palavras em língua de sinais para facilitar
sua comunicação, no entanto, não houve muito empenho de sua parte,
notando-se um esforço maior em gesticular com mímicas.
Em relação ao aluno B, que possui oralidade e já apresenta uma
resposta favorável ao implante, a I observou, por parte da professora, uma
negação à sua diferença frente aos outros alunos, tratando-o igualmente
aos demais alunos ouvintes da sala, evitando a presença da I em sua aula
e de atividades diferenciadas. A educadora afirmava que o aluno estava
se desenvolvendo plenamente, como os demais. No entanto, foi possível
observar que em diversas situações o aluno não entendia o que estava
sendo aplicado em sua sala. O aluno demonstrava a não compreensão
das histórias, apenas repetia o que com o implante conseguia escutar,
entretanto, na maioria das vezes, não compreendia o que era falado.
A I observou que a professora do aluno R, atendendo às orientações da especialista da sala de recursos e da interlocutora, estava muito
empenhada. Vale ressaltar que esta professora já atende o aluno pelo
segundo ano. A I chegou à escola em maio do ano anterior quando o
aluno, segundo sua professora, era um “copista”. A criança apenas copiava da lousa, sem entender o significado das palavras. Foi realizado
um trabalho de parceria com a professora e a I, e a criança tinha muita
vontade de aprender. A educadora preparava atividades diferenciadas
para a I trabalhar individualmente com a criança, motivando, assim, outras
crianças com dificuldades de aprendizagem a pedirem para sentar-se
junto ao aluno surdo para aprenderem também. Foi utilizado muito material concreto, explorando sempre o campo visual para a compreensão
das palavras ou histórias.
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A ação da I com cada criança era diferenciada, visto que cada
criança possui necessidades diferentes, porém, muitas vezes um ou outro
aluno acabava ficando prejudicado devido ao rodízio que a I precisava
fazer para poder atender a todos.
Quando o aluno J estava na fase II, sua professora contava histórias em uma roda de conversas todos os dias. Este momento era,
notoriamente, de maior dificuldade e compreensão por parte do aluno.
Foi realizado um trabalho diário no qual a I preparava previamente a
história do dia seguinte. O aluno passou a aguardar ansiosamente para
entender as histórias, aprender mais sinais. A sala ficava atenta para
também aprender Libras. No 1° ano de atendimento, o aluno apresentava
hipótese de escrita pertinente a sua idade e série, porém, no decorrer do
ano, as exigências aumentaram, e o educando passou a perceber que
não conseguia escrever algumas palavras por não conseguir compreender
a sílaba solicitada. É importante notar que nesta fase o aluno estava se
adaptando ao implante recém-colocado, dificultando seu desenvolvimento no momento da pesquisa, impossibilitando-o, dessa forma, de
apresentar alguma melhora após a cirurgia. O aluno demonstrou muita
satisfação em utilizar a Libras, pois esta garante seu entendimento e
comunicação. Gostava de ensinar língua de sinais para os amigos e de
se comunicar com seus familiares, no entanto, estava sempre disposto a
tentar utilizar a língua oral. Dessa forma, o aluno buscava comunicação
com ambas as línguas, sendo que obtinha mais êxito na língua de sinais.
Principalmente no período da pesquisa, foi possível perceber os
pontos negativos do implante coclear. É preciso ressaltar que durante o
período do ano letivo o aluno faltou muito por motivo de saúde, principalmente por baixa resistência imunológica, e com mais frequência após
a cirurgia do implante coclear, além da limitação em algumas atividades
motoras ou de lazer, pelo risco do implante quebrar por queda ou batida.
Dessa forma, a I o acompanhava e supervisionava nestes momentos.
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Suas atividades, em relação ao recreio, ficaram limitadas, tirando de
certa forma a sua liberdade, uma vez que a criança é muito agitada e
possui muita energia própria da idade para brincar, pular e socializar. O
aluno teve dificuldade em conscientizar-se de suas limitações, visto que
estava também proibido de participar da maioria das aulas de educação
física, pois estas lhe apresentam periculosidade.
Em relação às sondagens aplicadas com o aluno J, foram utilizadas
imagens pictóricas e o uso do sinal em Libras para maior compreensão.
O aluno era pré-silábico com valor nas vogais, desde o final do ano
anterior, evoluindo para o nível de silábico alfabético no 3° bimestre.
Foram realizadas duas sondagens em dias diferentes com as mesmas palavras, uma sem o aparelho do implante coclear e outra com o aparelho.
Os resultados foram quase iguais, visto que o aluno se apoia bastante
na leitura labial, o que facilita sua compreensão. Durante a sondagem
o aluno adaptou a frase sugerida pela I, de acordo com sua vivência e
preferência.
O aluno J, por ter mais dificuldade, realizou a prova com a presença
e o auxílio da I. Foram realizadas apenas algumas adaptações curriculares na avaliação e a utilização da tradução simultânea em línguas de
sinais, sendo possível notar um relevante progresso na compreensão da
leitura e da escrita.
O aluno B se apresenta muito atento e gosta de realizar as atividades na sala com capricho e regularidade, sempre terminando as
tarefas antes de todos. Entretanto, sua maior dificuldade é relacionada à
compreensão de histórias e saber recontá-las. Como desenvolveu bem
a oralidade, utiliza muito pouco a língua de sinais. Vale ressaltar que o
aluno frequenta sala de recurso, e tem acesso à língua de sinais em casa
através de religiosos. Na sala de aula, sua professora alega que ele não
precisa da língua de sinais e nem de ajuda específica. A estratégia que
a I encontrou para ajudá-lo foi recontar a mesma história várias vezes,
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solicitando que o aluno escrevesse o que entendeu. Além de desenhos
e atividades diversificadas sobre o tema, foram utilizadas imagens para
ilustrar o assunto.
Quanto às limitações impostas pelos cuidados com o implante, o
aluno compreendeu, rapidamente, suas possibilidades para participar no
recreio e tipos de brincadeiras. A interlocutora apenas o acompanhou nos
primeiros recreios depois de implantado, pois o aluno compreendeu e
respeitou sua nova realidade. Visto que houve uma ocorrência em casa,
na qual brincando com seu irmão e com seu pai o aparelho quebrou e,
por mais de 15 dias, o aluno necessitou plenamente do apoio da Libras,
por ter retornado a sua condição de surdez.
Para a sondagem com o aluno B, utilizamos imagens pictóricas e
o uso do sinal em Libras para maior compreensão. O educando já era
alfabetizado em palavras desde o 2° bimestre e assim continuou. Na
sondagem realizada, o aluno precisava escrever uma frase e mesmo com
a repetição da frase por parte da I, ele não compreendeu seu significado,
pois parecia desconhecer o significado de certos termos da frase, por não
ter vivenciado a situação descrita, inclusive não conhecia o respectivo
sinal. Foi preciso trabalhar o conteúdo da frase em dia posterior para a
mediação do significado com significante.
O aluno B, por ser mais seguro, realizava as provas sem o auxílio
da I, e igualmente com os demais alunos da sala. Dias depois da prova,
realizou-a novamente com o apoio da I. Foram enfocadas as questões
que o mesmo não soube resolver, utilizados apoios concretos na brinquedoteca e o apoio de imagens com o sinal em Libras. Dessa forma,
o educando aprendia um novo sinal ou recordava o que já conhecia,
sendo que ao final da prova obteve resultado satisfatório conseguindo
realizar e compreender a maior parte das questões.
O aluno R ficou muito satisfeito quando, com o auxílio da I, con-

108

v. 10 • n. 1 • p. 87-112 • jan./jun. 2014

seguiu avançar em sua hipótese de leitura e escrita, o que o motivou,
cada vez mais, a estudar e se dedicar à aprendizagem.
O educando passou a perceber a funcionalidade da leitura e da
escrita, evidenciando a função social do letramento. Conforme relato
da I, que o acompanhou plenamente desde o ano anterior, este foi o
período de maior avanço e interesse pela aprendizagem, afinal, o aluno
partiu da fase “silábico com valor sonoro” utilizando as vogais e finalizou
o 4° bimestre como alfabético.
Este aluno frequentou a maioria das aulas do ano e durante o período da pesquisa, sem o aparelho auditivo, que o ajudava muito, em sua
perda moderada. O educando passou a ter comportamento inadequado,
relacionados ao choro, demonstrando insegurança e medo que, segundo
relato da família, aconteceu por causa de um episódio ocorrido durante
uma tempestade. Este fator interferiu nos seus estudos e na concentração
para sua aprendizagem. Seu grande salto na evolução da alfabetização
ocorreu no ano anterior a partir da chegada da I na escola, em parceria
com a professora da sala. Não foi possível realizar a sondagem final no
período da pesquisa com o aluno R, pois o mesmo foi transferido para
outro estado na semana da avaliação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo permitiu analisar a importância da função do
interlocutor em sala de aula e sua participação junto a uma escola regular
que inclui crianças com necessidades especiais diversas, enfatizando o
foco da pesquisa nas crianças com surdez.
A análise dos dados coletados permitiu concluir que a escola ainda
não está totalmente preparada em todas suas potencialidades para receber
as crianças com surdez principalmente com perdas profunda ou severa. Os
funcionários e corpo docente desconhecem a língua materna dos surdos,
a Libras. Não há número suficiente de interlocutores para atender todas
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as crianças com surdez. Além de não exigir especialização, o contratante
não garante vínculo empregatício, pois contrata apenas estagiários do
curso de Pedagogia. Esta situação contribui para certo desinteresse e
falta de comprometimento do contratado, que não se sente estimulado
a se aprofundar em sua prática, afinal, a qualquer momento, quaisquer
das partes podem rescindir o contrato e seu trabalho ser interrompido.
Pela amostra dos sujeitos analisados, constatou-se que os mesmos
demonstraram mais segurança com a presença da I, apresentando-se mais
atentos e aptos à aprendizagem, além de se desenvolverem socialmente.
Em relação às crianças com perda auditiva profunda, evidenciou-se que,
quando estimuladas em Libras, compreendem muito mais os conteúdos
e mostram interesse em ensiná-los aos amigos para desenvolver melhor
a comunicação com todos.
O estudo revelou ainda que, para que ocorra um bom trabalho
da I com as crianças com surdez, é necessária uma parceria entre professores e interlocutores, de maneira que os professores envolvam os
interlocutores em seus projetos, aceitando sua perspectiva educacional.
É de suma importância que os professores apresentem previamente o
conteúdo a ser trabalhado, para que os interlocutores possam preparar
melhor sua ação para as crianças, promovendo assim atividades e materiais diferenciados e preparo na tradução da Libras quando necessário.
Com base no material coletado do estudo de casos, foi possível
perceber uma evolução na escrita e uma maturação da compreensão dos
conteúdos, sendo necessário apresentar avaliações e sondagens diferenciadas a cada criança envolvida na pesquisa. Foi solicitado um desafio
maior ao educando B, que se encontrava alfabético, proporcionando
adaptações curriculares para sua maior compreensão.
O educando J, que ainda não havia desenvolvido plenamente a
oralidade, se beneficiava amplamente da Libras, por meio de um trabalho
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bilíngue, ora incentivando-o com a leitura labial, o estímulo ao som, ora
estimulando-o com a imagens pictóricas e Libras.
O aluno R evoluiu muito pouco em sua hipótese de escrita e
compreensão dos conteúdos. Mesmo sendo alfabético, apresentava relevante dificuldade em realizar produções de pequenos textos durante
o período da pesquisa.
Por fim, espera-se que este estudo possa contribuir para o avanço
do conhecimento em relação à vivência das crianças com surdez que
frequentam escolas regulares.
Recorrendo aos aspectos teóricos e ultrapassando a simples descrição
de fatos e das ações dos sujeitos, buscou-se a compreensão da realidade
estudada, participando, assim, do desafio de contribuir para uma iminente
mudança em ver o surdo com seu potencial devidamente valorizado e
respeitado. Nosso intuito é o de alertar a sociedade, principalmente os
órgãos responsáveis pela Educação, para que ofereçam o respaldo necessário para a mediação do saber na vida dessas crianças, garantindo-lhes
o direito inato à língua materna e o acesso ao conhecimento.
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RESUMO

A música é, sem dúvida, importante instrumento para a motivação
do aprendizado de línguas. Falar em música é, portanto, convocar a
audibilidade e as sinestesias, seus efeitos de sentido estésico, quinésico,
patêmico e sinestésicos. Essa atividade musical é revestida de polissemia
e está englobada pelo discurso lúdico, funcionando como elo entre a
emergência do descontínuo no interior do contínuo, e é forte material
para reflexão, uma vez que apresenta traços literários e atrai o ouvinte a
querer recebê-la de maneira positiva. Não só a música, como toda obra
de arte, tem o poder de desencadear efeitos de sentidos nas pessoas.
Neste artigo, portanto, encaramos a música como uma paixão que faz
com que os alunos de uma língua se identifiquem com ela, entrando
no campo da sua sensibilidade e provocando imagens mentais que os
deslocam no tempo e no espaço, deixando-os mais atraídos às aulas e
quebrando as barreiras da repulsa.
Palavras-chave: música; efeitos de sentido; motivação.

113

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

ABSTRACT

Music is undoubtedly an important tool for language learning motivation. Speaking of music, therefore, it calling for the audibility and
synesthesia, their aesthesic, kinesic and pathemic and synesthetic effects.
This musical activity is vested by polysemy and is encompassed by the
playful speech, functioning as a link between the emergence of discontinuous inside the continuum and it is a powerful material for reflection
since it presents literary traits and attracts the listener to want to receive
it in a positive way. Not only the music, but every work of art has the
power to trigger these effects on people. In this paper, therefore, we
face music as a passion that makes the students of a language to identify
themselves with it, entering the field of their sensitivity and producing
mental images which move them within time and space, leaving them
more attracted to the lessons by breaking the barriers of repulse.
Keywords: music; meaning effects; motivation.

INTRODUÇÃO

Tenho realizado muitas experiências com a música em sala de aula
na escola pública, particular, no ensino superior, com alunos do curso
de Rádio e TV e de Letras e com professores da rede pública de ensino
desde 1983. Este trabalho, no entanto, não trata dessas experiências
propriamente ditas, mas admito que todos esses anos me permitem
acreditar que a música pode ser utilizada de maneira positiva em sala
de aula para o ensino de línguas de maneira descontraída e reflexiva.
Mesmo antes de ser professor universitário e me tornar um pesquisador do assunto, fui um autodidata no aprendizado da língua, sob
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influência de seus efeitos em meu comportamento, enquanto ouvinte
e, depois, como profissional do rádio também desde 1983. É neste sentido que este trabalho trafega, apoiado na pergunta de Attico Chassot,
de “como preservar saberes primevos na tentativa de fazê-los saberes
escolares” (2008, p. 201). Desta forma procuro mostrar que a música
exerce efeitos de sentido estésicos, quinésicos e patêmicos no comportamento das pessoas.
Esses efeitos serão vistos, tanto nas culturas passadistas, quando
a música era produto da fé de que podia influenciar no caráter humano
tanto para o bem quanto para o mal, ou mesmo transformar a matéria,
como objeto modal de práticas exorcistas, elemento de poder nos combates, no seio da cultura judaica, chinesa, hindu, grega, etc., nas pegadas
de David Tame, em O poder oculto da música (1984).
Embora alguns possam criticar a prova da força da música com
base em experiências místicas, como produto da fé, pondera-se, que
o “crer” e o “ser” pertencem a um único universo fiduciário, conforme
mostra Greimas em Del Sentido II: “yo pienso que, que sirve de suporte
al discurso interior del sujeto cuando queremos exteriorizarlo, no es un
“yo sé”, sino un “yo creo” (1989, p. 133). Esse /fazer-saber/ vai além do
ato puramente informativo. Ele é, na verdade, um /fazer-crer/, porque não
há comunicação sem que haja, também, um fazer persuasivo e esta é
uma questão epistêmica. É com base nesta semiótica que apresentamos
a parte central deste trabalho, no que se refere aos efeitos de sentido estésicos, com base na Estética Tradicional, quinésicos, na esteira de Nícia
Ribas D’ Ávila (1997) e Fernando Poyatos (1994), e patêmicos, inspirado
na semiótica do sensível (1996-1999) e das paixões (1993).
Como ilustração das influências e efeitos da música no comportamento das pessoas, apresento o quadrado semiótico das modalidades
tímicas como categoria englobada da exteroceptividade x interoceptividade, reveladora dos estados de alma dos sujeitos diante da mensagem
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musicalizada, a que chamo de timia, sua propioceptividade. Pondera-se
que esses estados de alma sejam frutos de um estado de coisas exteriores
ao sujeito que, ao serem concebidas, provocam uma reação que trafega
entre a atratividade e a repulsa, dependendo da mensagem que recebem.
Pretende-se, finalmente, sugerir o uso da música em sala de aula
como forma de gerar a motivação para o aprendizado de gramática e
interpretação de texto, num viés crítico, por meio de perguntas lançadas
aos alunos, ao invés de respostas prontas, porque acredito que no interior de cada aluno, há pérolas que precisam ser extraídas, conforme
nos fazia entender Sydney Harris, no início do século passado (SPACK,
2005, p. 3-4).
A MÚSICA: DOS EFEITOS DO PASSADO AOS EFEITOS DO PRESENTE

A música envolve, estimula e diverte. A música ultrapassa as fronteiras, projeta-se no inconsciente coletivo e mostra um poder que remonta
ao seio da cultura egípcia, indiana, chinesa, assíria, suméria, babilônica,
hebraica, grega e romana como informa Montanari em História da música: da idade da pedra à idade do rock (1988, p. 6).
Nas culturas judaica, babilônica e egípcia, certos males, doenças
ou calamidades naturais eram atribuídas à ação de demônios, o que
podemos chamar de uma espécie de exorcismo, no sentido de que esta
é uma prática que visa esconjurar os espíritos maus, forçando-os a deixar
os corpos possessos ou dominar sobre pessoas. Parece-nos que esta era
a situação do Rei Saul, que precisou do toque da harpa de Davi para
retirar de seu interior um espírito mau que o perturbava e tirava o seu
sono1, e essa é uma questão epistêmica e não vamos debatê-la aqui, mas
mostrá-la, também, como objeto modalizador da conquista mediante o
sistema de fé de um povo, como o judeu, por exemplo.
Leia-se BÍBLIA de Estudo Defesa da Fé: questões reais, respostas precisas, fé solidificada. Rio de Janeiro: CPAD,
2010, p. 494.
1
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É no interior desta cultura judia que a música pode ser vista ainda
para o aviso da aproximação do inimigo, no toque da trombeta do
vigilante sobre altas torres ou como participante da cultura cristã para
anunciar a vinda do Cordeiro em nuvens de glória, segundo a narrativa
bíblica escatológica. O próprio Josué, na narrativa velho testamentária
(cultura judia), utilizou-se da música para derrubar os muros de Jericó
e tomar a cidade. É o Cristianismo primitivo e a Bíblia que trazem essas
ideias ao mundo ocidental (TAME, 1984, p. 18).
Mas não se resumem às narrativas bíblicas. Tame retoma também
o filósofo chinês Confúcio, que viveu quase seiscentos anos antes de
Cristo, que dizia haver um poder oculto na música, com energia para o
bem ou para o mal (1984, p. 17). Para essa cultura chinesa a música era
indicadora do comportamento das nações. Esse ocultismo da música
pode ser observado, segundo Tame, tanto na mesopotâmia quanto na
Índia e na Grécia. Os povos antigos acreditavam que o som fosse mesmo
capaz de feitos extraordinários, mas que exerciam também poder sobre
a alma humana. Se nas mãos de pessoas más, poderia provocar a destruição. Por outro lado, nas mãos de pessoas boas, poderia ser objeto
modal para a luz.
Diferentemente de como a música é vista hoje por alguns segmentos, objeto de arte inatingível ou produto de entretenimento, sem
importância prática, a música do passado, cria-se, poderia influir no
caráter do indivíduo e na sociedade, em consequência. Acreditava-se
que podia provocar mudanças até mesmo na matéria.
Aristóteles também é citado por Tame por conta de sua posição
que trafega na mesma direção de Confúcio, ao afirmar que a música se
distingue, em seus efeitos, no caráter humano, ora produzindo melancolia,
ora efeminação, ora a renúncia, ora o autocontrole, ora o entusiasmo, e
assim por diante. Platão, a exemplo de Confúcio e Aristóteles, também
discute os efeitos morais da música no comportamento das pessoas.
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Portanto, é preciso admitir que a música exerça essa força psicológica,
física, hipnotizante, mas também é revestida de um poder místico.
Junto aos hindus, o Som Cósmico era conhecido como OM, associado às vibrações, que podiam ser distinguidas de fundamentais ou
superfísicas. Acreditavam que as frequências ou tons reverberavam por
todo o cosmo, não estando apenas em sua substância e forma, mas
sendo as próprias. Admitiu-se que toda substância possui uma energia,
uma vibração básica. Hoje a física volta ao passado ao suspeitar que “a
matéria é toda composta de um algo fundamental, e de que as frequências
ou ritmos desse algo determinam a natureza específica de cada objeto e
átomo” (TAME, 1984, p. 23).

Os egípcios associavam as energias que vibram pelo universo com
o Verbo ou os verbos dos deuses. Para os gregos, essas vibrações eram
a Música das Esferas. Já os chineses as contemplavam como energias
que vinham do céu e que traziam a harmonia perfeita.
Independentemente da crença, ou das culturas passadistas, ninguém, em tempos atuais, pode negar o poder que a música exerce no
comportamento das pessoas. Seja esse fazer sobre a psique humana,
seja esse fazer sobre a áurea anímica, a que chamo de poder espiritual,
é preciso entender que a música também exerce um fazer físico, faz o
sujeito mexer. É nesse sentido que, conforme proposto no início deste
trabalho, convoco a audibilidade, essa “vasta importância de todos os sons
audíveis, terrenos, produzidos pela execução da música ou pela expressão
do discurso” (TAME, 1984, p. 24), e as sinestesias, compreendidas como

“o cruzamento de várias sensações, de que participam, com ênfase, os
sentidos” (CAMPEDELLI; SOUZA, 1999, p. 171).
São estas sensações que me interessam, porque são geradoras de
estados de alma nos sujeitos discursivos. É nesta perspectiva que tenho
desenvolvido experiências com a música, e a música em inglês, em
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sala de aula, enquanto objeto modal da motivação e pretexto para se
promover uma leitura crítica.
Pude notar, em todas essas experiências, que a música tem esse
potencial de provocar reações nas pessoas. Adilson Citelli, por exemplo,
diz que, no discurso lúdico, próprio da música e literatura, “os sentidos
se estilhaçam, expondo as riquezas de novos sentidos” (2002, p. 38). R. J.

Stewart afirma que a música é, também, um poder físico e, por isso, provoca reações no corpo, através de certas ressonâncias, timbres e ritmos,
e este é um fator demonstrado pelas ciências ortodoxas (1987, p. 31).
Afirma David Tame que “o adolescente americano comum ouve
não menos do que três ou quatro horas de música rock todos os dias”
(1984, p. 28). Os novos objetos tecnológicos facilitam o acesso dos jovens à música. Mesmo em sala de aula notamos esse fazer múltiplo dos
jovens, ao assistirem à aula, ouvirem música, em seus fones de ouvido
minúsculos, enquanto seus olhares percorrem as telinhas dos telefones
modernos, pelo toque da ponta dos dedos. A escola não pode ignorar
essa realidade. Ou se atualiza e se envolve ou vai ainda perder mais
terreno. Dentro desse contexto, não se discute aqui o que a tecnologia
fez com a sala de aula, mas em como utilizar a música de forma positiva,
promovendo, por exemplo, o senso crítico. Verifiquemos, portanto, seus
efeitos de sentido estésicos, quinésicos e patêmicos.
EFEITOS DE SENTIDO ESTÉSICO, QUINÉSICO E PATÊMICO

Nícia Ribas D’Ávila, em seu artigo “Semiótica Musical e Sincrética
no Marketing” (1998, p. 461-466), fala que a música, como toda obra de
arte, tem o poder de desencadear efeitos de sentidos estésicos, quinésicos
e patêmicos. A estese está ligada à estética, no sentido filosófico clássico
em que o sujeito é portador de um conjunto de sentidos pelos quais
percebe o mundo que o cerca, seu estado de encantamento e êxtase
diante do que considera belo, como explica J. A. Cuddon: “gradually,
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the term aesthetic has come to signify something which pertains to the
criticism of the beautiful or to the theory of taste” (1982, p. 17).
Estese, portanto, designa sensibilidade do sujeito observador, suas
sensações diante da obra de arte, seja esta de caráter musical, literário ou
pictórico: “An aesthete is one who pursues and is devoted to the ‘beautiful’
in art, music and literature” (1982, p. 17).

Foi Baumgarten que criou o termo “estética”, no século XVIII,
definindo-a como: “o estudo da sensação”, “a ciência do belo”, referindo-se à empiria do gosto subjetivo, àquilo que agrada aos sentidos, mas
elaborando uma ontologia do belo” (JAPIASSU; MARCONDES, 1990,
p. 88). Ao perceber a mensagem, seja esta qual for, o sujeito é possuído
pela sensação e manifesta estados de alma que podem ser eufóricos,
disfóricos, de consciência (foria) ou inconsciência (aforia).
O quinésico fala-nos dos movimentos e posições de cunho psicomuscular conscientes ou inconscientes do sujeito diante de uma cena
visual ou da emissão de um som qualquer. Esses movimentos, aprendidos
ou de origem somática descritos por Fernando Poyatos, são “de percepción visual, audiovisual y tactil o cinestésica que, aislados o combinados
con la estructura lingüística y con otros sistemas somáticos y objetuales,
poseen valor comunicativo intencionado o no” (1994, p. 139). Por isso,
faz distinção do seguinte conjunto lexemático: “cinética, parte de la mecânica ; cinesiología, que trata del mecanismo de nuestros movimientos;
cinestésica y sinestesia, ambas definidas como uno de los sentidos y como
percepción secundaria respectivamente” (grifo nosso) (Vol II, 1994, p.
186). Com base nesta concepção, um gesto, uma respiração, um “tic”,
como sugere Poyatos, são revestidos de sentido culturalmente.
O patêmico aponta para o papel do sujeito como também formador
do ator discursivo, ao seu estado de alma, à sensação do preenchimento
de uma falta, diferentemente de seu papel temático, como sujeito do
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fazer, conforme delineia Greimas: “A diferencia del rol temático, ligado
al hacer, el rol patémico – llamado también a formar parte del actor –
concierne al estar – ser del sujeto, a su “estado” (GREIMAS; COURTÉS,

1986 (fr.), 1991 (espanhol), p. 190).
Diríamos, finalmente, que o discurso musical, a exemplo do discurso publicitário, envolve o “eros, o logos, o pathos2, (1998, p. 478).
Os classemas do figurativo mitológico são formadores de isotopias do
erotismo. Eros, simbolizando a sensação de prazer provocada em quem
ouve a música, representando o aspecto euforizante e a isotopia da
beleza estética clássica, pela Égide de Afrodite. O logos apreendido fala-nos da isotopia da coesão e coerência em cada discurso verbal e não
verbal. A isotopia da complementaridade pode ser vista por intermédio
do pathos, a nossa falta, objeto de nossa busca, de nosso desejo, aquilo
que vai complementar o objeto dos nossos anseios.
Afirma-se, portanto, que nossos alunos, ao se depararem com a
música, em inglês, são movidos em seu estado de espírito, ao verem a
obra musical como bela, ao dizerem “essa música é bonita”. Sofrem,
portanto, um efeito estético.
Além do efeito estésico, também sofrem a influência da música
em seu corpo físico, porque aquele som, o seu ritmo, faz mexer o seu
corpo. É o efeito quinésico.
Quando a música funciona como elemento de preenchimento de
uma falta, de uma sensação que desperta o apaixonamento, estamos
falando do efeito patêmico.
O quadrado semiótico das modalidades tímicas que segue ilustra
como o sentido provoca efeitos no público destinatário das mensagens
musicais.
Ethos, pathos e logos referem-se às três provas clássicas aristotélicas e eros tem sua procedência na mitologia grega.
Sobre o assunto, leia-se The art of rethoric, trad. John H. Freese. LCL. Cambridge: Harvard University Press, 1983.
2
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FORIA
EUFORIA

DISFORIA

NÃO DISFORIA

NÃO EUFORIA
AFORIA

A categoria tímica articula-se em eufórica, grande prazer, o que é
positivo, ou disfórica, grande dor, o que é negativo, termos emprestados
por Greimas da psicanálise freudiana, com exceção dos masoquistas,
que têm prazer com a dor. Essa articulação em euforia/disforia tem como
termo neutro a aforia, que é o estado de inconsciência do sujeito, e a
foria, que é o seu estado de consciência.
É essa consciência e ou inconsciência que pode ser revelada por
meio da timia (e de patêmico = paixão; pathos), em que o ser vivo é
“portador de conotações psicofisiológicas” (GREIMAS; COURTÉS, 1979,
p. 357). Por isso reage de acordo com as mensagens que recebe do meio
de forma repulsiva ou atrativa.
O homem, para perceber, é preciso que esteja sensível ao que
vem de fora e afeta os seus sentimentos. Isto implica dizer que não é
possível se falar em sentir e perceber sem antes se considerar a categoria
exteroceptividade e interoceptividade que, para Greimas, é superior hierarquicamente à categoria tímica, porque é “empregada para classificar
o conjunto das categorias sêmicas de um universo semântico” (1979, p.

462). Assim, temos a categoria tímica como sua englobada.
É por isso que se afirma que o corpo é o mediador da percepção
de que as coisas de fora do sujeito, do mundo, representam e, por isso,
“transformam-se em sentido – em língua” (1993, p. 13). Afirmam Greimas
e Fontanille que “as figuras exteroceptivas interiorizam-se e que a figu-
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ratividade pode então ser concebida como modo de pensamento do
sujeito” (1993, p. 13).
Esse sujeito, em sua trajetória rumo à “significação e à sua manifestação discursiva, encontra obrigatoriamente uma fase de sensibilização
tímica” (1993, p. 14). Neste aspecto, o corpo acaba por ser o mediador

de uma homogeneização, dessa mistura entre o de fora e o de dentro
de forma que resulte no mesmo aspecto em seu conteúdo interior. É o
corpo que sincretiza o exteroceptivo e interoceptivo pela proprioceptividade somática do sujeito de estado que passa a revelar um estado
de alma. Ele sincretiza, como uma solução química, que após a mistura
apresenta um mesmo aspecto e concentração em seu interior: O sentir
e o perceber do sujeito diante do mundo, suas reações disfóricas, no
caso da repulsa, e eufóricas, no caso da atração, apresentam-se, assim,
como um só produto.

Interoceptivo

+

Exteroceptivo

Estado de alma

+

Estado de coisas

Espaço interior uniforme do sujeito proprioceptivo

Não é possível, no dizer de Greimas e Fontanille, ao sujeito epistemológico da construção teórica, isentar-se da contaminação tímica,
porque “ele não pode apresentar-se como puro sujeito cognitivo ‘racional’;
com efeito, em seu percurso que conduz ao advento da significação e
à sua manifestação discursiva, ele encontra obrigatoriamente uma fase
de sensibilização tímica” (1993, p. 14).
Para Herman Parret, “sentir é tocar” (1996, 63) e essa é uma de-

123

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras

finição que leva ao tangível, à base para a evidência sensorial. Essa
afirmação de Parret é reforçada por Waldir Beividas quando diz que
“justo ou equivocado, o sentimento é, no entanto, real” (1996, p. 120).
A realidade do sentimento está no fato de que aquela determinada sensação causada por certa música lateja em seu ser interior, sendo uma
experiência, embora subjetiva na esfera de sua mente, verdadeira, posto
que o remete a algo, como lembranças do passado, de um amor, de um
encontro, despertando as fantasias, o desejo, e, às vezes, até a obsessão
que ocupam lugar em sua mente e moldam o seu pensamento que,
segundo Silveira, na esteira de Peirce, “só é experimentado... só atua
mediante uma expressão sensível” (1996, p. 69).
É da união do pensamento e da expressão sensível que temos uma
unidade. Essa unidade passa a ser real porque é inerente ao ser desse
sujeito. Sua existência não depende necessariamente da consciência
do outro, mas de seu próprio saber sobre sua existência, por meio de
sua própria sensibilidade. Neste sentido, o sentimento antecede o pensamento, sendo a razão da própria existência. É por essas razões que
se afirma a música e seus efeitos de sentidos estésicos, quinésicos e
patêmicos no ensino de línguas, porque faz parte do mundo dos jovens
e, por extensão, de sua existência, como determinadora de valores e de
sua visão de mundo. O uso da música, portanto, de forma criteriosa e
crítica, pode ser uma saída para a alienação, diante de uma indústria
fonográfica internacional e do estigma de que nós, professores de inglês,
somos “papagaios”, repetidores de uma cultura imperialista, receptores
passivos de uma invasão cultural.
Com base nas experiências que tenho realizado em sala de aula
ao longo de mais de trinta anos, ao expor meus alunos ao som de uma
determinada música, para provocar o relaxamento, como na proposta
criada por Georgi Lozanov e descrita por Jean Lerède, considerando a
Sugestopedia como uma Ciência da Educação, resultante da aplicação
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didática e pedagógica de uma outra ciência da vida psicológica, a Sugestologia, ou mesmo para motivá-los pelo seu gosto por determinada
música que faz parte de seu repertório cultural, ou ainda para o ensino
de gramática contextualizada ou interpretação do conteúdo de suas
letras, pude perceber e comprovar sua importância.
Foram várias as experiências que mostraram, na pior das hipóteses,
que a música, além de provocar os efeitos de sentidos aqui abordados,
também funcionou como objeto modalizador da motivação conforme
ilustramos por meio do quadrado semiótico da atratividade x repulsa
que encerra esse artigo:

EUFORIA

Atratividade
(Aulas com música)

Repulsa
(Aulas sem música)

Não repulsa
(Música, programa
radiofônico, gramática
contextualizada)

Não atratividade
(Aulas tradicionais,
sem música, programas
de rádio, gramática da
tradução)

DISFORIA

(Sugestopedia)

A proposta, portanto, é que os professores adotem a música não
como estratégia de preenchimento, mas como material didático de apoio
pedagógico, explorando não só seus efeitos de sentido, mas também seu
conteúdo, afinal, cada letra de música apresenta uma estrutura gramatical
e uma temática que podem ser exploradas a partir do texto como forma
de conduzir os alunos de uma situação de disjunção com o estímulo à
conjunção com a tão necessária motivação de forma descontraída (a
música tem esse poder de relaxar) e, ao mesmo tempo, reflexiva, ao levar
os alunos a pensarem e descobrirem os temas principais que aparecem
no nível fundamental, os personagens envolvidos na letra (actantes sujeitos), suas competências, ações (performance), sanção, objeto modal,
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valores em jogo que aparecem no nível intermediário ou narrativo, desaguando na concretude dos temas abstratos do nível fundamental no
nível discursivo, quando os alunos são levados a encontrar as figuras e
temas, ator, tempo e espaço, culminando com a estrutura elementar da
significação, o quadrado semiótico.
Essa proposta faria desses leitores de textos, consumidores deste
produto da indústria fonográfica, sujeitos do processo por meio da reflexão e uma leitura crítica dos textos auditivos, visuais ou daqueles que
apresentam um sincretismo de linguagens.
CONSIDERAÇÕES “QUASE” FINAIS

Neste trabalho abordaram-se os efeitos da música no comportamento das pessoas, num jogo de contraste entre o passado e o presente,
como forma de se estabelecer que se mudam os tempos, mas a força
da música continua e, por isso, pode ser usada de maneira positiva no
processo do ensino e aprendizagem de língua inglesa.
Sob este ângulo, pode-se dizer que os efeitos de sentido da música
foram vistos tanto nas culturas passadistas quanto nos dias atuais a fim
de se sugerir a música como objeto modal da motivação e a semiótica
como ferramenta para uma leitura crítica dos enunciados em língua
inglesa. É esse envolvimento dos jovens de hoje com a música que nos
faz crer que, a partir de uma criteriosa seleção tipológica do gênero,
pode-se aplicá-la em sala de aula como pretexto para reflexão ou mesmo
ensino de gramática.
Procurou-se mostrar que, embora alguns povos da antiguidade
vissem a música de forma diferente de como é vista hoje, ela ainda se
torna elemento que exerce influência no corpo anímico, físico e espiritual
do ser humano, o que chamei de efeitos estésicos, aquela sensação de
que a música é bela, quinésicos, a manipulação física a ponto de fazer os
membros de nosso corpo se mover e patêmico, quando somos tomados

126

v. 10 • n. 1 • p. 113-128 • jan./jun. 2014

por sensações que nos levam a outras dimensões, estados de alma dos
mais diversos na impressão de que nos complementa.
Sob esse prisma, buscou-se mostrar que entre o crer e o ser existe
um único universo fiduciário, aquela impressão da realidade que é tida
como verdadeira em nosso interior, passando pelo sensível como ponto
de partida para se alcançar o tangível por meio da percepção do que
para nós torna-se como real. O nosso corpo, neste caso, funciona como
mediador por conta das sensações ora de atração, ora de repulsa, diante
de determinada mensagem, como a mensagem musical que nos influencia
pela harmonia dos instrumentos, os ritmos, as vibrações dos sons, a letra
da música, nos levando a assumir estados de alma eufóricos, disfóricos,
fóricos ou afóricos, dependendo das circunstâncias.
Isso pôde ser mostrado por meio do quadrado semiótico das modalidades tímicas, que funciona como categoria englobada de outra
categoria que lhe é superior, a da exteroceptividade x interoceptividade,
reveladora da propioceptividade do sujeito. Mostradas estas resultantes
no estado de alma humano, a partir de um estado de coisas externas ao
sujeito e por ele concebidas, intentou-se, finalmente, sugerir a música
em sala de aula como instrumento de aquisição de uma segunda língua
de forma descontraída e reflexiva. As considerações são “quase” finais
porque não se encerram aqui, mas prosseguirão continuamente em pesquisas futuras e no engajamento de novos pesquisadores que possam se
interessar por esse apaixonante assunto.
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RESUMO

O objetivo deste artigo é a reflexão dos aspectos por trás da essência do signo linguístico saussuriano. Mais especificamente, compreender em que medida a diferença é constituída no fundamento do signo
linguístico, uma vez que todo e qualquer signo linguístico seja essencialmente caracterizado na consideração das correlações entre outros
signos constituintes do sistema linguístico estimado. Tal proposta de
trabalho parte do sistema epistemológico e filosófico possibilitado (considerando aqui uma terminologia moldada à imprecisão autoral atribuída)
por Ferdinand de Saussure (2006, 2011) e das reflexões produzidas por
vários pesquisadores a partir desses tratados. Essa nossa proposta de
trabalho demandou de nós uma postura metodológica um tanto quanto
categórica e estrutural para apontar essa premissa de diferença e suas
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pressuposições, que, com isso, caracterizam o signo linguístico dentro
da construção sistêmica saussuriana.
Palavras-chave: Signo; Signo Linguístico; Diferença; Ferdinand de
Saussure.
ABSTRACT

The purpose of this article is to reflect aspects behind the essence
of sign language of Saussure. More specifically, to understand to what
extent the difference consists in the linguistic sign bedding, since any
linguistic sign is essentially characterized in consideration of correlations
between other system constituents estimated linguistic signs. Such job
offer part of the epistemological and philosophical system possible (considering here a molded terminology to authorial vagueness assigned) by
Ferdinand de Saussure (2006, 2011) and reflections produced by various
researchers from these treaties. That our proposal of work demanded of
us a methodological stance somewhat categorical and structural point
that premise of difference and their assumptions, that characterize the
linguistic sign within the systemic construction of Saussure.
Keywords: Sign; Linguistic Sign; Difference; Ferdinand de Saussure.

INTRODUÇÃO

Ferdinand de Saussure (1857-1913) trouxe contribuições significativas
para o desenvolvimento da linguística e, por esse motivo passou a ser
conhecido como “pai da linguística moderna”. Anteriormente ele não
havia trabalhos epistêmica ou filosoficamente estabelecidos que pudessem
estabelecer com precisão e maestria os contornos de um método que
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oferecesse um tipo específico de estudo da língua. Na verdade, nem o
próprio Saussure pôde tornar público algum artigo ou livro que colocasse
em questão uma filosofia ou metodologia destinada ao tratamento da
língua enquanto objeto de pesquisa e reflexão; sendo assim, os principais textos deste autor foram evidenciados após publicações póstumas.
Seus estudos foram posteriormente discutidos por diversos estudiosos
como Benveniste (1974), Culen (1979) e Jakobson (2010), por exemplo.
A título de especificação, vale mencionar que caberá, no presente trabalho, levantar reflexões a partir da questão da diferença em Saussure
a partir de suas obras e de algumas discussões levantadas por Orlandi
(1986) e Culen (1979).
Por Saussure, a língua é estabelecida como objeto de investigação
específico da linguística, sendo pensada como um conjunto de signos
sistematicamente organizados em torno de uma estrutura. Ainda aí, por
exemplo, o signo linguístico é dado como a correlação entre a forma
(imagem acústica) e o significado (o conceito) (e.g. a palavra “livro” está
associado a uma ideia de livro), premissa que fundamenta a existência
da ideia de arbitrariedade dentro desse sistema de pensamento saussuriano. No entanto, de acordo com o Curso de Linguística Geral e com
os Escritos de Linguística Geral, é com o conceito de diferença que os
signos de uma determinada língua se constituem como tal, pois não é
por acaso que o próprio Saussure (2006) tenha proferido que “um signo
é tudo aquilo que outro não é”. A partir desse enunciado proferido por
Saussure é que estabelecemos a exegese dentro de nosso artigo.
Como podemos ver, Saussure estabelece um sistema de pensamento determinante para a linguística no objetivo de pensar a língua
sistematicamente enquanto estrutura composta por unidades abstratas
(psicológicas) e a partir de convenções coletivas e que, por isso, pode
ser pensada enquanto fato social1.
1

É importante apontarmos que Émile Dukheim (na sociologia) e Sigmund Freud (na psicologia), ambos contemporâneos
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É interessante dizermos aqui que o objetivo do presente artigo não
é colocar em relevo qualquer tipo de importância entre e sobre as obras
de Ferdinand de Saussure, ou também qualificar as produções atribuídas
a ele (as notas pelos alunos escritas durante as aulas do curso de linguística dadas por ele na Universidade de Genebra e as obras póstumas
(intituladas Curso de Linguística Geral e Escritos de Linguística Geral) de
veridicidade autoral, mas, sobretudo, levar em conta os denominadores
comuns entre as obras de Saussure a fim de refletir em que medida a
diferença é constituída no fundamento do signo linguístico saussuriano.
Essa exegese exige de nós uma atitude um tanto quanto categórica e estrutural para apontar a premissa de diferença e seus aspectos
que caracterizam e tipografam o signo linguístico dentro da construção
sistemática de Saussure e, nesse sentido, pretendemos trazer reflexões
no corpo do presente artigo.
A QUALIDADE ESSENCIAL DO SIGNO E O PRINCÍPIO DE NEGATIVIDADE

Para Saussure, a língua é constituída enquanto sistema no qual
podemos perceber um conjunto de signos. Estes, dentro da estrutura epistêmica saussuriana, são unidades abstratas e convencionais, os quais se
correlacionam uns com os outros de modo determinante. Em meio a esse
pensamento estrutural, podemos perceber duas premissas saussurianas
que categorizam o fundamento do signo linguístico: a) a arbitrariedade
e b) a negatividade.
Segundo Jonathan Culler (1972, p. 14), o primeiro princípio da teoria
saussuriana corresponde à qualidade essencial da linguagem de que o
signo linguístico é arbitrário. Isso quer dizer que a condição de relação
entre significado e imagem acústica se apresenta como uma condição
não natural e nem inevitável. A palavra “copo” em língua portuguesa,
de Saussure, ajudaram a estabelecer bases conceituais importantes para os estudos dos comportamentos e realizações
humanas (e.g. o conceito de “fato social”).
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por exemplo, não tem nenhuma relação natural com a ideia de copo
que designa, tanto que a palavra “copo” pode corresponder à ideia de
copo na mesma medida em que a palavra “cup” em inglês ou “tasse” em
francês pode significar. É possível observar aí que não há uma relação
natural entre a palavra e o significando, podendo assim variar no que diz
respeito aos possíveis significantes e significados, isto é, um falante de
língua portuguesa poderia muito bem utilizar a palavra “pássaro” para se
referir a um pássaro do mesmo modo que ele poderia utilizar a palavra
“bird” para aludir-se ao mesmo pássaro em língua inglesa, mostrando
que há uma arbitrariedade na qualidade essencial do signo.
Além disso, ainda a respeito da arbitrariedade, assim como diversos
significantes para designar um mesmo significado, um mesmo significante pode ter vários significados. Por exemplo, quando consideramos
as frases (1) “Hoje, o sol está radiante!” e (2) “Você é o sol de meus dias”,
podemos dizer que os sóis referidos nas duas ocorrências linguísticas
não se correspondem, embora constituam o mesmo significante, isto
é, o “sol” referido na primeira frase não possui o mesmo significado
que na segunda, uma vez que o primeiro se refere a um astro visto em
um determinado momento por alguém, e o segundo faz uso de um determinado sentido figurado para qualificar alguém em especial. Como
podemos observar, são duas ocorrências de um mesmo significante para
significar cada um de maneira específica apontando, desse modo, que
um mesmo significante poderá corresponder a uma quantidade n de
significados. Desse modo, essa evidência corrobora o argumento que
justifica a existência do paradigma de arbitrariedade no signo linguístico
e, assim, aponta que o signo linguístico não pode ser tomado como
positivo, absoluto ou universal.
Convém colocarmos em jogo a exegese de que há uma objeção
sob a hipótese de arbitrariedade fundamentada por Saussure, ou seja,
de que há um princípio que justifica a existência de signos linguísticos
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motivados por aquilo que designam. A respeito disso, Culler (ibidem, p.
16) diz que “há duas maneiras pelas quais os signos linguísticos podem
ser motivados, isto é, tornar-se menos arbitrários”. Exemplos disso, que
podemos utilizar aqui, são as tão conhecidas onomatopeias que, conforme PINTO et al (2014) geralmente são utilizadas em charges, HQs
e mangás. Nelas, é possível conferir uma relação de semelhança com
aquilo que querem designar. Por exemplo, a expressão boom utilizada
para exprimir a ideia de explosão e estouro. Podemos ver aí uma espécie
de mimetização e/ou imitação entre a imagem acústica e o significado
correspondente ao significado enquanto motivação do signo.
De outro modo, ainda segundo Culler, podemos perceber que,
embora motivados pelo que designam, os signos dessa natureza ainda
assim são arbitrários, uma vez que podem ser substituídos por outros
signos motivados de outra língua (por exemplo, a expressão portuguesa
“au au” para significar o som produzido por um cão pode ser substituído
por “woof woof” em inglês ou “haf haf” em checo) ou, também, por
signos arbitrários. Além disso, o que une o significante com o significado
é uma convenção e não uma naturalidade ou um acaso. Poderíamos
utilizar, nesse contexto, uma motivação de segunda ordem: a expressão
morte social. Aí, o sentido do paradigma morte se une ao sentido do
paradigma social para mimetizar um tipo específico de morte que corresponde ao término de status que qualifica um determinado indivíduo
enquanto participante de um grupo ou sociedade. Desse modo, embora
essa relação entre dois paradigmas sintagmáticos remeta motivadamente
ao significado, sua natureza é arbitrária na medida em que em sua estrutura haja dois elementos arbitrários, que não mantêm nenhuma relação
natural com o que eles designam.
É decisivo para o conceito de arbitrariedade ressaltar aqui, em
uma perspectiva saussuriana, que as línguas não simplesmente nomeiam
categorias existentes, mas faz com que estas se articulem dentro de seu
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sistema. Dizer isso corresponde proferir que os significantes e os significados não são tidos como absolutos e positivos, mas que suas posições
em relação com outros significantes e significados dentro de um sistema
abstrato de convenções é que os define enquanto possuidores de um
determinado valor linguístico. Desse modo, se a língua nomeasse seus
conceitos, consequentemente não poderíamos falar em uma evolução
do signo, visto que há uma quantidade significativa de pesquisas e ocorrências linguísticas que justificam a hipótese de transformação do signo
no tempo, isto é, a língua é rica em exemplos de significados que se
modificaram a partir do deslocamento de significantes, de imagens acústicas que mudaram suas bordas e perderam e/ou ganharam sua relação
com outras imagens acústicas, por exemplo. Culler ainda acrescenta a
respeito disso:
Se a linguagem fosse simplesmente uma nomenclatura para um conjunto
de conceitos universais, seria fácil traduzir de uma língua para outra.
Dever-se-ia simplesmente substituir o nome francês por um conceito com
o nome inglês. Se a linguagem fosse isso, a tarefa de aprender uma nova
língua seria também muito mais fácil do que é. Mas quem tenha tentado
uma destas tarefas adquiriu, aí dele, um grande número de provas diretas
de que as línguas não são nomenclaturas, de que os conceitos ou significados de uma língua podem diferir radicalmente dos de outra. (CULLER,
1976, p. 16)

Como já dissemos, a língua não pode ser pensada como um sistema que simplesmente faça com que categorias existentes signifiquem
positivamente, mas que promova a articulação dentro de seu sistema,
criando suas próprias categorias. Não é por acaso que podemos inferir
o princípio de negatividade considerado por Saussure nesse sistema de
correlações durante a definição do valor de um determinado signo, ou
melhor, não é à toa que Saussure tenha proferido, valendo-se de outro
fato social, que:
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Assim, como no jogo de xadrez, seria absurdo perguntar o que seria uma
dama, um peão, um bispo ou um cavalo, considerados fora do jogo de
xadrez, assim também não tem sentido, quando se considera verdadeiramente a língua, buscar o que é cada elemento por si mesmo. Ele nada
é além de uma peça que vale por oposição às outras, segundo certas
convenções. (SAUSSURE, 2011, p. 63).

Considerando este excerto, poderíamos dizer que seria um absurdo
perguntarmos qual seria o significado das palavras “azul”, “vermelho”,
“branco” ou “amarelo”, levando em conta os termos fora do campo semântico das cores, isto é, o significado das palavras referente às cores não
passam de termos que só tem sentido na oposição aos termos condizentes
às outras cores, de acordo com determinadas leis estabelecidas entre
os falantes da língua. Isto é, o significado das palavras que corresponde
a cada cor aponta, ao mesmo tempo, ao que se opõe a ele, ou, mais
precisamente, a tudo aquilo que ele não é.
Contudo, o que podemos parcialmente dizer aqui é que a partir
da arbitrariedade do signo linguístico é possível pensar num princípio
de negatividade, uma vez que o signo não pode ser tomado de modo
absoluto e positivo, visto que ele varia de acordo com os valores e correlações estabelecidos na língua (langue) e durante a ocorrência dele (o
signo) na fala (parole). Resta agora vermos em que medida a diferença
é estabelecida dentro dos eixos [paradigmático e sintagmático] que caracterizam o signo linguístico.
DIFERENÇA NO EIXO PARADIGMÁTICO

Como vimos, um signo se estabelece a partir da oposição dele
na relação com outros signos do sistema linguístico a que pertence. Ao
refletirmos a partir dessa afirmação somos levados a algumas exegeses
referentes à premissa de paradigma, que pertence ao sistema epistemológico saussuriano. Trata-se de questões como: de que modo a diferença é
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estabelecida no eixo paradigmático do signo? Qual a razão por trás dessa
diferença? Quais exemplos podem ser citados aqui no objetivo de ilustrar
esse fenômeno? No entanto, para refletirmos a respeito destas perguntas,
é preciso, de antemão, resolvermos uma questão de terminologia dentro
do sistema epistemológico que está sendo utilizado e, paralelamente a
isso, dizermos o que podemos entender por “paradigma”.
No Curso de linguística geral, Saussure (2006, p. 142) fala de duas
esferas distintas, sobre as quais estabelece uma determinada ordem de
valores e que podem ser mais bem compreendidas quando passa a ser
estabelecida certa oposição entre estas duas esferas. Nesse caso, ele se
refere às relações do tipo sintagmático e as relações do tipo associativo.
A respeito desta segunda classificação, Saussure diz que as palavras que
possuem algo em comum se associam na memória, formando grupos nos
quais imperam relações variadas. Por exemplo, entre as palavras “chapéu”,
“chapéus”, “chapeleiro” e “chapelão” há um denominador comum ao
relacionar as oposições entre os termos que podem ser associados e que
forma um grupo. É importante destacarmos aqui que essas relações associativas não têm extensão na fala, mas ocorrem efetivamente no cérebro.
Com base no curso, em oposição às relações sintagmáticas, Culler
(1976, p.39) faz referência aos termos que são distintos entre si e que
também se alternam, utilizando como terminologia epistemológica a
expressão “paradigma”. Do mesmo modo, valendo-se do termo “paradigma”, Orlandi (1972, p. 27) fala, também, de dois eixos que se opõem
e se definem, mostrando que “o eixo paradigmático é o que organiza
as relações de oposição (ou/ou), em que as unidades se substituem
(tomo/como)”.
O que Saussure (2006) chama de relações associativas no Curso de
Linguística Geral parece corresponder com o que define por paralellies
nos Escritos de Linguística Geral, uma vez que ele opõe essa premissa
ao que é fundamentado por sintagma. Assim, podemos perceber que
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nos escritos, Saussure (2011, p. 58) define paralellies enquanto fala em
potencial, coletividade de elementos combinados concebidos e associados na/pela mente e também um eixo no qual uma unidade passa a
ter existência em meio a outros elementos possíveis.
Ora, podemos chegar a um denominador comum entre os termos
apresentados aqui, que possa estabelecer um conceito do que viria a
ser um paradigma dentro da estrutura epistemológica saussuriana. Observando essas afinidades, o eixo paradigmático da linguagem pode ser
tomado aqui como ato psicológico, no qual um determinado signo é ou
pode ser levado à existência em meio a outros elementos sígnicos durante
uma ocorrência linguística. Um exemplo ilustrativo para isso é o uso da
expressão “cães” para designar um conjunto de animais agrupados sobre
características comuns entre si. Essa palavra não pode ser realizada de
qualquer modo, mas segundo algum tipo de aspecto relacional que a
permita ser utilizada e não outra palavra em seu lugar em detrimento de
outra palavra. Então, ao tentarmos estabelecer uma unidade conceitual
na variação terminológica do paradigma dentro da linguística estrutural
é possível observarmos que há um germe do aspecto diferencial no eixo
paradigmático. Mas como isso acontece efetivamente?
Quando se fala em signo linguístico em Saussure (2011), pressupõe-se tanto diferença quanto diversidade, uma vez que os signos só podem
ser efetivamente signos em oposição a outros. Essas premissas, como
vimos, valem tanto para a forma (figura acústica, significante) quanto
para o significado na medida em que eles se correlacionam uns com os
outros dentro do sistema linguístico. Saussure acrescenta:
Não há, na língua, nem signos nem significações, mas DIFERENÇAS de
signos e DIFERENÇAS de significação; as quais 1º só existem, absolutamente,
umas através das outras (nos dois sentidos) sendo, portanto, inseparáveis
e solidárias; mas 2º não chegam jamais a se corresponder diretamente.
(SAUSSURE, 2011, p. 65).
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E ainda:
Chega sempre um momento em que o conhecimento do fato nítido é
indispensável, até mesmo onde ele era menos esperado; mas se um tal
conhecimento é da maior utilidade para o linguista, em certas circunstâncias que tentaremos precisar, nós continuamos a dizer que a língua só
se alimenta, em sua essência, de oposições, de um conjunto de valores
perfeitamente negativos, que só existem por seu contraste mútuo. (SAUSSURE, 2011, p. 66).

Quando Saussure diz que não existem signos e significações, mas
sim diferenças entre estes, ele não quer abolir a existência de signos e
significações, mas dizer que estes só têm sentido existencial na medida
em que se correlacionam com outros signos e que a relação entre estes
signos não aconteça de qualquer maneira, mas nas relações de diferença
entre os signos que compõem o sistema linguístico. Ainda aí Saussure
estabelece um paradoxo de existência do signo, no qual tal existência
pode ser compreendida como solitária e ao mesmo tempo inseparável
entre signos e significações.
O que podemos observar até então, considerando o eixo paradigmático, é que um determinado signo precisa manter uma relação de
negatividade com os outros signos que compõem o sistema linguístico
para serem estabelecidos como tal. Isto é, digamos que precisemos estabelecer um signo para designar uma pluralidade de pequenos mamíferos
carnívoros domésticos da família dos felídeos. Não podemos utilizar o
signo “ratos” e nem “sapos” porque estes se diferenciam semântica e
fonologicamente daquilo que queremos significar. Nem podemos utilizar
a palavra “gato” porque morfologicamente e, desse modo, semanticamente também, a palavra não dá conta da pluralidade de animais que
devem ser designados. Podemos observar aqui que, paradigmaticamente,
a pluralidade desses animais pode ser chamada de “gatos” na medida
em que é tudo o que não é, ou seja, a diferença no eixo paradigmático
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é que estabelece a utilização do termo “gatos” no referimento de uma
pluralidade de pequenos felídeos domésticos.
Consideremos agora outro exemplo. Digamos que um determinado
sujeito pertencente ao grupo de falantes de língua portuguesa e que não
internalizou algumas institucionalizações formais para o uso da língua
utilize a palavra “probrema” para designar “uma questão social que traga
transtornos”. Consideremos então que um segundo falante de língua
portuguesa que internalizou as institucionalizações formais da língua
entre em contato com a ocorrência linguística utilizada pelo sujeito do
exemplo anterior. Existe uma grande chance de que o segundo sujeito
estranhe, ou, pelo menos, dê conta de que a ocorrência linguística possibilitada pelo primeiro sujeito esteja diferentemente oposta ao termo
formal “problema” geralmente utilizado. Essa “tomada de consciência”
do segundo sujeito só é possível na medida em que fora estabelecida
uma relação de diferença paradigmática entre a ocorrência linguística
utilizada pelo primeiro sujeito e as regras de diferenciação formais para
o uso do termo “problema”.
Assim, a diferença é estabelecida no eixo paradigmático de modo
que o signo considerado não seja outros tantos possíveis signos que
compõem o sistema linguístico a que o signo designado pertence. Esse
fenômeno linguístico é justificado pela relação de negatividade que esse
signo precisa manter para possuir seu valor como tal e não como outro
signo. Cabe então destacar que essa premissa de diferença no eixo paradigmático pode ser observada em diversos aspectos da língua durante
sua utilização, seja ele fonológico, morfológico, semântico ou sintático.
DIFERENÇA NO EIXO SINTAGMÁTICO

Semelhante e ao mesmo tempo oposto ao eixo paradigmático, o
eixo sintagmático também pressupõe a premissa de diferença dentro
do sistema epistêmico e filosófico saussuriano. Para entendermos de

140

v. 10 • n. 1 • p. 129-144 • jan./jun. 2014

que modo se configura a diferença e qual a razão por trás dela no eixo
sintagmático é preciso saber o que são, na verdade, sintagmas.
Culler (1976, p. 39), com base nos tratados saussurianos, fala de dois
tipos de relações possíveis na definição de identidade e diferenciação
dos signos. Entre estes, o autor faz menção a um tipo de relação entre
unidades que se combinam na construção de sequências. A esse tipo
de relação, Culler chama de sintagmática. Referente às relações do tipo
sintagmática, Orlandi (1986, p. 27) diz que “o eixo sintagmático é aquele
que representa as relações de contraste (e + e) em que as unidades se
combinam (c + o + m + o = como)”.
Considerando essas observações, por exemplo, podemos pensar
mais uma vez na ocorrência linguística “Você é o sol de meus dias”. Cada
elemento linguístico aí constituinte são sintagmas na medida em que são
partes de uma mesma expressão, na qual se correlacionam e formam
um todo. Isto é, para ser mais precisamente exemplificado, a expressão
substantiva “sol” é colocada de tal maneira que não pode se referir a
todo ou qualquer sol, mas a um “sol” específico, que é estabelecido na
medida em que se correlaciona com os outros signos que compõem a
ocorrência linguística considerada.
Quando consideramos, no presente artigo, o eixo paradigmático,
falamos que este está efetivamente em potencial, i.e., apresenta-se como
fala ainda não realizada. Diferente disso, sobre o sintagma ou eixo sintagmático, segundo Saussure (2011, p. 58), trata-se da fala efetiva e, desse
modo, justaposição combinatória de unidades contidas numa realização
linguística, ou seja, “combinação de elementos contidos numa seção
da fala real”. Não é por acaso, provavelmente considerando o eixo paradigmático, que Saussure (2011, p. 61, grifo nosso) fala que “jamais se
compreenderá o suficiente da essência puramente negativa, puramente
diferencial, de cada um dos elementos da linguagem, aos quais atribuímos,
precipitadamente, uma existência”, uma vez que o eixo paradigmático
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se apresenta psicologicamente oposto aos outros incalculáveis termos
que constituem o sistema linguístico.
Já em relação à natureza negativa e diferencial dos sintagmas que
compõem uma expressão realizada poder-se-á ter uma noção satisfatória,
visto que o diferencial no eixo sintagmático se estabelece a partir daquilo
que foi realizado e é tangível na língua. Desse modo, decantando aqui
a definição de sintagma, resta agora entendermos em que medida a
diferença é estabelecida no eixo sintagmático do signo. Consideremos,
mais uma vez, a clássica citação de Saussure:
Assim, como no jogo de xadrez, seria absurdo perguntar o que seria uma
dama, um peão, um bispo ou um cavalo, considerados fora do jogo de
xadrez, assim também não tem sentido, quando se considera verdadeiramente a língua, buscar o que é cada elemento por si mesmo. Ele nada
é além de uma peça que vale por oposição às outras, segundo certas
convenções. (SAUSSURE, 2011, p. 63).

Ao levarmos em conta mais uma vez essa citação, podemos perceber que é na medida em que cada elemento sintagmático do xadrez
diferencia-se dos outros elementos sintagmáticos do jogo, que podemos
perceber a funcionalidade de cada unidade, ou mais precisamente, a
significação de cada elemento sintagmático. Não distanciando-nos do
exemplo do xadrez, no eixo sintagmático da ocorrência linguística, a diferença é estabelecida na medida em que cada sintagma se correlaciona
diferentemente dos outros sintagmas que compõem a estrutura a que
pertence, dando funcionalidade sígnica a cada elemento sintagmático
de forma específica. Por exemplo, a expressão “roçados da morte”
utilizada no poema dramático Morte e Vida Severina por João Cabral
de Melo Neto.
O sintagma “roçados” no poema mencionado encontra-se correlacionado diferentemente com os sintagmas “da” e “morte” na medida
em que estes passam a ter funções diferentes e específicas na construção
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de um sentido mútuo, que é o sentido figurado de uma quantidade
grande de mortes plantadas, cultivadas e/ou ajudadas. Outro exemplo
que podemos utilizar aqui são as relações de contraste fonéticas entre
os sintagmas “p”, “a”, “r”, “a”, “l”, “e”, “l”, “e”, “p”, “í”, “p”, “e”, “d” e “o”
que se correlacionam e se combinam a fim de formar a expressão “paralelepípedo”.
Enfim, desse modo, a diferença é estabelecida no eixo sintagmático
de modo que o um sintagma constituinte de um signo não seja nenhum
outro sintagma do conjunto a que pertence e ao mesmo tempo estabeleça
uma funcionalidade especifica na medida com que se correlaciona com
os outros sintagmas. Esse aspecto sintagmático diferencial é explicado
pela relatividade da negação, a qual os sintagmas precisam manter para
possuir seus valores enquanto tais e não como outros. Isso também pode
ser observado em diversos segmentos linguísticos durante sua realização
na fala, seja ele fonológico, morfológico, semântico ou sintático.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão da diferença está presente na obra de Saussure enquanto
tema recorrente. Devido a isso, torna-se pertinente destacar de que
modo ela tem sua aparição na obra do mestre genebrino. Isso nos leva a
investigar pelas linhas dos Escritos de Saussure e do Curso de Linguística
Geral quais as implicações desse conceito em relação ao modo como
a natureza do signo linguístico acentuada a partir de sua oposição aos
outros signos no sistema se constitui e qual a importância desse conceito
na articulação com outros conceitos não menos importantes.
O presente trabalho não pretende esgotar as questões aqui discutidas, mas ser um artigo que torne outros trabalhos possíveis em memória
do mestre genebrino e que venham somar a importância do reconhecimento de sua obra para o estabelecimento das ciências da linguagem.
Além disso, que este seja continuamente ressurgido, pois, inspirados nos
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dizeres de Derrida (2005) acreditamos que “a inconclusão é um processo
inevitável em toda escrita, aqui deixamos o caminho das reticências
para que elas possibilitem novos questionamentos e possam instigar os
leitores do presente trabalho em direção à outras reflexões acerca do
que aqui foi exposto.” (SILVEIRA, 2014, p. 22)
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RESUMO

A questão da autoria, bem como dos direitos autorais, nunca
esteve tanto em discussão desde as possibilidades oferecidas pelos
meios digitais de ressignificar produtos através da remixagem. O objetivo deste trabalho é discutir a remixagem como autoria no caso da
reapropriação da imagem de Bette Davis para a criação de memes
da página Diva Depressão do Facebook. Foram coletados 65 desses
memes, sendo que quatro deles foram selecionados para uma análise
multimodal, em que texto e imagem interagem através de uma multiplicação de sentidos. Os resultados mostram que os produtores do
meme se apropriam da memória que se estabeleceu de Davis pelos
papéis em que atuou, no entanto, sua imagem é ressignificada para
satirizar ações do dia a dia.
Palavras-chave: Autoria; Apropriação; Remix; Memes; Bette
Davis.
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ABSTRACT

The issues of authorship and copyright have never been so
discussed as they are now, since the possibilities provided by digital
media enabled the resignification of products through remixing. The
objective of this paper is to discuss remixing as an authorship practice in the creation of memes that appropriate Bette Davis’s image in
Facebook’s page “Diva Depressão”. 65 memes were collected, and
4 of them were selected for a multimodal analysis, in which text and
image interact enabling the multiplication of meanings. The results show
that the producers of these memes appropriate the memory created
by Davis’ roles and re-signified her image to satirize everyday actions.
Keywords: Authorship; Appropriation; Remix; Memes; Bette
Davis

“FASTEN YOUR SEATBELTS, IT’S GOING TO BE A BUMPY NIGHT!”1INTRODUÇÃO
“I was sweet, I practically nauseated myself”2
Bette Davis

Em 04 de outubro de 2012, a empresa Facebook Inc., única
proprietária da rede social facebook.com, divulgou a chegada à marca
de 1 bilhão de membros ativos. Considerando que a população mundial hoje em dia se encontra por volta dos 7 bilhões de habitantes,
poderíamos considerar, em uma estimativa bastante grosseira, que
uma entre cada sete pessoas do mundo publicam, compartilham,
curtem e conversam através da maior rede social da Web 2.0.

“Apertem os sintos de segurança, vai ser uma noite turbulenta!” Lendária fala da personagem Margot Channing,
interpretada por Bette Davis no filme A Malvada (All about Eve, 1950) de Joseph L. Mankiewicz.
1

2

“Eu estava tão meiga, que eu praticamente nauseei comigo mesma”.
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Segundo o site I9socialmedia.com3, em 2012, os brasileiros correspondiam a 3,7% dos usuários do Facebook, o que significa um
número aproximado de 37 milhões de perfis ativos. Ainda no site, em
2012, a rede era o local em que os brasileiros gastavam mais tempo
de navegação, e, por consequência, o local em que visitavam mais
páginas. Isso faz com que o Brasil esteja entre os 5 países que mais
utilizam as possibilidades de navegação do Facebook, estando ao
lado de Estados Unidos, Índia, México e Indonésia.
Uma prática muito comum no Facebook é o envio e compartilhamento do que ficou conhecido como memes. No início, os memes
eram muito parecidos com os emoticons, aquelas pequenas figurinhas
que demonstravam algum tipo de sentimento. No entanto, esses primeiros memes eram gravuras grandes baseadas em personagens reais.
Um dos casos mais famosos foi o meme baseado na figura de Neil
de Grasse Tyson, que era muito utilizado para indicar menosprezo.
O conceito de meme é anterior a Web 2.0, portanto, anterior
ao Facebook, tendo sido cunhado em 1976, pelo escritor Richard
Dawkins. A definição de Dawkins, segundo Adami (s/d), é a de que
o meme seja alguma ideia, conceito, som, imagem que pode ser
multiplicado e propagado rapidamente. Portanto, o que define um
meme não é sua materialidade, mas sim o seu modo de circular. Com
a expansão da internet, apareceram os memes da Internet, ou seja,
links, imagens, vídeos que se espalhavam através de emails, blogs e,
principalmente, em redes sociais.
Ao entrar nas esferas das redes sociais, o meme deixar de ser
somente uma forma de circulação rápida e passa a ser um novo gênero. Digo isso, porque os memes do Facebook tem claramente uma
estrutura composicional bastante fixa. Segundo Adami (s/d), existem
hoje dois principais tipos de memes. Um seria uma frase de tom johttp://www.i9socialmedia.com/infografico-traz-dados-sobre-o-facebook-no-brasil/. Acessado no dia 28 de
novembro de 2013.
3
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coso acompanhado de uma imagem. O outro seria uma espécie de
caricatura em branco e preto que é acompanhada de alguma frase.
Não utilizarei essa distinção pelo fato dela hierarquizar os elementos
do texto. No primeiro tipo de meme, o que importaria seria a frase,
sendo a imagem somente um acompanhamento, uma ilustração dela.
Santaella e Nöth (1998) destacam em sua obra Imagem: cognição,
semiótica e mídia, que a relação entre texto e imagem não é somente
uma questão de soma de significados.Ou seja, ao relacionar uma
imagem com o texto, não temos a soma dos sentidos da imagem
isolada com os sentidos do texto isolado. Texto e imagem criam um
sentido que é diferente da soma de suas formas isoladas, porque, segundo os autores, o texto modifica a imagem e vice-versa. Portanto,
os critérios para a classificação proposta acima são inconsistentes. Por
essa razão, tomarei o meme da internet como textos multimodais em
que uma frase se junta a uma imagem com a intenção de provocar
um efeito de humor.
A indústria do marketing percebeu também o potencial econômico de um meme como gênero publicitário. A produção de um
meme é de baixo custo e sua circulação fica por conta dos próprios
usuários das redes sociais, o único problema é como torná-lo atrativo
para as pessoas. Um exemplo extremamente bem sucedido do uso
de memes como gênero publicitário foi a campanha da Coca Cola
com um de seus produtos: a coca cola zero. Através do Facebook,
acessava-se uma página a que bastava colocar seu nome, para que o
programa estilizasse uma lata do refrigerante com o seu nome e publicava na sua página com os dizeres: quanto mais (nome da pessoa)
melhor. Como vemos no exemplo a seguir:
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Figura 1 - Campanha da Coca-cola no Facebook. http://comidanarede.com.br/
wp-content/uploads/2012/09/Coca-Cola.jpg. Acessado em 28 de novembro de 2013.

O sucesso da campanha foi estrondoso, tanto que a corporação
passou a fabricar as latas da mesma forma que vinham sendo produzidas digitalmente. Uma campanha publicitária sem custo e com o
próprio cliente sendo o agente distribuidor dela própria. Os usuários
do Facebook que estilizaram uma lata com seu nome, agora iam
procurar nos supermercados uma réplica “verdadeira”.
Existem hoje no Facebook, diversas páginas criadas para a divulgação e circulação exclusiva de seu próprio meme. Seria como a
loja de roupa de um estilista, em que só são expostas ali as criações
da grife.Tomo como exemplo: Chapolin Sincero; Moça, seu namorado
é gay e Conselhos das Tias Wilson. É em uma dessas páginas que é
produzido meu principal objeto de análise: a Diva Depressão.
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Figura 2 - Página Inicial da Diva Depressão. https://www.facebook.com/
DivaDepressao?ref=ts&fref=ts. Acessado em 20 de outubro de 2013.

Como a própria página se define, ela é a dose diária de recalque
e rivotril. Vamos entender um pouco então o que isso significa.
DIVA DEPRESSÃO

O uso da palavra “diva” no título da página já indica sobre o
tema que ela tratará. Na mitologia grega, diva era um substantivo
usado para se referir às divindades femininas, ou seja, as deusas. Nos
dias atuais, o termo é usado principalmente para se referir às grandes
atrizes, cantoras e outras figuras do mundo do entretenimento. Mulheres poderosas, admiradas, exemplos para as outras. Uma questão
que também sempre está atrelada à palavra, que passa de substantivo
a adjetivo, é a questão do luxo. Ser diva, também significa ser uma
mulher exuberante e, obviamente, com muito dinheiro para sustentar
uma vida glamorosa.
Na primeira metade do século XX, ou seja, durante o grande
desenvolvimento do cinema americano, a era de ouro de Hollywood,
as atrizes de maior sucesso eram consideradas as divas do cinema.
Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, Joan Crawford, Greta Garbo, Marlene
Dietrich, Katherine Hepburn, Elizabeth Taylor e, sem dúvida alguma,
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Bette Davis. Mulheres de sucesso, autônomas, vestidas pelos grandes
estilistas do século XX eram admiradas e copiadas pelas mulheres.
Utilizando-se de fotos dessas mulheres é que começou a página Diva
Depressão.
Fotos de ensaios fotográficos dessas atrizes ou de cenas de seus
filmes, em que aparecem divinamente vestidas, eram associadas a
frases que satirizavam hábitos considerados não glamorosos ou mostrando desprezo por outras pessoas, uma atitude também associada
às divas.Apesar de hoje a página não se restringir somente à imagem
das grandes atrizes, continua sendo ainda seu maior foco. Existem
mais de três mil memes criados pela página. O sucesso é tamanho
que os donos criaram camisetas e canecas da Diva Depressão que
podem ser compradas pelo Facebook, e, mais recentemente, criaram
um blog para seus seguidores aumentarem suas doses diárias de rivotril e recalque. No blog, não há apenas a presença de memes, mas
também notícias bem humoradas acerca das divas.
O objetivo desse artigo é discutir aspectos do trabalho de autoria na produção de memes da página Diva Depressão, olhando-se
exclusivamente para como a imagem de Bette Davis é utilizada. Porém,
antes de qualquer coisa, precisamos conhecer um pouco mais sobre
a figura da atriz e o seu legado na cultura cinematográfica.
Bette Davis, a diva em questão

A Irmã Malvada, A Casa Infernal, Amante do seu Marido, Drogas
Infernais, Escravos do Desejo,Perigosa, Mulher Marcada, Vitória Amarga,
Pérfida, A Grande Mentira, Estranha Passageira, Nascida para o Mal,
Vaidosa, A Filha de Satanás, A Malvada, Mulher Maldita, A Rainha
Tirana, Com a Maldade na Alma, Nas Garras do Ódio, A Satânica
Madame Sin,são todos títulos brasileiros de alguns dos filmes da extensa filmografia de Bette Davis, considerada por muitos como uma
das maiores atrizes da história do cinema, listada como a segunda
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atriz mais importante e influente do século XX, ficando apenas atrás
de Katherine Hepburn.
Ruth Elizabeth Davis nasceu em Massachusetts em 5 de Abril
de 1908. Casou-se 4 vezes, tendo se divorciado 3 vezes e uma vez
enviuvado. Mãe de três filhos, sendo uma biológica e dois adotados.
Estrelou o impressionante número de 89 filmes ao longo dos seus
58 longos anos de carreira. Sua primeira aparição foi em 1931, no
filme A Irmã Má de Hobart Henley e sua última performance foi em
A Madrasta, em 1989, ano também de sua morte. Segundo Walker
(1986), a longevidade de sua carreira é um de seus grandes triunfos.
O tempo de trabalho para as atrizes de Hollywood acabava quando
ficavam muito velhas para interpretar os papéis principais femininos
que nunca ultrapassavam dos 40 anos. Davis sobreviveu a isso, protagonizando filmes até o final da vida. Juntam-se aos seus inúmeros
triunfos 2 prêmios de Melhor Atriz no Oscar, junto a mais 8 indicações,
1 prêmio do Festival Internacional de Cannes e muitos, mas muitos
prêmios americanos e internacionais pelo conjunto de sua carreira.
Na verdade, Davis morreu longe de sua casa, pois estava na Europa
recebendo mais uma honraria pela sua enorme contribuição à indústria
cinematográfica. Seu epitáfio é: She did it the hard way4.
Acredito que seu epitáfio revele não só a carreira de Davis, como
também sua vida pessoal. Em 1977, quando recebia o prêmio pelo
conjunto da carreira do Instituto Americano do Filme, ela começou
dizendo que quando era jovem, não era bonitanem alta, tinha uma voz
muito baixa; como aquela menina poderia virar atriz? A questão da sua
aparência diferente foi sempre algo que ela própria fazia questão de
destacar. Em 1967, em entrevista para Alexander Walker, ela diz que
Hollywood nunca tinha visto alguém como ela, com pescoço longo
e olhos grandes (WALKER, 1986). Os produtores tentaram, como ela
própria diz, torná-la glamorosa, mas os resultados não ficaram bons.
4

Ela fez isso da maneira mais difícil.
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Isso foi sua grande sorte. Não sendo extremamente bonita, alta e glamorosa, Bette Davis tinha a chance de fazer os papéis que ninguém
queria fazer. Mulheres bonitas como Ingrid Bergman, Vivian Leigh,
Joan Crawford eram sempre escaladas para filmes românticos, em
que faziam sensíveis e adoráveis mulheres apaixonadas pelo galã.
Davis tinha a chance de fazer o oposto. Mulheres raivosas, irritadas,
corajosas que desafiavam a todo o momento os homens. Esse é um
traço singular de sua carreira. Para Walker (1986), Davis foi a primeira
atriz a realmente encarar os desafios de dar a vida a mulheres fortes,
muitas vezes desagradáveis, que não apelavam de maneira nenhuma
ao estereótipo da donzela em perigo. Esse fato também permitiu que
interpretasse os mais diferentes tipos de personagem, de qualquer
classe social, de qualquer emprego, em qualquer situação.
As características temperamentais e geniosas de suas personagens, logo foram transferidas para ela. Os fracassos de seus casamentos e as constantes brigas com diretores ajudaram ainda mais a
criar uma imagem de Davis como uma mulher talentosa, porém muito
difícil (WALKER, 1986). No entanto, ela nunca realmente aceitou essa
imagem. Uma vez disse a Walker:
mas eu te garanto (...) que eu sou muito mais afável que os rumores
dizem. Eu tenho sim convicções. Eu fiz coisas intencionalmente: muitas
vezes na minha vida. Mas teimosa, eu não sou! Eu posso ter entrado
em algumas brigas de força com um diretor – mas os diretores devem valorizar aqueles que contribuem com ideias. O diretor que não
deve ser tolerado é aquele que não tem ideias próprias (DAVIS apud
WALKER, 1986, p.5)5

Além de brigas com diretores e estúdios, Davis também foi
símbolo de força e resistência durante o período em que os Estados
Unidos entraram para a Segunda Guerra Mundial. Como atriz, ela
Tradução minha de “But I assure you (...) that I am much more affable than rumor allows. I have convictions, Yes.
I’ve done wilful things, Yes: many times in my life. But stubborn, I am not! I may engage in a Trial of strength with
a director – but directors ought to value those who contribute ideas. The director not to be tolerated is the one
with no ideas of his own”.
5
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protagonizou uma série de comerciais em que interpretava mães de
família que apoiavam a guerra e permaneciam corajosas frente a ela.
Uma das maiores atrizes de Hollywood, que transformou o que
significava para as mulheres atuar na grande tela, ao mesmo tempo
em que criava algumas das personagens mais marcantes da história
do cinema. Essa foi Bette Davis.
“I WILL GET YOU, EVEN IF I HAVE TO CRAWL BACK FROM THE
GRAVE TO DO IT”6 – QUESTÕES METODOLÓGICAS

O trabalho aqui apresentado é de natureza qualitativa. Porem,
como nos apontam Knobel e Lankshear (2008), a intenção não é
de maneira nenhuma apontar grandes generalizações ou levantar
hipóteses que tentem abranger a produção de todo e qualquer meme.
Mas sim, analisar uma prática de autoria situada e tentar mapear
alguns de seus aspectos.
Tendo isso em mente, um grande desafio para o desenvolvimento
desse trabalho foi recortar o objeto de pesquisa. Como disse acima,
hoje a página do Diva Depressão conta com mais de três mil memes,
usando as figuras de Marlene Dietrich a Clodovil. Portanto, a diversidade dos produtos que podemos encontrar é realmente muito grande.
Recortar era necessário. Em uma primeira tentativa, tentei separar
os memes pelos assuntos que tratavam. Dois problemas ocorreram.
Por um lado, podíamos criar categorias muito amplas, o que me
rendia poucos grupos. Por outro, os grupos ficavam muito grandes
e com muitas diferenças internas. A tentativa de usar o tema como
critério foi deixada de lado. No entanto, nessa primeira tentativa de
seleção de dados, foi necessário que eu conhecesse toda a base de
memes da página. Nesse processo, percebi que a imagem de Bette
Davis era a mais recorrente dentre todas as outras mulheres famosas
que apareciam. Decidi recolher todas as imagens que ela aparecia.
“Eu vou te pegar, mesmo que eu tenha que rastejar de voltar do túmulo para fazê-lo”. Fala da personagem Mary
Dwight Graham, interpretada no filme Mulher Marcada (Marked Woman, 1937) de Lloyd Bacon.
6
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Consegui então o número de 65 memes que utilizavam a imagem
de Davis. Dessa maneira,a atriz foi escolhida como o caso particular
deste estudo. Sua presença era marcante, ao mesmo tempo em que
recortava o grande acervo que poderia ser analisado.
No entanto, ainda assim 65memes eram um corpus grande para
a análise. Era preciso outros critérios para que afunilasse ainda mais
nosso corpus. Foquei-me, então, somente nos memes que tinham a
imagem de Davis como alguma de suas personagens, ou seja, em cenas
de filme. Um fato interessante é que, apesar de ainda sobrarem vários
textos, a maioria das imagens ficava em torno de 4 filmes. São eles: A
Malvada, Pérfida, Vaidosae Meu reino por um amor. Decidi, a partir
disso, selecionar um exemplo de cada um desses filmes, chegando
ao número final de quatro memes para a análise.
Também como disse acima, tenho como pressuposto que em
um texto multimodal que envolve a linguagem verbal e imagens, há a
multiplicação de sentidos. Ou seja, escrita e imagem se transformam
e tem seus sentidos potencializados (NÖRTH & SANTAELLA, 1998).
Dessa forma, minha análise se dará, em um primeiro momento, em
contextualizar de que local a imagem foi retirada, ou seja, a história
do filme e da personagem, para, então perceber como aquela imagem
ganha novos sentidos ao se relacionar com o texto. Outro fator importante será o de contextualizar o dia de divulgação do meme, que
às vezes possui relação com algum acontecimento do momento ou
com alguma data festiva.
Ainda para as análises, precisava rever o que seria autoria para
que pudesse discutir se ela ocorre ou não nessa produção de memes
e de que forma ela ocorre. O que faço na sessão abaixo.
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“HE WILL CHANGE HIS MIND. I WILL FIND A WAY TO MAKE HIM.
HOW LONG CAN YOU WAIT?”7– BASE TEÓRICA
Na semana em que o Brasil discute o marco civil na internet, chega
a notícia de que nós não somos o único lugar do mundo que ainda
precisa discutir os limites legais da atuação na rede – até para as coisas
mais banais. Na Austrália, criar um meme pode ser ilegal.
Calma, os legisladores de lá não discutiram nada de novo para chegar
a esta conclusão: o problema, na verdade, é que a lei aplicada no caso
é totalmente desatualizada. No caso, a produção de memes ou qualquer outro conteúdo que envolva o reaproveitamento de material de
terceiros está protegido pela lei de copyrights.[...] Além do controverso
precedente legal para retirar de circulação qualquer tipo de conteúdo
que mencione ou seja criado a partir de material de terceiros, a lei
australiana vai contra um dos princípios básicos que regem a internet:
o de que tudo é um remix. 8

O trecho acima é parte da notícia Memes: um crime?,divulgada
pelo site programadavinci.com.br. Não a trouxe somente pelo fato
de elatratar também sobre a questão dos memes, mas por, principalmente, despertar alguns questionamentos que pretendo trabalhar
nessa pequena discussão teórica: a necessidade de se expandir o
conceito de autoria.
Uma primeira ressalva que gostaria de fazer é a de que há
muitos anos a questão da autoria já é motivo de grandes inquietações.
Michel Foucault se perguntava o que significava ser um autor na década de 70, anos antes, Roland Barthes já havia matado, literalmente,
o autor. Portanto, a expansão da Internet a partir dos anos 90, não
deu início às discussões sobre autoria, porém, sem dúvida nenhuma,
potencializaram (e muito!) sua necessidade. Como aponta Lessig:
A Internet liberou uma incrível possibilidade para muitos de participarem do processo de construírem e cultivarem uma cultura que
“Ele vai mudar de ideia. Vou encontrar um modo de fazê-lo. Quanto tempo você pode esperar?”. Fala da personagem Regina Giddens, interpretada por Bette Davis no filme Pérfida (The Little Foxes, 1941) de William Wyler.
7

Notícia retirada do site progamadavinci.vom.br. (http://www.programadavinci.com.br/post/memes-um-crime).
Acessado no dia 01 de dezembro de 2013.
8
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tenha um alcance maior que as fronteiras locais. Esse poder mudou
o mercado ao permitir a criação e cultivação de cultura em qualquer
lugar, e essa mudança ameaça as indústrias de conteúdo estabelecidas.
(LESSING, 2005, p.9)

São essas indústrias que a lei australiana protege ao considerar
como crime o uso de material de terceiros na produção de memes,
por exemplo. No entanto, como o autor nos diz, a Internet nos trouxe
uma nova forma de produção cultural, em que todos, conectados
nas nuvens, podemos produzir. Como dizSantaella (2007), hoje não
existem mais somente usuários, consumidores do que a indústria
produz, mas também há os produsuários, pessoas que produzem ao
mesmo tempo em que consomem. É justamente nesse produzir que
hoje os produzuários se esbarram com a lei.
Como a notícia bem aponta acima, o grande mecanismo de
produção da Internet é o remix. Remix é usualmente entendidocomo
estreitamente ligado à indústria musical. Como é o caso de CDs com
apenas uma música remixada de diferentes formas, os singles. No
entanto, o conceito de remix é muito mais abrangente do que isso.
Segundo Erstad (2007), o remix é
uma seleção, recorte, colagem e combinação de recursos semióticos
em textos multimodais e digitais (briocolagem), que é alcançado pelo
download e upload de dados de diferentes fontes (internet, iPod, DV-camera, câmera digital ou recursos de gravação sonora) (ERSTAD,
2007, p.186)9

No entanto, Manovich (2007), preocupado em pensar no remix
de uma maneira mais profunda, cunha o termo deep remixability. Para
o autor, a questão do remix é somente entendida como a justaposição
de diferentes formas de recursos já existentes de diferentes fontes
em um mesmo produto. Essa definição, alinhada com Erstad (2007),
Tradução minha de “selecting, cutting, pasting and combining semiotic resources into new digital and multimodal
texts (bricolage), which is achieved by downloading and uploading fi les from different sources (internet, iPod,
DV-camera, digital camera or sound recording devices)”.
9
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não está errada, porém não é completa. Segundo Manovich (2007),
a cultura do remix também implica uma nova forma de operar sobre
a produção de sentidos, não é somente o recorte e combinação de
dados, mas também é uma nova técnica de produção de sentidos.
Deep remixiability seria a junção do conceito de Erstad de remix, levando em consideração que a produção de um remix envolve também
uma nova lógica de produção de sentidos.
Definindo-se remix, percebemos em que momento ele acaba
por incomodar a indústria cultural. Gravadoras, estúdios e outras
instituições que comandam o mercado cultural pensam: um sujeito
combina um trecho do meu filme com o trecho de uma reportagem,
e ainda vem dizer que isso não é plágio, não é um roubo do meu
filme ou da emissora que gravou a reportagem? O próprio nome da
ação, re-mix, já indica que é da sua natureza produzir novos produtos
a partir de recursos de terceiros. Mas, em que momento da história,
algo foi produzido do nada? Existe uma grande invenção que não foi
o resultado da recombinação de invenções anteriores?
É nessa linha que Bazerman (2010) e Rajagopalan (2010)
argumentam: a cópia é condição para a existência do novo. Bazerman nos diz
Essa percepção sobre o entrelaçamento de nossas palavrascom as palavras dos outros questiona a certeza do julgamento moral que muitos
atribuem ao plágio. Usar as palavras uns dos outros não é pecado, mas
nos remonta a origem; é a semente do conhecimento humano, e é o
meio de nossa originalidade e diferenciação intelectual. Escolas, em
particular, intencionalmente imergem as crianças com as palavras e
conhecimentos produzidos em sua cultura, para que cada nova geração
possa recorrer a esses poços (BAZERMAN, 2010, p.461).

Apoiando-se em Bakhtin, o autor ainda argumenta que esse é
um paradoxo da originalidade. Ser original não é dizer o novo, mas se
apropriar do novo a partir de outras intenções, em outras situações.
Seria como vestir a palavra dos outros com roupas novas, estas cos-
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turadas pelo “plagiador”. Esse ato de se apropriar da palavra do outro
para produzir sentidos diferentes é o que entendo por ressignificação.
Ou seja, sob o meu ponto de vista, a originalidade está ligada a ideia
de ressignificar os sentidos de algo que já existe.Para Bazerman (2010),
todos esses atos de ressignificação seriam atos criativos, porém o autor
mostra que só alguns ganham o estatuto legal de “original”.
Rajagopalan (2010) continua a linha de pensamento de Bazerman,
questionando limites e mostrando contradições entre o plágio e o
original. O autor discute o conceito de Nietzsche sobre originalidade - seria original aquilo que pode ser imitado. Ou seja, para algo
ser original, ele precisa que algo tenha sido plagiado a partir dele.
Não é preciso dar o estatuto de original para algo, se não há a cópia.
Mas como sabemos o limite de uma releitura e uma refacção? Como
saber se o que está sendo produzido é novo ou é o mesmo do velho?
Rajagopalan demonstra que até mesmo no meio mais prestigiado de
produção de conhecimento, a academia, os limites entre original e
plágio são totalmente questionáveis. O autor diz que o trabalho de
um doutorando, por exemplo, é o de fazer-crer. Ao mesmo tempo em
que ele precisa dizer o mesmo que outros pesquisadores de sua área
dizem para que seja parte do grupo, por outro lado, o doutorando
precisaria acrescentar algo de novo para o campo. O pesquisador
precisa trabalhar no meio-fio entre o original e o plágio. O que Bazerman e Rajagopalan demonstram brilhantemente é que é impossível
se pensar em algo original, sem pensar no plágio. É ressignificando o
velho que surge o novo. Portanto, trabalho com a concepção de que
um autor é um ressignificador de sentidos.
O remix, como vimos na definição de Erstad (2007) e Manovich
(2007), é uma nova forma de produção de sentidos a partir da justaposição de produtos já disponíveis, portanto, é o mesmo trabalho
descrito por Bazerman (2007), de se apropriar da palavra do outro,
porém com outras intenções dentro de um contexto situado. Dessa
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forma, o trabalho do remixador é de ressignificar sentidos, o que indica
que ele se torna também um autor, não um plagiador. É a partir dessa
concepção que iremos investigar o trabalho de remix e apropriação
dos autores dos memes da Diva Depressão.
“SOME GIRLS AREN’T THE MARRYING KIND”10 – ANÁLISE DE DADOS

Tendo em mente as questões teóricas abordadas acima e considerando o efeito transformador da imagem associada ao texto, passemos
para a análise dos cinco memes selecionados para esse trabalho. Como
não há nenhum aspecto mais importante a ser trabalhado em nenhum
deles, sua ordem será a sequência em que os filmes estrearam.
Meu reino por um Amor

O filme Meu reino por um Amor(The Private Lives of Elizabeth
and Essex) de Michael Curtiz foi lançado em 1939, contando a história de amor entre Elizabeth I (interpretada por Bette Davis), rainha
da Inglaterra, e o conde de Essex (Errol Flynn). A rainha inglesa, já
uma mulher madura, tem sua atenção chamada pelo jovem conde
de Essex, que acaba de vencer uma batalha com a Espanha. Ela se
apaixona pelo rapaz, mas após ele vencer outra batalha, agora contra
a Irlanda, exige direitos sobre o trono da Inglaterra. Em um primeiro
momento, a rainha considera a possibilidade de casamento, mas depois de analisar as consequências desse casamento, abandona a ideia
por achá-la arriscada demais. Alguns fatos chamam a atenção sobre
o filme. O primeiro, é que não se teve a intenção de fazer do filme
uma história de amor, a obra não torna essa história somente em um
romance, mas principalmente narra a frieza da nobreza e os sacrifícios
exigidos pelo poder.
Outro fato interessante, é que Davis tinha apenas 31 anos na
época da filmagem e aceitou mesmo assim fazer uma personagem
“Algumas garotas não são para casar.” – Fala da personagem Charlotte Vale, interpretada por Bette Davis no
filme A Estranha Passageira (Now, Voyager; 1942) de Irving Rapper.
10
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mais velha. Para se preparar para o papel, ela raspou a cabeça -atitude inimaginável esperada de uma atriz nessa época.A página Diva
Depressão se apropriou dessa forma do filme:

Figura 3 - Meme 1. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=397908083677587&set=
pb.165680880233643.-2207520000.1386082113.&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn2%2F1275797_397908083677587_989369169_o.
jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffb11

É uma tradição já no Facebook, que nas semanas que antecedem
o dia das crianças, os usuários coloquem uma foto de quando eram
pequenos como foto de perfil. A frase do meme faz menção a essa
prática. Na época retratada pelo filme, obviamente, não existia Fa-

11

Acessado em 20 de outubro de 2013.
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cebook, nem mesmo fotografia. Qual será então a ligação feita entre
a imagem e o texto?
Os autores se valem das feições frias que Davis dava a sua personagem para criarem um efeito inesperado em relação às fotos de
criança. Ao ver fotos de crianças, é politicamente incorreto considerá-las feias e esperam-se comentários que as elogiem. No entanto, os
remixadores utilizam a imagem de Elizabeth olhando para seus súditos
de maneira fria e distante, como se estivesse olhando da mesma maneira para as fotos de perfil dos usuários. Enquanto imagina-se que,
ao ver a foto de crianças no perfil, as pessoas teriam uma reação de
amabilidade, a rainha parece olhar com cara de desdém e irritabilidade.
É nessa quebra da expectativa se gera o humor do meme.
Aqui os autores se apropriam das feições que Davis desenvolveu
para a sua personagem para despertar o mesmo efeito, porém, em
outro contexto. Da mesma maneira que ela olhava de maneira fria
para os súditos, agora ela olha para os perfis com fotos dos usuários
crianças. No entanto, essa leitura é possível mesmo que não se saiba
da história do filme, mostrando que a imagem não precisa de seu
contexto original para significar. Ela já foi reapropriada. Ou seja, como
aponta Bazerman (2007), a imagem remixada foi usada com outras
intenções, foi vestida com um novo contexto. Antes o contexto era
o filme Meu Reino por um Amor, agora o contexto é a prática dos
usuários do Facebook de colocarem uma foto de si quando criança
perto do dia 12 de outubro. Portanto a autoria nesse remix está na
transformação dos sentidos que a imagem sofre na mudança do contexto que ela é inserida.
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Pérfida

Figura 4 - Meme 2. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
171688939632837&set=pb.165680880233643.-2207520000.1386083410.&type=3&src=https%3A%2F
%2Ffbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-frc3%2F378348_171688939632837_1122986116_n
jpg&size=729%2C789.12

Pérfida (The Little Foxes) de William Wyler, como o próprio
nome indica, foi um filme em que Bette Davis pode mais uma vez
aproveitar de toda sua fúria e maldade para dar vida a Regina Giddens. A personagem é uma rica aristocrata que está em uma busca
incansável por liberdade. Apesar de ser filha de um rico fazendeiro,
ela não tem direito a herança e é obrigada a se subordinar ao marido
para conseguir dinheiro. Inconformada com a situação, ela se dispõe
a tudo, desde chantagear os irmãos a roubar a herança de sua filha,
para conseguir sua independência financeira.O enredo do filme é
basicamente ooposto criado pelo meme. Enquanto, no meme, o fato
de ela ser rica é o que faz com que não mate, nem roube;no filme, ela
considera essas possibilidades para justamente ter sua própria fortuna.
Mais uma vez, com o meme produzindo o efeito apesar da história
do filme, os autores se apropriam da aparência da personagem (sua
12

Acessado em 20 de outubro de 2013.
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maquiagem, seu vestido luxuoso) para indicar que a personagem ali
apresentada é realmente rica. Claramente, a expressão da personagem
também é parte importante da produção de sentidos, o sorriso irônico,
indicando alguma maldade, que se tornou uma das marcas de Davis.
Portanto, os autores se valem do que está disponível nessa fotografia
do filme Pérfida, mas ignoram todo o enredo do filme para produzir
os efeitos de sentido. Novamente, temos um remix de uma imagem
com um texto que recontextualiza a imagem, fazendo com que ela
ganhe novos sentidos.
Vaidosa

Vaidosa é mais um nome dos filmes de Davis com um título
negativo em relação a sua personagem. Trata-se, novamente, da história de uma mulher ambiciosa. Agora, Davis é Fanny Trellis, uma
mimada senhorita, única e exclusivamente preocupada com a aparência. Porém, seu irmão perde a fortuna da família e para salvá-lo
casa com um homem mais velho, por quem não é apaixonada. Fanny
perde o irmão durante a primeira guerra, o que faz com que ela se
conforme em ficar casada com seu marido, mas não fiel a ele. Ao
longo de sua vida, afasta de seu convívio o esposo e a filha, tendo só
a companhia dos amantes. Mas, ao perder sua beleza por conta de
uma doença, começa a rever seus valores.
Aqui temos uma apropriação de uma característica psicológica
da personagem. Fanny, como mostra a figura, era uma mulher que
não tinha a menor vontade de ouvir as opiniões dos outros e não se
importava com algum sentimento que não fosse o dela. É interessante como os autores conseguem traduzir para os dias atuais como
Fanny indicaria o seu desprezo pela opinião alheia. Novamente, eles
também se valem do sorriso irônico de Davis para despertar o efeito
de humor. Esse sorriso poderia ser encarado como simpatia, mas se
tratando de uma personagem de Bette Davis, a memória que se criou
não foi essa. A atriz se utilizou dele muitas vezes como uma arma
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bem educada e discreta para suas personagens utilizarem como forma
de zombaria. Portanto, aqui, o elemento escolhido para utilizarem a
imagem de Davis para remixar em um meme, é o seu sorriso. Está na
materialidade do objeto e não na sua história o material que os autores
precisam para satisfazer sua vontade discursiva. Eles utilizam-se da
imagem de Bette Davis, mas desconsideram sua fonte, pois ela não é
necessária. A frase que é remixada com a imagem é o novo contexto
dela. Portanto, percebemos que é a frase que veste a imagem com
uma “nova roupa”, como nos diz Bazerman (2007).

Figura 5 - Meme 3. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=364395760362153&set=
pb.165680880233643.-2207520000.1386082212.&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F1149547_364395760362153_1550340011_o.
jpg&smallsrc=https%3A%2F%2F 13

Veremos, mais uma vez, essa marca aparecer no próximo meme.
A Malvada

O primeiro fato interessante a ser falado sobre esse filme foi à
quebra de expectativa gerada pelo seu título; no Brasil, A Malvada, e
nos Estados Unidos, All About Eve. Aqui, todos achavam que a referência do título seria a personagem de Davis, e, nos Estados Unidos,

13

Acessado no dia 20 de outubro de 2013.
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que Eve seria a personagem da atriz. Mas não, aqui Bette Davis interpreta Margo Channing, a vítima da história. Margo é uma grande
atriz de teatro, temperamental, mas brilhante. Sua vida começa a
mudar quando uma extremamente prestativa admiradora se torna
sua secretária, Eve. Afrontada pela juventude de Eve, Margo começa
a desconfiar dos planos da moça, apesar de todos a acusarem de
estar sendo maldosa com a doce fã, que só a admira. O filme rendeu
inúmeras críticas positivas, inúmeras indicações ao Oscar e, logicamente, muitos memes.
A imagem é retirada do final da história, quando Margot assiste
sua rival receber um prêmio de melhor performance, após todos
descobrirem que Eve era uma farsa. Temos novamente a presença
do sorriso irônico de Bette Davis, indicando, como também indica
para o meme, desprezo. No filme, Margo olha para Eve. No meme,
ela o faria para as pessoas que se dizem vegetarianas, só porque não
comem carne vermelha. Da mesma forma que Eve era uma falsa boa
moça. Também o são as pessoas que se dizem vegetarianas, mas
comem carne de frango e peixe.

Figura 6 - Meme 4. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=167687630032968&set=
pb.165680880233643.-2207520000.1386083535.&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-frc3%2F530041_167687630032968_2020068053_n.
jpg&size=719%2C567 14

14

Acessado em 20 de outubro de 2013.
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Essa leitura só é possível reconhecendo a cena como parte de
A Malvada e conhecendo a história do filme. No entanto, pode-se
perceber o tom crítico do meme, o sentido de desmerecimento que ele
produz, apenas através (mais uma vez) do sorriso de Bette Davis. Se
fosse outra atriz, considero que isso não seria possível. É ela a autora
desse sorriso que é reapropriado pelos autores do meme.
Novamente, percebemos que é a figura de Bette Davis que
importa para a escolha da imagem, pouco se tem a ver com a personagem Margo Channing. No entanto, provavelmente os autores do
meme conhecem a atriz e seus trabalhos, sabendo que neles poderiam
encontrar muito material para ser remixado para produzirem os efeitos
de desprezo do meme. A autoria está aqui, como nos memes acima,
nesse processo de busca da melhor imagem de Davis que combine
com a frase que trará um novo contexto. Este novo contexto produzirá
novos sentidos e gerarão o humor que os autores almejam. Portanto,
a intenção do diretor de A Malvada nesse close up de Bette Davis
pouco importa, pois ele é utilizado sob novas intenções, ganhando
novos sentidos
“I THINK I WILL HAVE A LARGE ORDER OF NEGATIVE
PROGNOSIS!”15– CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como disse, não pretendo, de maneira nenhuma, chegar a uma
grande hipótese sobre quais são os mecanismos de autoria de um
meme. Mas pretendo ensaiar algumas questões relativas à autoria
de memes, baseado nesse pequeno estudo sobre a apropriação da
imagem de Bette Davis.
O que fica claro, nessas análises, é que há sim, indiscutivelmente,
a presença da autoria na remixagem desses memes. Os seus criadores
não foram plagiadores, mas sim ressignifcadores. Eles souberam como
procurar fontes para produzir efeitos de sentidos bastante específicos.
“Eu acho que vou ter uma grande quantia de suposições negativas”. Fala da personagem Judith, interpretada
por Bette Davis no filme Vitória Amarga (Dark Victory, 1939) de Edmund Goulding.
15
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A autoria se estabelece desde a procura do material a ser remixado
até a finalização do produto.
Bette Davis foi usada, porque a memória que se estabeleceu
sobre a atriz, através das personagens que interpretou, foi a desse
sorriso irônico, dessa provocação bem educada sempre em tom de
desprezo. Um efeito crucial para uma página com a proposta que
possui a Diva Depressão. Os autores devem conhecer o trabalho da
atriz e sabiam da potencialidade desse material para produzir esse
tipo de efeito. No entanto, não está só nessa busca de fontes o papel
deles, pois os memes produziam esse efeito, mesmo sem os leitores
conhecerem a atriz ou seu trabalho.
Além da escolha acertada do uso da imagem de Davis, eles
se reapropriam dela, a ressignificam. Fazem com que a atriz indique
desprezo por coisas que talvez ela nunca nem tenha pensando a respeito. Como eles fizeram isso? Através da frase que é mixada com a
imagem, eles transformam o contexto. Se antes o contexto era a rainha
Elizabeth I olhando para os seus súditos, agora é a atriz olhando para
fotos de crianças nos perfis do Facebook. O trabalho fundamental da
reapropriação é o apagamento do contexto original de circulação da
imagem de Davis, estabilizando um novo contexto através da frase
que é combinada na produção do meme.
Portanto, a autoria na remixagem desses memes se dá nesse
espaço de usar a memória que se estabeleceu sobre Bette Davis,
,contudo,para se criar novos efeitos de humor através da estabilização de um novo contexto. O leitor precisa reconhecer, na figura
de Davis, o seu sorriso sarcástico e, na frase, entender para quem ele
é direcionado. Mas não precisa saber se é Margo Channing ou Fanny
Trellis que está sendo representada pela atriz.
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