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APRESENTAÇÃO
A 39ª edição da Revista Línguas e Instrumentos Linguísticos traz
oito artigos divididos entre a Seção Aberta e a seção Crônicas e
Controvérsias além de uma resenha.
O artigo que abre a Seção Aberta é intitulado “A gramatização do
português no Brasil: a posição sujeito-gramático e a questão da língua
nacional” de Joelma Aparecida Bressanin e Amilton Flávio Coleta Leal.
O artigo analisa diferentes recortes da Grammatica Portugueza de Júlio
Riberio que configuram gestos de autoria para a constituição de uma
unidade do português brasileiro. Os autores mostram que esses gestos
abrem os caminhos para a discussão da denominação língua brasileira,
assim como para a discussão em torno do uso da língua em
contrapartida as ideias linguísticas das tradições gramaticais
predominantes na época: a gramática geral e a gramática históricocomparativa.
O segundo artigo da Seção Aberta tem como título “Foneticistas vs.
Semanticistas: uma introdução à batalha pela escrita chinesa no século
XX” e é de autoria de Cristiano M. de Barros Barreto. Esse artigo
apresenta uma história dos debates em torno da natureza da escrita
chinesa travados entre duas grandes perspectivas linguísticas que
dominam esse estudo no ocidente: a teoria foneticista da escrita
(foneticismo) e a visão semanticista da escrita (semanticismo). Como
mostra o autor, o debate fica bastante acalorado no século XX e o
foneticismo permanece com o lugar de protagonista nesse debate.
O terceiro artigo da Seção Aberta é intitulado “Itu – cidade dos
exageros: o funcionamento da relação apositiva”. Os autores Marilene
Aparecida Lemos e Ronaldo Aurélio Gimenes Garcia mostram, pela
teoria da semântica do acontecimento proposta por Eduardo Guimarães,
os diferentes sentidos que o nome da cidade de Itu rememora quando
formulado no enunciado “Itu – cidade dos exageros”, presente no texto
Simplício receberá homenagem da ‘Cidade dos Exageros’, publicado
no portal online da cidade em 2010. De acordo com a análise dos
autores, o sentido de ‘exagero’ no aposto significa o nome da cidade
concorrendo com os sentidos da história de sua nomeação em língua
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tupi-guarani (Outu-guassú), o que permitiria promover a cidade na
mídia enquanto polo regional de turismo.
O quarto artigo da Seção Aberta, de autoria de Carlos Piovezani, é
intitulado “A língua, o corpo e a voz de Lula em discursos da imprensa
brasileira”. Neste artigo, o autor analisa os discursos midiáticos sobre
os pronunciamentos públicos do ex-presidente da República pela teoria
da análise de discurso de Michel Pêcheux. Com um corpus formado por
textos dos jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo e das
revistas Veja, Época e Carta Capital do período de 1989 até os dias
atuais, Piovezanni analisa mais especificamente como esse corpus
significa os usos linguísticos, vocais e corporais de Lula. Esses
discursos produzem efeitos que deslegitimam e discriminam o que o
autor chama de voz e escuta popular.
O quinto artigo da Seção Aberta tem como título “A conexão entre
ideologia e texto na teoria crítica do discurso”. Esse artigo de Maria
Eduarda Gonçalves Peixoto e Ruberval Ferreira apresenta como, pela
análise do discurso textualmente orientada (ADTO), é possível
compreender a relação entre texto e ideologia. Para isso, os autores
explicam a noção de sociedade na qual a ADTO se baseia e os
pressupostos das teorias marxistas sobre a ideologia nas quais a ADTO
se fundamenta. Segundo os autores, a ADTO permite perceber de que
modo os textos estão vinculados a questões de poder e hegemonia.
O sexto artigo da Seção Aberta, intitulado “A transitividade no
gênero artigo de opinião”, é de autoria de Bárbara Bremenkamp Brum
e Lúcia Helena Peyroton da Rocha. A partir da análise de artigos de
opinião do jornal A Gazeta da cidade de Vitória (ES), as autoras
analisam a transitividade verbal de sentenças desses artigos a fim de
demonstrar como a transitividade é determinada por aspectos
pragmáticos como as intenções do falante ao colocar a língua em uso.
Para desenvolver as análises, as autoras se valem dos Parâmetros de
Transitividade propostos por Hopper e Thompson (1980).
O sétimo e último artigo da Seção Aberta é intitulado “Escrever um
relato a dois, em tempo real e na (sur)presa do terceiro: da criação do
título aos objetos da gramática da língua (OGL)”. Esse artigo de Maria
Hozanete Alves de Lima analisa como duas alunas do terceiro ano do
ensino fundamental constroem, em sala de aula, o título para um relato
de uma excursão escolar. O processo foi registrado em material
audiovisual por meio do qual foi possível analisar, pela perspectiva da
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genética textual e da linguística da enunciação de Authier-Revuz, como
concorrem
aspectos
metalinguísticos,
metaenunciativos
e
multissemióticos para a construção da unidade textual.
O artigo da seção Crônicas e Controvérsias desta edição é de autoria
de Tyara Veriato Chaves e tem como título “Quando a crítica fala sobre
a escrita feminina: uma língua tagarelando sobre a outra”. Da
perspectiva teórica da História das Ideias Linguísticas articulada à
Análise de Discurso, a autora analisa três matérias sobre a relação entre
literatura e gênero dos blogs da Revista Modo de Usar & Co e da
Revista Cult. As análises da autora permitem refletir sobre a
constituição histórica e política da escrita, dos sentidos de feminino e
de corpo pela linguagem.
Por fim, a resenha desta edição nos apresenta a obra Atlas dos nomes
que dizem histórias das cidades brasileiras – um estudo semântico
enunciativo do Mato Grosso. Organizado pelos pesquisadores Taisir
Mahmud Karim, Ana Maria di Renzo, Joelma Aparecida Bressanin e
Jocineide Macedo Karim, o livro apresenta os resultados de trabalho do
projeto de pesquisa Nomes Próprios: Estudos de Significação e Atlas
dos Nomes que Dizem das histórias das Cidades Brasileiras ligado ao
Centro de Estudo e Pesquisa em Linguagem (CEPEL) do Programa de
Pós-Graduação em Linguística da Universidade Estadual do Mato
Grosso, universidade na qual os pesquisadores atuam.
Esperamos que com mais essa edição da Revista Línguas e
Instrumentos Linguísticos possamos contribuir para a reflexão sobre o
funcionamento da linguagem a partir de diferentes pontos de vista.
Os Editores
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A GRAMATIZAÇÃO DO PORTUGUÊS NO
BRASIL: A POSIÇÃO SUJEITO-GRAMÁTICO E
A QUESTÃO DA LÍNGUA NACIONAL
Joelma Aparecida Bressanin*
UNEMAT
Amilton Flávio Coleta Leal*
UNEMAT
Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar, discursivamente, a
partir da profícua articulação entre a Análise de Discurso (AD) e a
História das Ideias Linguísticas (HIL), o gesto de autoria na
Grammatica Portugueza (1881) de Júlio Ribeiro, observando a
inscrição de uma posição-sujeito autor de gramática frente à questão
da Língua Nacional. Tendo em vista que a noção de “autoria” é,
fundamentalmente, necessária para a compreensão do processo de
gramatização brasileira, nosso trabalho incidirá em questões que
versam sobre esse processo, bem como o modo como tal acontecimento
significou para o país em um momento de singular importância para a
constituição de uma identidade nacional.
Abstract: This article aims to analyze, discursively, from the fruitful
articulation between Discourse Analysis (AD) and History of Linguistic
Ideas (HIL), the gesture of authorship in Grammatica Portugueza
(1881) by Julio Ribeiro, observing the inscription of a position-subject
author of grammar in front of the question of the National Language.
Given that the notion of "authorship" is fundamentally necessary for
the understanding of the Brazilian grammatical process, our work will
focus on issues related to this process, as well as how this event meant
for the country in a moment of singular importance for the constitution
of a national identity.
Introdução
Júlio Ribeiro, gramático inscrito no processo de gramatização da
língua portuguesa no Brasil, no fim do século XIX, foi o primeiro a
registrar marcas relativas à variante brasileira do português. Sua obra
Grammatica Portugueza, publicada em 1881 e reeditada em anos
posteriores, foi efetivamente a primeira gramática que se ocupou em
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gramatizar o português do Brasil, produzindo certo distanciamento da
influência direta de Portugal. (GUIMARÃES, 1996).
O trabalho do autor foi significativamente importante para os
estudos linguísticos, uma vez que introduziu uma abordagem inaugural
para os princípios gramaticais da época. Júlio Ribeiro foi o responsável
por pôr em curso o processo de gramatização brasileira do português,
abrindo um processo novo nos estudos de língua. (GUIMARÃES,
2004).
Esses estudos dizem respeito ao processo que Auroux (1992)
denomina de gramatização. Esta é definida pelo autor como um
processo de descrição e instrumentalização de uma língua através de
duas tecnologias (a gramática e o dicionário), que são, ainda hoje, os
pilares de nosso saber linguístico, e entendida como um “processo de
transferência de tecnologia” entre línguas, culturas, etc. (idem, p. 65).
O posicionamento do autor nos faz compreender que o processo de
gramatização significa, entre outras coisas, um modo de se conceber as
práticas linguísticas, bem como a história de um saber sobre a língua.
Ou, dito de outro modo, um espaço em que podemos observar o
funcionamento do político em relação ao conhecimento, aos modos de
significar, de posicionar-se em relação à língua. (LAGAZZIRODRIGUES, 2007).
Auroux (1992), ao afirmar que por gramatização deve-se entender o
processo que conduz a descrever e a instrumentalizar uma língua com
base na gramática e no dicionário, nos faz pensar, pelo viés da História
das Ideias Linguísticas, no próprio processo de gramatizar e nos meios
pelo qual este se concretiza, ou seja, o modo como se dá a produção dos
instrumentos linguísticos em relação a uma dada conjuntura sóciohistórica e política, uma vez que, no Brasil, o imaginário de unidade em
torno da língua portuguesa se deu a partir de uma língua já
instrumentalizada, pois para o autor,
A gramática não é uma simples descrição da linguagem natural.
É preciso concebê-la também como um instrumento linguístico:
do mesmo modo que um martelo prolonga o gesto da mão,
transformando-o, uma gramática prolonga a fala natural e dá
acesso a um corpo de regras e de formas que não figuram junto
na competência de um mesmo locutor. [...] (AUROUX, 1992,
p.69-70).
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Diante do que afirma o autor, podemos dizer que o lugar ocupado
pelos instrumentos linguísticos não deixou intactas as práticas
linguísticas humanas, ou seja, o processo de gramatização, mais que
transferência e/ou instrumentalização de uma língua, permitiu o
registro e, ao mesmo tempo, o acesso às regras dessa língua, o que
constitui, ainda hoje, as bases de nosso saber metalinguístico. Na
esteira de Auroux (ibidem), pode-se dizer que tais instrumentos
legitimam a constituição do sujeito com o saber, o que produz, como
efeito, a identidade e o imaginário social. (ORLANDI, 2002).
Segundo Orlandi (2009, p. 110), a gramática, em seu processo de
produção, é “muito mais do que um lugar de conhecimento ou um
repertório de normas”. Para a autora, a gramática é, antes, “a forma da
relação da língua com a sociedade na história, realizada por um sujeito
também representado no modo como a sociedade se organiza” (idem,
p.111). Esta é, em nosso modo de pensar, uma relação necessária e,
portanto, constitutiva quando propomos refletir sobre esses
instrumentos tecnológicos enquanto um lugar da Ciência, da produção
do conhecimento. É sobre essa relação que trataremos nesta escrita,
pensando, especificamente, o gesto de autoria inscrito na Grammatica
Portugueza de Júlio Ribeiro. Antes, porém, discorreremos um pouco
mais sobre a articulação da História das Ideias Linguísticas com a
Análise de Discurso.
1. História das Ideias Linguísticas e Análise de Discurso: campos
que se articulam
Este trabalho se inscreve na perspectiva da Análise de Discurso
francesa, articulado a este novo campo de conhecimento, o da História
das Ideias Linguísticas, que surge no final da década de 1980, por meio
de um projeto de colaboração entre pesquisadores da Universidade
Estadual de Campinas e da Universidade de Paris 7, na França.
Inicialmente, a equipe francesa esteve sob coordenação de Sylvain
Auroux, e a brasileira, sob coordenação de Eni Orlandi. (NUNES,
2008). Cabe destacar que essa cooperação levou a constituição de um
segundo projeto que foi reunindo tanto outras universidades brasileiras
quanto europeias.
É importante pensarmos na produtividade específica quando a
Análise de Discurso se posiciona no entremeio com a História das
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Ideias Linguísticas. Podemos dizer que esse modo de fazer história da
ciência tem consequências para a leitura e mesmo para a produção de
arquivos relativos às Ciências da Linguagem. A História das Ideias
Linguísticas, inscrita em uma visão histórica das Ciências da
Linguagem, concebe os instrumentos linguísticos (gramáticas,
dicionários, manuais, normas, etc.) como objetos discursivos. Essa
articulação se dá, assim, na medida em que a Análise de Discurso faz
com que esses objetos discursivos sejam relacionados às suas condições
de produção, e sejam tomados não como documentos transparentes,
mas modos específicos de produzir conhecimento em determinadas
conjunturas históricas, que tecem determinados efeitos para os sujeitos,
para os sentidos e para a história dos saberes. Tal relação nos possibilita
dizer, ainda, que esse liame Análise de Discurso-História das Ideias
Linguísticas joga no entremeio da própria constituição dessas
disciplinas e põe em movimento a questão do político que
necessariamente constitui as práticas linguísticas.
Orlandi (2001a) dirá que, na articulação entre Língua, Ciência e
Política, a História das Ideias Linguísticas abre para a possibilidade de
analisar a produção de ideias que permite a construção de uma língua
própria dos brasileiros. Essa é uma maneira de compreender o modo
como através da construção de uma unidade de língua, constrói-se,
também, um imaginário de cidadão falante ideal e, consequentemente,
abre-se uma possibilidade de vislumbrar as questões que giram em
torno de um saber metalinguístico.
Nesse sentido, a História das Ideias Linguísticas trabalha com
produção de um saber linguístico relacionada à construção de uma
identidade nacional. A esse respeito, Guimarães e Orlandi (1996)
asseveram que a produção de tecnologias é parte do modo como
qualquer sociedade se constitui historicamente, ou seja, observar a
constituição de instrumentos linguístico-tecnológicos é uma maneira de
compreender como foi construída uma identidade nacional brasileira a
partir de trabalhos que dizem de um lugar da/sobre a língua nacional.
Essa relação se torna possível, uma vez que é “pela história da
constituição da língua e do conhecimento a respeito dela” que se pode
observar a história do país. (ORLANDI, 2002, p.09).
Pensamos também, que tocar na questão do nome da língua é
fundamentalmente importante para o desenvolvimento das reflexões
aqui propostas, pois, como afirma Orlandi (2009, p. 193 apud
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AQUINO, 2012, p. 73), “pensar o nome da língua é reconhecer a
história do saber produzido sobre ela, é analisar as injunções da
conjuntura política e social, é apreender a constituição de seu sujeito”,
isto é, um saber que não se restringe aos artefatos técnicos, mas que é
constitutivo da sociedade e das condições de produção nas quais ele se
inscreve.
Essas são algumas das maneiras possíveis de observarmos a
articulação entre a História das Ideias Linguísticas e a Análise de
Discurso no que tange às questões que dizem de um saber sobre a
Língua Nacional, mais especificamente, o modo de constituição de uma
identidade brasileira inscrita nesses instrumentos linguísticotecnológicos, que se configuram como objetos históricos.
1. A produção de gramáticas e a questão da língua nacional
Orlandi (2001a), em seu trabalho sobre a questão do português
brasileiro como língua nacional, afirma que os gramáticos brasileiros
do final do século XIX e início do século XX passam a ocupar a
posição-autor de um saber sobre a língua que não é mero reflexo do
saber gramatical português. Dessa forma, o que se convencionou
chamar “a virada do século”, representou, para o Brasil, um
significativo aumento na produção de gramáticas da língua nacional, a
partir da criação de um espaço de autorização e legitimação na qual o
brasileiro fala de e sobre sua língua, sendo a gramática o lugar em que
se institui e dá visibilidade a um saber legítimo para a sociedade
brasileira. (ORLANDI, 2009).
Compreendemos, a partir dessa “virada”, que a posição ocupada
pelos gramáticos brasileiros que os autorizava a dizer como era a língua,
estava, também, afetada pelas condições próprias da gramatização do
Brasil, o que para a autora está relacionada a “um processo de
descolonização do Brasil”. (ORLANDI, 2009, p.176). Nesse tenso
espaço de construção de um saber linguístico, Júlio Ribeiro foi, sem
dúvida, um dos iniciadores do processo de gramatização brasileira do
português; com isso, atentamo-nos para a questão da denominação da
língua que marca a posição de identidade da língua nacional, visto que
no Brasil, fala-se outra(s) língua(s).
As questões que abordamos nesse estudo se inscrevem no segundo
momento1 do processo de gramatização do Português no Brasil, no qual
ocorrem produções significativas sobre a Língua Nacional, ou seja,
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inauguram-se estudos para explicitar a diferença entre o Português do
Brasil e o de Portugal. Atualmente, essa questão vem sendo discutida
por Orlandi (2009) em seus significativos estudos sobre a identidade da
língua nacional, em que a autora se posiciona a favor de se trabalhar a
identidade da língua, ressaltando que não há como se considerar apenas
mudanças e/ou variedades em sua estrutura, mas, sobretudo, as
profundas e reais diferenças existentes entre o português do Brasil e o
de Portugal, o que permite adotarmos a denominação língua brasileira.
Nessa direção, dada nossa questão central, que é a de refletir sobre
o processo de autoria inscrito nas gramáticas produzidas no segundo
período de gramatização do Português no Brasil (1850-1939),
particularmente, o gesto de autoria na Grammatica Portugueza (1881)
de Júlio Ribeiro, há que se dizer, na largada, que esta traz em seu
prefácio marcas dessa assunção, ou seja, há a inscrição de uma posiçãosujeito autor de gramática frente à questão da Língua Nacional. Nesse
âmbito, pode-se dizer que quase um século (1850-1939) de elaboração
e constituição de um saber sobre a língua contribuiu significativamente
para a legitimação dos estudos sobre/da linguagem no Brasil, o que
corroborou para o posicionamento de inúmeros gramáticos e linguistas
sobre a denominação língua brasileira, abrindo para a possibilidade de
romper com a compreensão reducionista do imaginário de unicidade da
Língua Portuguesa. Daí a pertinência de retomarmos essa reflexão para
pensarmos nessa relação equívoca entre língua e línguas, de modo a não
apagar, mas trabalhar a contradição unidade/diversidade. (ORLANDI,
2002).
O que se discute nesse segundo período de gramatização no Brasil
diz respeito à produção de gramáticas voltadas para os fatos da língua
brasileira que, por sua vez, assegurariam, além da identidade
linguística, um lugar de autoria2. Isso porque nesse processo de
produção não bastava saber a língua, mas era preciso (ORLANDI,
2001a) saber que temos uma língua, uma gramática e sujeitos
brasileiros da nossa própria escrita, configurando-a como o saber
legítimo para a sociedade. Esse posicionamento da autora vai ao
encontro do que Dias (1996) chama de “os sentidos do idioma
nacional”, cujos discursos se inscrevem numa dada formação
discursiva, que por sua vez tem relação com uma formação ideológica
determinada (PÊCHEUX, ([1975]1995), significando um lugar de
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identidade da língua falada no Brasil em relação à constituição de uma
identidade nacional.
Destacamos desse segundo período, além da produção da
Grammatica Portugueza de Júlio Ribeiro (1881), a título de
exemplificação, a Grammatica da Língua Portugueza de Pacheco Silva
e Lameira de Andrade (1887). São obras que refletem um importante e
significativo acontecimento linguístico para os estudos da língua no
Brasil, em um momento que se emergia a importância de se produzir
instrumentos linguísticos da própria língua, que autoriza um saber sobre
a língua nacional. Tais gramáticas, por sua vez, significaram o “divisor
de águas” para a legitimação do caráter identitário da nossa língua, bem
como o início de uma trajetória que culminaria em estudos recentes
sobre a língua brasileira3.
Dessa maneira, afirmar que os gramáticos ocupam um lugar de
autoridade, de responsabilidade pelo que dizem, é considerar sua
posição-autor frente à produção dessas gramáticas, sobretudo, pelo que
elas significam enquanto elementos de identificação nacional. Isso nos
mostra que a relação da autoria é com o sentido: o modo como o dizer
faz sentido para si e para os outros, ou seja, o processo de autoria ou
posição sujeito-autor é constitutivo do sujeito no discurso (ORLANDI,
2009). A autora diz, ainda, que “é do autor que se exige: coerência,
respeito às normas estabelecidas, explicitação, clareza, conhecimento
das regras textuais, originalidade, relevância, unidade.” (idem, p.42).
Portanto, a questão da autoria está no lugar da institucionalização do
saber sobre a língua; e a gramática, nesse processo, é o lugar em que se
institui e ao mesmo tempo dá visibilidade a esse saber legítimo sobre a
língua.
Nessa perspectiva, as gramáticas produzidas nesse segundo período
de gramatização no Brasil trazem um lugar de autoria em relação à
língua, ou seja, tais instrumentos tecnológicos constituem um lugar de
inscrição desses gramáticos numa posição de autoridade em relação à
língua e, principalmente, um lugar do saber sobre a língua e à
singularidade do português do Brasil. Dito de outro modo, a produção
desses “artefatos” de ciência (ORLANDI, 2001a), além de dar um lugar
de autoridade em relação à, os inscrevem numa posição sujeito-autor
gramático, e isso só se torna possível quando a produção desses
instrumentos linguísticos começa a ser feita por autores brasileiros em
condições de produção específicas.
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2. A Gramática de Júlio Ribeiro: gesto de autoria e identidade
nacional
De acordo com Orlandi (2009), no processo de produção, a
gramática significa o lugar de conhecimento, de explicitação de normas.
A gramática, no dizer da autora, é “a forma da relação da língua com a
sociedade na história, realizada por um sujeito também representado no
modo como a sociedade se organiza” (idem, p.65). Esse
posicionamento se faz importante, uma vez que nossa reflexão
estabelece pontos de encontro sobre essa relação da língua como um
saber legítimo e concretizado por um sujeito social, inscrito nesse saber
discursivo ao longo de toda uma história de experiência da/sobre a
linguagem. Diante disso, trazemos um recorte do prefácio da gramática
de Júlio Ribeiro para análise, que diz:
As antigas grammaticas portuguezas eram mais dissertações de
metaphysica do que exposições dos usos da língua. Para afastarme desta trilha batida, para expor com clareza as leis deduzidas
dos factos e do fallar vernáculo, não me poupei a trabalhos. Creio
ter ferido o meu alvo. (...) Abandonei por abstractas e vagas as
definições que eu tomára de Burgraff: preferi amoldar-me ás de
Whitney, mais concretas e mais claras. (RIBEIRO, [1881] 1899,
p.03).
Antes de atermos, especificamente, no discurso do prefácio e nos
efeitos de sentido que este produz na relação língua/sujeito/identidade
nacional, é relevante dizermos que Júlio Ribeiro, enquanto gramático
pioneiro nos estudos que evidenciam a significativa diferença
linguística Brasil-Portugal, tece forte crítica aos modelos gramaticais
da época: a Gramática Filosófica (comparada a uma metafísica) e a
Gramática Histórico-Comparada (modelo até então não utilizado no
Brasil, porém criado e já desenvolvido na Europa). Essa nuance crítica
dá o tom de uma possível “rejeição” do que já era produzido enquanto
instrumentos tecnológicos na época. Isso porque, em um primeiro olhar,
pode-se notar, na formulação do prefácio, que há um posicionamento
do Gramático em querer romper com os principais valores da
Gramática Filosófica, já que para ele tal método não possibilitava o real
conhecimento das línguas.
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Essa posição marcadamente apartada com a qual Júlio Ribeiro tem
dos modelos gramaticais da época, nos possibilita dizer que sua obra
significou o rompimento com a tradição portuguesa da gramática
filosófica e estabeleceu um espaço da diferença com a língua de
Portugal, representando, portanto, um objeto da passagem de um
período para o outro, ou seja, o autor dá uma nova direção aos estudos
gramaticais, legitimando a ruptura do modelo tradicional em relação à
nova maneira de conceber a gramática. O posicionamento de Júlio
Ribeiro de que “Grammatica é a exposição methodica dos fatos da
linguagem” se contrapõe aos estudos da língua que se dão por uma
vertente metafísica, pois para o autor, as gramáticas não devem primar
pela formulação de leis e regras, mas expor seus fatos, uma vez que são
mais facilmente aprendidos. Vale destacar que essa definição de
gramática vem acompanhada de uma nota de rodapé, a primeira delas
na introdução da obra, indicando como referência a obra de Whitney,
Essentials of English Grammar, de 1877. (RIBEIRO, 1881).
De acordo com Orlandi (2002, p.135), o fato de Júlio Ribeiro citar
Whitney não é sem importância, pois, além de estar ligado à linhagem
dos fundadores da linguística geral, o autor “é considerado um dos
precursores de Saussure - e a grande inovação que ele introduz diz
respeito à concepção de língua como instituição social”, ou seja,
Whitney não concebia a língua como “um organismo que se desenvolve
por si, mas um produto do espírito coletivo dos grupos linguísticos”.
(SAUSSURE, [1916] 1978, p.07). O que se impõe a Whitney é
considerar como objeto da linguística algo da ordem de um mecanismo
próprio à língua e observa que isto é uma tarefa programática, pois nem
os gramáticos nem os dicionários dão conta desses hábitos de
linguagem. (ORLANDI, 2002, p.137).
Ademais, podemos afirmar que Júlio Ribeiro já se coloca no campo
de uma reflexão mais geral acerca da língua portuguesa no contato que
ela estabelece com as outras línguas. E selecionamos da obra alguns
recortes para observar esse funcionamento. O primeiro deles encontrase na primeira parte da gramática que trata da fonologia e da
morfologia; refere-se ao exemplo que o autor traz quando descreve que
o ditongo final ãe, tal como era pronunciado pelos portugueses causava
certa estranheza aos brasileiros:
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(RIBEIRO, 1881, p.48)
O segundo recorte, consta na segunda parte obra que trata da sintaxe,
diz respeito às negações:

(RIBEIRO, 1881, p.260)
Como podemos observar, o autor textualiza em sua gramática modos
específicos dos falantes utilizarem a língua. Nesses dois casos, o
gramático não desautoriza a diferença no uso da língua. De acordo com
Orlandi (2002), uma certa legitimidade é construída no projeto de
gramatização no século XIX, pois há
uma articulação, consciente ou não, com o estabelecimento da
‘nossa’ língua, situando os falantes desse espaço brasileiro em
relação ao território português como ‘outros’; isso na medida
mesma em que há um deslocamento do eixo de universalidade
da língua para o lado de cá do Atlântico. (ibidem, p.137-8).
Podemos dizer que o gesto de autoria comparece na descrição dos
fatos da língua que permeia a prescrição das normas gramaticais. Trazer
a não coincidência da língua portuguesa com a língua brasileira, a nosso
ver, configura um gesto de autorização da língua que se praticava no
Brasil. Esse é um movimento que se abre para pensarmos o tenso
confronto unidade-diversidade estabelecido no imaginário social não só
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no que se refere à diferença linguística entre Brasil e Portugal, mas
também à sua unidade e às variedades existentes no próprio país.
Nessa direção, observamos também na gramática, um modo de dizer
que aponta para além daquilo que diz respeito às produções BrasilPortugal e nos faz pensar na relação entre as línguas que conviveram no
Brasil naquele período e no modo como essa convivência estava sendo
significada. Chamou-nos atenção duas ocorrências. A primeira é
quando Júlio Ribeiro menciona, na primeira parte da obra, que não
havia na língua indígena nada que justificasse na escrita o emprego da
letra th, ou seja, o seu uso se caracterizava por duas razões: pela
pronúncia do som aspirado ou por uma questão etimológica. Vejamos:

(RIBEIRO, 1881, p.42)
O “estranhamento” do autor em relação ao emprego do th na referida
língua é algo que provoca reflexão. Ao citar a palavra Nitheroy, Júlio
Ribeiro afirma que o emprego do th nesta é uma colocação abusiva (um
apêndice), que excede, extrapola. Nesse sentido, o autor se posiciona
favorável à correção ortográfica, uma vez que palavras de origem
indígena eram grafadas com um t simples.
A segunda ocorrência está na segunda parte da obra, quando o autor
descreve o uso do verbo haver em diversas situações, observando que
no Brasil estava se tornando uma prática comum tanto dos “caipiras”
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como das “pessoas ilustradas” substituir o verbo haver por ter. Vamos
aos exemplos:

(RIBEIRO, 1881, p.257)
A relação entre o que é dito nos recortes nos permite dizer que não
havia um lugar de conformidade para se pensar o funcionamento de
algumas questões linguísticas observadas no referido período, mas sim,
significativos apontamentos provocados pela tensão unidadediversidade, língua-nação, descritos por Júlio Ribeiro em sua
gramática.
No processo de gramatização do Português do Brasil, percebe-se “o
funcionamento de uma unidade linguística referencial dada pela Língua
Portuguesa de Portugal, fruto de seu estatuto de unidade já legitimada”
(PFEIFFER, 2001, p.169). Todavia, no segundo período da
gramatização, essa unidade linguística referencial portuguesa já começa
a ceder espaço à diversidade linguística no/do Brasil.
Posto isso, observa-se que esse reconhecimento é parte da própria
constituição da unidade do português brasileiro, portanto, da nossa
unidade nacional. Mais interessante, ainda, é pensarmos que essa
reflexão que se apresenta na gramática de Júlio Ribeiro se transformaria
em objeto de pesquisa para os diversos estudiosos que vêm, desde 1988,
a partir do projeto História das Ideias Linguísticas, trabalhando sobre a
construção de uma identidade linguística do/no Brasil. Tudo isso é
possível porque a língua possui sua historicidade e, inscritos nesse lugar
analítico, compreendemos a maneira pelas quais os processos
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linguístico-históricos e sociais entre Brasil e Portugal foram
significativamente importantes para estudos sobre a diferença
linguística, o que possibilita pensarmos numa função-autor-brasileiro
(ORLANDI, 2001b) inscrito nessa diferença, que é a das distintas
posições ocupadas por aqueles que produziam as gramáticas no Brasil
no final do século XIX.
A autoria, na perspectiva discursiva, é uma função (função-autor)
exercida pelo sujeito discursivo que se caracteriza pela “produção de
um gesto de interpretação” (ORLANDI, 2007a, p. 97), no qual o autor
é colocado como o responsável pelo sentido do que diz, do que formula,
produzindo sentido de acordo com as determinações históricas a que
está assujeitado e, desse modo, significando-se como autor.
Nessa direção, o gesto de autoria de Júlio Ribeiro inscrito na sua
gramática, projeta-o como autor e responsável pelo que diz,
legitimando-o como sujeito no/do discurso. O modo como ele faz isso
é que caracteriza sua autoria. Quando falamos de autor/autoria, logo
remetemos à questão de identidade. Orlandi (2001b, p.73) afirma que é
a partir do gesto de autoria que se constrói a identidade, contudo, neste
caso, o gramático, não constrói apenas sua identidade como autor de
uma gramática, mas constitui, a partir de seu gesto, a voz de uma nação
que é linguisticamente dessemelhante de Portugal. A nosso ver, este é
um acontecimento discursivo (inaugural) no Brasil, pois, constitui-se
como o primeiro gesto que possibilita a abertura de questões/discursos
outras(os) acerca da denominação língua brasileira.
Nessa perspectiva, a autoria não é aqui pensada exclusivamente
como lugar de originalidade, mas como uma filiação à rede da memória,
pois notamos no discurso do autor o modo como ele participa da
construção do Estado brasileiro, posicionando como o gramático
brasileiro que diz como é a língua. Para ele, a ideia do purismo
linguístico funciona como forma política de controle social e isso é fator
determinante em suas produções, uma vez que seu posicionamento
crítico e sagaz é o de um conhecedor das teorias gramaticais e
linguísticas da época. Tudo isso nos possibilita dizer que Júlio Ribeiro
não foi apenas um dos nomes mais importantes, mas uma figura
inaugural dos estudos linguísticos no Brasil e um autor memorável para
a demarcação do “novo” contra o tradicional: uma ruptura que culmina
em discussões essencialmente significativas para as questões
linguísticas nos dois países.
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Interessa-nos dizer, ainda, que a posição do gramático instaura um
gesto de autoria a partir do “gesto fundador de Júlio Ribeiro em
construir uma ligação à qual se fará referência ao longo do processo de
gramatização brasileira” (AQUINO, 2012, p. 96), que é o da recusa à
tradição estabelecida pelo português Jerônimo Soares Barbosa, que
segundo o gramático brasileiro, deriva de uma “metafísica”
(ORLANDI, 2001a). Daí, sua crítica ao dizer que “as antigas
grammaticas portuguezas eram mais dissertações de methaphysica do
que exposições dos usos da língua”. (RIBEIRO, 1881, p.03). Ou seja,
o posicionamento crítico do gramático, em relação aos ditos modelos,
era realmente o de estabelecer outro campo do saber linguístico, que
não estacionasse em dissertações, mas que definitivamente se
descrevesse o uso da língua, o que para nós configura um gesto de
interpretação (apropriação) ao ocupar uma posição de autoridade em
relação à singularidade do português do Brasil.
Desse modo, os instrumentos linguísticos produzidos nesse período
confluente de institucionalização da língua nacional funcionaram como
pilares nessa construção da diferenciação e singularização na
constituição da língua brasileira. Essa posição de autoria inscrita na
gramática de Júlio Ribeiro é um gesto que possibilita dizermos que as
diferentes posições ocupadas por aqueles que produziam as gramáticas
no Brasil, no período de gramatização, são maneiras de se referir à
existência de uma “função-autor-brasileiro” de gramática brasileira que
se diferencia, acentuadamente, daquela praticada em Portugal.
Diante do exposto e à guisa de um fechamento para as questões aqui
levantadas, gostaríamos de ressaltar que a proposição inicial desse
trabalho foi a de refletir sobre questões que girasse em torno de
identidade/autoria nacionais, observadas a partir da Grammatica
Portugueza de Júlio Ribeiro. O desenvolvimento dessa reflexão acerca
da questão da língua nacional e do gesto de autoria da presente
gramática, inscrita no segundo período de gramatização do português
no Brasil, constituiu-se como mais um ponto a ser repensado e
ressignificado nesse embate de construção da língua com a história.
Portanto, o que chamaremos de considerações finais será, na verdade, a
possibilidade de observarmos que as questões que dizem respeito à
língua não se esgotam nessas poucas linhas, mas tornam-se necessárias
de serem retomadas no sentido de mostrar que a posição teórica
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desenvolvida por pesquisadores da História das Ideias Linguísticas tem
muito a contribuir para as Ciências da Linguagem.
Considerações Finais
Observamos, em nossa reflexão, que o gesto de autoria de Júlio
Ribeiro na elaboração de sua gramática é constitutivo de uma memória
de língua nacional que começa a ser construída por volta do século XIX
– momento em que se inicia a produção de um saber metalinguístico no
Brasil. Na história dos estudos linguísticos, esse período foi marcado
como um momento de singular importância na/para a construção e
legitimação da identidade brasileira a partir da produção das
gramáticas. Nessa perspectiva, Orlandi (2002), ao dizer que a língua
possui intrínseca relação com a história e a memória, nos faz
compreender que a função-autor tem a ver com a forma da gramática,
com o imaginário de língua inscrito nessa gramática e, por conseguinte,
com as relações estabelecidas entre os sujeitos falantes com a língua.
Dito isto, há de se pensar que as questões que abordamos dizem
respeito aos diferentes modos de a interpretação se instalar na sua
relação com a autoria, na sua possibilidade de configurar um lugar da
constituição da identidade nacional. Tal período foi marcado por
inúmeras mudanças na história do português brasileiro e o embate que
nele se travou sobre a questão da língua falada e escrita no Brasil em
relação a Portugal, que representava a metrópole detentora da unidade
da língua: uma unidade imaginária. A não coincidência entre a língua
no seu funcionamento real e a unidade imaginária da língua em geral,
tensão evidenciada a partir da identificação das diferentes línguas e
variedades da língua portuguesa.
Dessa maneira, a Grammatica Portugueza de Júlio Ribeiro,
reconhecida por seus contemporâneos como um verdadeiro divisor de
águas nos estudos do português do Brasil, conforme Aquino (2012), que
ao problematizar questões em torno dos “nomes da língua”, também
observou a construção de uma identidade linguística brasileira,
acentuando as diferenças linguísticas entre os dois países, sobretudo,
em relação às práticas da língua portuguesa e à legitimação de um saber
brasileiro sobre língua/linguagem, porém, “sem o abandono das teorias
que sustentam a produção de gramáticas em Portugal” (idem, p. 96).
Compreendemos, então, que no processo de colonização, a
identidade linguística brasileira se constitui a partir de uma “memória
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heterogênea”, pois as línguas - a de Portugal e a do Brasil – “se filiam
a interdiscursividades distintas como se fossem uma só. Esse efeito de
homogeneidade é efeito dessa história”. (ORLANDI, 2002, p. 23). Isso
nos faz retomar Orlandi (2009) ao dizer que nós (brasileiros) somos
falantes de outra língua: a brasileira; e ao mesmo tempo, Mariani
(2004), ao dizer que essa diferença existente entre os dois países é fruto
do chamado processo de colonização linguística, que por sua vez nos
faz pensar na sua contraparte: a descolonização linguística4. Assim,
podemos dizer que Júlio Ribeiro inaugura em sua obra uma
discursividade em torno de um saber sobre a língua nacional, que o
autoriza dizer da singularidade da língua praticada no Brasil face aos
gramáticos portugueses.
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1 Pautamo-nos na divisão de períodos do processo de gramatização proposta por
Eduardo Guimarães (1994/1996). São quatro períodos que permitem refletir sobre o
processo de gramatização brasileiro do português.
2 Para Orlandi (2007a) autoria implica em disciplina e organização, em unidade.
Portanto, é a forma pela qual o sujeito se coloca na posição de autor, assegurando assim,
a sua identidade.
3 Destacamos os trabalhos de Eni Orlandi produzidos a partir de 2009 e os já citados.
4 No processo de colonização linguística, o lugar de memória pelo qual significa a
língua e seus falantes é Portugal. No processo de descolonização esta posição se inverte
e o lugar de significação é deste lado do Atlântico com sua memória local. (Cf.
ORLANDI, 2007b).
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FONETICISTAS VS. SEMANTICISTAS: UMA
INTRODUÇÃO À BATALHA NO OCIDENTE
PELA ESCRITA CHINESA NO SÉCULO XX
Cristiano M. de Barros Barreto*
Resumo: O presente artigo apresenta uma breve história das ideias
no ocidente ao longo do século XX sobre a escrita chinesa por meio
do debate muitas vezes acalorado entre seus principais protagonistas.
Aderindo ao historicismo moderado de Sylvain Auroux (2004),
seguimos como fio condutor as discussões sobre a natureza da
representação na escrita chinesa: semântica ou fonética. Mostramos
que as raízes desta disputa remontam a questões surgidas no início da
redescoberta da China na Europa no século XVII e desenvolveram-se
no contexto do pensamento ocidental sobre a escrita e sua relação
com a oralidade, marcando os discursos acadêmicos sobre o chinês
até os dias de hoje. A condição precária da escrita na história das
ideias linguísticas revela-se evidente e a escrita chinesa desempenhou
e ainda desempenha um papel fundamental nesta disputa, cujo
desfecho ainda está longe de convocar uma unanimidade.
Abstract: This article presents a brief history of the ideas in the West
during the twentieth century on the Chinese writing through the often
heated debate between its main protagonists. Per Sylvain Auroux’s
(2004) moderate historicism, we follow as guidelines the arguments
on the nature of the representation of the Chinese writing: semantic or
phonetic. We show that the roots of this dispute go back to issues
raised at the beginning of China’s rediscovery by Europe in the
seventeenth century and have developed in the context of the Western
thought about writing and its relationship to orality, influencing the
academic discourses on Chinese even as of today. The precarious
status of writing in the history of the linguistic ideas is clearly
revealed and the Chinese writing has played and still plays a key role
in this dispute, the outcome of which remains far from reaching a
unanimous agreement.
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1.Introdução
Aos olhos ocidentais, a escrita chinesa sempre exerceu um grande
fascínio devido à sua beleza, complexidade e contraste quando
comparada aos sistemas de escrita prevalentes no ocidente. Como
veremos no presente artigo, além de seu apelo estético, os caracteres
chineses também apresentam um fabuloso desafio àqueles que, no
ocidente 1 , pensavam e pensam sobre a inserção da escrita na
linguística e nas ideias sobre a linguagem.
Embora em uma visada superficial pareça ser formado por um
conjunto desordenado de milhares de diferentes “figuras”, o sistema
da escrita chinesa obedece regras estritas que organizam o espaço
gráfico de seus componentes a partir de uma hierarquia de elementos:
traços básicos, caracteres simples e caracteres compostos. Os traços,
da ordem de uma dezena, são elementos gráficos simples, tais como
pontos, traços horizontais ou verticais, linhas retas com um “gancho”
na ponta, etc. Eles combinam-se em algumas centenas de caracteres
simples que são distinguidos por: 1) não terem subcomponentes
semântica ou foneticamente informados (ou seja, podem apenas ser
decompostos nos próprios traços sem significado); e 2) carregarem
seja um claro importe icônico, algum tipo de indicação semântica
estilizada ou simbólica, e/ou uma informação convencional mais ou
menos precisa acerca de sua pronúncia. Os caracteres simples então
podem ser usados em pareamentos de dois ou mais, formando
caracteres compostos, unidades gráficas que, por definição, são
decomponíveis em caracteres simples (LI, 2009; ALLETON, 2010).
O interesse da própria China pela organização de sua escrita
remonta, pelo menos, a seu primeiro dicionário formal, o Ěryǎ 爾雅,
datado entre os séculos V e I a.C. (BOTTÉRO, 2011, p.41, AUROUX,
1995, p.435). Entretanto, o livro chinês mais influente para as
representações da escrita chinesa em sua história foi, sem dúvida, o
Shuōwén Jiězì 說文解字, compilado somente por volta de 123 d.C.,
que serviu de modelo para quase todos os futuros dicionários da China
tradicional (BOTTÉRO e HARBSMEIER, 2008). O Shuōwén foi a
primeira obra a propor uma classificação dos caracteres chineses
dentro de categorias, nomeadamente: 1) xiàngxín 象形, pictogramas,
lit. “aparece na forma”; 2) zhǐshì 指示, caracteres indicativos, lit.
“indicar e mostrar”; 3) huìyì 會意, caracteres associativos, lit. “juntar
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o significado”; 4) xíngshēng 形聲, caracteres formados por um radical
de importe semântico e um elemento fonético, lit. “aparência e som”;
5) zhuǎnzhù 轉注, caracteres derivativos, lit. “mover e concentrar”; e
6) jiǎjiè 假 借 , caracteres emprestados, lit. “emprestar e tomar
emprestado.” A grande maioria dos estudos chineses tradicionais
sobre sua escrita tratou de adaptar e/ou criticar as categorias do
Shuōwén. Além da proposição destas categorias, o dicionário tornouse notório por ser o primeiro a ordenar os caracteres chineses de
acordo com seus radicais (bùshǒu 部首, lit. “primeira parte”), um
inventário de 540 componentes de caracteres – posteriormente esta
lista diminuiu e o padrão atual mais disseminado conta com 214
radicais – cada um com uma alusão semântica. Quase todos os
trabalhos lexicais tradicionais na China até a dinastia Hàn 漢 (206 a.C.
– 220 d.C.) partiram de algum seleção de radicais de base semântica
como guias classificatórios. Com o início dos contatos com a Índia e a
tradução dos textos budistas indianos para o chinês, o extenso
conhecimento indiano sobre a fonologia afetou profundamente os
autores chineses que passaram então a dividir suas obras lexicais entre
dicionários baseados na classificação pelos radicais e aqueles
classificados por rimas (sobre a fonologia chinesa, veja-se NORMAN,
1988, capítulo 2, WANG; SUN, 2015, parte 6). De qualquer forma, as
glosas fonéticas tornaram-se prevalentes nos trabalhos linguísticos na
China, em particular após o desenvolvimento do método fǎnqiè 反切
desde o século II/III d.C. (WANG, 2005, p.46; O’NEILL, 2016, p.7;
SCHUESSLER, 2009, p.5).
É importante destacar que a história da escrita chinesa apresentou
uma notável estabilidade diacrônica a partir da dinastia Qín 秦 (221
a.C. - 206 a.C.). Naquela época, a escrita foi reformada durante a
primeira unificação do estado chinês, segundo as ordens do imperador
Qín Shǐhuáng 秦始皇, motivado pelo desejo de cortar os laços da
China com o seu passado e assim reforçar a legitimidade de seu
império. O estilo padronizado posteriormente na dinastia Hàn baseouse na reforma dos Qín e, desde então, os caracteres chineses
mantiveram uma extraordinária constância estrutural – em contraste
com sua extrema criatividade caligráfica. Uma consequência
fundamental da restruturação dos Qín para os estudos sobre a escrita
chinesa no ocidente está ligada ao ponto de corte representado por este
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momento, quando a grande irregularidade no uso dos caracteres
anterior à reforma deu lugar a um sistema reorganizado artificialmente
mais de mil anos após o aparecimento da escrita na China. Tal fato
acabou tornando-se uma impressionante barreira que dificulta até hoje
o deciframento dos textos pré-Qín, bem como fonte de confusão entre
os processos organizacionais da escrita chinesa surgidos em sua
origem – ou seja, sem um controle central – e as motivações
centralizadoras dos Qín e Hàn.2
O presente artigo aborda a história moderna e contemporânea, a
partir do século XX, dos pontos de vista ocidentais sobre a língua
chinesa, focando-se na polêmica sobre a “verdadeira essência” de sua
escrita nos debates entre sinólogos, linguistas e estudiosos culturais
sobre a China. Trata-se do prosseguimento da história centenária das
ideias europeias sobre a China, as quais se avolumaram a partir dos
estudos missionários jesuítas no Extremo-Oriente no século XVII e
que, portanto, carregaram a forte bagagem de um conhecimento há
tempos construído e cristalizado no imaginário europeu. Seu
desenvolvimento se ramificou em inúmeras áreas do conhecimento e
seu tratamento aqui objetiva mostrar a historicidade dos
questionamentos sobre o estatuto da escrita chinesa em relação ao
chinês falado e, assim, oferecer insumos para uma discussão mais
ampla sobre a articulação escrita / fala no contexto mais geral da
linguística.
Nesta conjunção, seguindo a visão representacional da linguagem
prevalente na história do ocidente – o signo linguístico significa ideias
ou as coisas do mundo – os estudos linguísticos ocidentais em geral
consideram a escrita como uma representação visível da fala sonora,
uma subferramenta parasiticamente dependente de discurso falado.
Esta abordagem aqui convencionou-se chamar de uma teoria
foneticista da escrita, ou, de forma resumida, foneticismo. Em linhas
bem gerais, a escrita é considerada teleologicamente avaliada na
medida em que consegue, da maneira a mais transparente possível,
representar por meio de seus sinais gráficos a pronúncia que é
relevante à fala, esta sim objeto primário de interesse da linguística.3
Há um certo consenso, mesmo entre os partidários mais aguerridos
do foneticismo, de que a escrita chinesa consiste no único sistema
atualmente existente cujos caracteres têm algum grau de informação
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semântica. Sobre qual exatamente seria este “grau” é que digladeiamse os sinólogos e, portanto, ela torna-se objeto de especial interesse
para gramatologia ocidental 4 e um verdadeiro desafio para a teoria
foneticista em suas vertentes radicais. A escrita chinesa pode em tese
ser vista como potencial “cisne negro” teoricamente capaz de
falsificar – ou pelo menos criar sérios problemas – para o foneticismo,
habilitando uma visão semanticista da escrita, ou, abreviadamente,
semanticismo.5
O debate sobre se os caracteres na China deveriam representar
principalmente os sons da(s) língua(s) chinesa(s) ou mais diretamente
o seu significado continua em aberto. Essa disputa passou por um
momento de especial virulência no século XX, época fundamental
para a linguística, que (re)nasceu como disciplina acadêmica nos
moldes científicos ocidentais. Os conhecimentos europeus sobre a
China anteriores ao século XX foram sendo cada vez mais tomados
como pertencentes a um momento “pré-científico” portanto carecendo
de rigor e padecendo de uma visão preconceituosa e mítica sobre a
língua chinesa. Ao poucos, partidários da corrente foneticista propõem
– ainda que de forma não explícita – o apagamento destes
conhecimentos como uma fonte epistemologicamente válida sobre a
China e sua língua.
Ao oferecer uma abordagem crítica desta história, o presente artigo
adere ao partido teórico historicista moderado de Sylvain Auroux
(2004). Desse modo, assume como pressuposto que o que se escreveu
e se escreva no ocidente sobre a China carrega uma motivação
ideológica e histórico-social particularmente relevante para a
formação das representações ocidentais sobre a escrita chinesa na
Europa e na consolidação de pontos de vistas e teses que se
solidificaram na constituição de nosso senso comum. A alteridade do
olho ocidental oferece, por um lado, a oportunidade de se pensar a
cultura chinesa pela ótica do “estrangeiro” e, por outro lado, o ensejo
de um vislumbre sobre os preconceitos etnocêntricos e eurocêntricos
em suas ambições universalistas. Ao contrário do cul-de-sac opressor
do relativismo extremo, acreditamos que o choque de visões de
mundo nos dá a oportunidade de deslocar nossas tendências
primordiais e convicções preconceituais e, assim, oferecer a
possibilidade de alternativas à visão dominante e universalizante que
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aos poucos – em particular no século XX – vem ocupando o trabalho
dos principais sinólogos de nosso tempo.6
A presença da China de uma forma cada vez mais consistente e
frequente nos estudos políticos, econômicos e culturais produzidos
pela academia mundial tem gerado um aumento recente no ocidente
do interesse em discussões teóricas sobre o sistema de escrita chinesa
(ALLETON 1997, 2008; MAIR, 2002; GALAMBOS, 2006;
BRANNER; FENG, 2011). Entretanto frequentemente trata-se de um
olhar “menos para o seu desenvolvimento histórico do que uma crítica
metadiscursiva de certos conceitos do sistema da escrita chinesa”
(LURIE, 2006, p.251). O presente artigo, em contraste, favorece a
perspectiva histórica, e assim desenha suas metas: 1) apresentar uma
exposição cronológica dos principais debates sobre língua chinesa no
ocidente no século XX em seu contexto de produção; 2) dar evidência
da continuidade das perguntas e pressupostos teóricos que
permaneceram subjacentes a essa discussão e que continuam presentes
nos textos acadêmicos e; 3) mostrar como o século XX foi
fundamental para que se consolidasse a predominância da abordagem
que podemos chamar de “ocidental” na gramatologia e na
categorização da escrita chinesa dentro dos moldes universalizantes
prevalentes no Ocidente.7
2.Peter DuPonceau e a gestação do foneticismo chinês
Desde a introdução dos caracteres chineses pelos missionários
franciscanos e jesuítas na Europa ao final do século XVI os europeus
ficaram fascinados pelos caracteres chineses (O’NEILL, 2016, p.1).
Da história da representação desta escrita no imaginário dos
estudiosos europeus participaram não somente os missionários que
viveram na China, como também pensadores de renome tais como
Francis Bacon, Athanasius Kircher, Gottfried Leibniz, G.W. Friedrich
Hegel, Johann G. Herder e outros, além de poetas como Ezra Pound e
Ernest Fenollosa (WAI-LIM, 1969; MUNGELLO, 1985; LEE, 1991;
SAUSSY et al, 2008; O’NEILL, 2016). Ao longo do século XVIII e
XIX os estudos sobre a China acabaram se dividindo entre o que
MUNGELLO (2013, p.105) identificou como dois campos opostos.
Por um lado, o trabalho de missionários e “proto-sinólogos” e seu
conhecimento progressivamente mais profundo sobre a China, voltado
para o desenvolvimento das gramáticas da língua falada. Por outro, os
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“popularizadores,” motivados pela esperança de achar na China apoio
para ideias e movimentos políticos e intelectuais na Europa e que
mantiveram viva e pujante a atrativa ideia de uma escrita pictoideográfica, tão bem adequada à atmosfera do orientalismo e
chinoiserie em voga a partir do século XVIII (SAID, 1977). Tal
separação, todavia, deve ser relativisada e vista mais como um guia
heurístico, uma vez que a aceitação de alusões semânticas na escrita
chinesa continuou a fazer parte dos estudos acadêmicos “sérios” sobre
a China. Sinólogos influentes como Joseph de Prémare (1666-1736),
Nicolas Fréret (1688-1749), Étienne Fourmont (1683-1745) e Joseph
Hager (1757-1819) – a despeito de suas enormes diferenças teóricas
sobre a língua chinesa – todos promoveram uma radical separação
entre a fala e a escrita na China e consideraram que havia uma relação
íntima entre a escrita e sua representação semântica. Mesmo o famoso
sinólogo francês Abel Rémusat (1788-1832) que com seu principal
livro Elements de la grammaire chinoise de 1822, “fundou a sinologia
acadêmica moderna” (PORTER, 2001, p.73) e apresentou uma
gramática bem estruturada do chinês – ainda que totalmente calcada
nas categorias sintáticas da tradição latina – seguiu em grande parte
seus predecessores ao explicar a escrita chinesa de forma muito
semelhante ao que falaram outros autores antes dele:
Os chineses não têm letras propriamente ditas; os signos de sua
escrita, tomados de forma geral, não expressam suas
pronúncias, mas as ideias. A língua falada e a língua escrita são,
portanto, bastante distintas e separadas: todavia cada palavra de
uma responde ao signo da outra que representa a mesma ideia, e
reciprocamente. (RÉMUSAT, 1822, p.1)
Vemos assim uma análise que, a despeito de um progressivo
refinamento e sofisticação, permaneceu em seus princípios muito
semelhante às primeiras ideias sobre a escrita chinesa trazidas à
Europa pelos missionários jesuítas no século XVII. 8 Esta visão
preponderantemente semanticista da escrita na China por sua vez
estava profundamente calcada na influência do Shuōwén sobre a
tradição chinesa de reflexões sobre sua própria escrita. Todavia,
recorrentes decepções na Europa em encontrar uma forma de
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sistematizar tal representação semântica insinuaram progressivamente
a necessidade da procura por vias alternativas.
Embora o partido teórico deste texto recomende uma postura atenta
contra o risco de outorgarmos a uma única obra a importância
desmedida de um caráter inaugural, a publicação em 1838 do livro A
Dissertation on the Nature and Character of the Chinese System of
Writing de Peter DuPonceau (1760-1844) representou efetivamente
um marco nos estudos sobre a escrita chinesa no ocidente
(ALLETON, 1994, p.270). Para o autor os caracteres chineses são
simples e essencialmente a representação das palavras chinesas (e,
portanto, da fala), e assim a “modernidade” do trabalho do autor é
marcada pelo rompimento com as especulações tradicionais sobre a
escrita na China na sua relação direta com o suposto mundo das
“ideias” (CHAO, 1940; DeFRANCIS, 1984, p.145).9
É sem dúvida notável que, na ausência de quaisquer dados
detalhados concretos sobre a fonologia histórica sinítica, DuPonceau
teria sido capaz de postular de forma tão incisiva uma ligação entre a
escrita chinesa e sua fala. O autor portanto inaugurou a proposição dos
argumentos que servirão posteriormente à abordagem foneticista
moderna e não aceitou nem mesmo cogitar que a escrita fosse uma
“linguagem”: “[me refiro à] língua chinesa, e eu quero dizer da
maneira que ela é falada, porque eu não chamo a escrita de linguagem,
exceto metaforicamente [...]” (DuPONCEAU, 1838, p.108).
DuPonceau (pp. xvii-xx) analisou as seis categorias de caracteres do
Shuōwén apenas para descartar cinco deles como irrelevantes e
afirmar que apenas os xíngshēng 形 聲 , formados de um radical
semântico e um elemento fonético, seriam aqueles legitimamente
representativos para toda a escrita chinesa. Desta maneira, impôs a
centralidade da representação fonética nos caracteres chineses. As
ideias de DuPonceau foram fundamentais para orientar o trabalho do
sueco Klas Bernhard Johannes Karlgren (1889-1978) e de outros
sinólogos renomados como Yuen Ren Chao 趙元任 (1892-1982) em
seus estudos sobre a fonologia chinesa ao longo do século XX.
Devemos olhar o texto de DuPonceau e seus seguidores dentro do
contexto da evolução da história das ideias linguísticas neste período,
em particular no que concerne à escrita. O século XIX foi
particularmente marcado pelo pensamento evolucionista voltado às
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línguas e à escrita e fortemente influenciado pela publicação em 1737
da obra The Divine Legation of Moses de William Warburton (16981779), uma das primeiras “histórias gerais da escrita”, que se tornarão
tão comuns no século XIX. O autor partiu da premissa comum aos
séculos XVII e XVIII de que a natureza humana seria sempre a
mesma em qualquer tempo e lugar e que o processo de
desenvolvimento da linguagem falada e escrita seria guiado pela “voz
uniforme da natureza”. O livro de Warburton representou um marco
na história das ideias sobre a escrita, sugerindo um curso natural
evolutivo que culminaria na escrita alfabética, aquela mais racional e
portanto presente nas nações mais avançadas da terra (HUDSON,
1994, p.59). Cada vez mais obras a partir do final do século XVIII e
em todo século XIX defenderam as linhas gerais de Warburton;
solidamente reforçadas pela nascente ciência da biologia evolutiva no
século XIX e pelo deciframento bem-sucedido das escritas perdidas
no oriente médio (HOOKER, 1990; AUROUX, 1995b, p.530;
DANIELS e BRIGHT, 1996, parte 3; POPE, 1999). O deciframento
dos hieróglifos (CHAMPOLLION, 1822, 1828) mostrou que a escrita
egípcia antiga denotava tanto sons como ideias. Mais ainda, conclui
Champollion, “foi provável que alguns caracteres representando sons
sempre foram necessários em escritas ideográficas para denotar os
nomes de monarcas e lugares” (HUDSON, 1994, p.89-90) 10 . A
história dos estudos sobre a escrita será, principalmente após o século
XIX, marcada pela tentativa do levantamento de dados históricos que
apoiassem esse viés evolutivo e da demonstração da marca fonética
como pressuposto central de qualquer tipo de escrita que tenha
ultrapassado seus estágios iniciais. A escrita chinesa terá um papel
protagonista nesta história.
3.Creel vs Boodberg e a primeira metade do século XX
O movimento de consolidação do partido teórico que considera a
fala como o objeto privilegiado de estudo da linguística e a escrita
alfabética como aquela que melhor representa dos sons dessa fala
tomou ímpeto na transição entre os séculos XIX e XX no contexto do
nascimento da linguística como disciplina científica. Se o foneticismo
será uma marca da linguística no século XX, o embate entre
foneticistas e semanticistas sobre a questão da natureza da escrita
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chinesa continuou a ocupar uma posição central nas discussões entre
os sinólogos ao longo de todo o século.
Já vimos que a própria China também carrega uma longa história
de especulações sobre a natureza de sua escrita e sobre a evolução de
sua língua. Seguindo a influência quase onipresente do Shuōwén, os
estudos de base semântica sempre estiveram presentes na análise
lexical da tradição chinesa (WANG, 2005; BOTTÉRO, 2011;
O’NEILL, 2016, caps. 12-15). Todavia, muito provavelmente
inicialmente por influência indiana, os estudiosos e filólogos chineses
desenvolveram estudos detalhados sobre as reconstituições do chinês à
época de seus clássicos fundadores e que já não mais era falado.
Entretanto sua atenção esteve quase sempre voltada à questão das
rimas do chinês antigo e suas obras não foram organizadas sob a
forma de estudos sistemáticos da fonologia histórica da língua ou de
sistemas abstratos de classificação da fonologia histórica, tal como
vinha sendo feito no ocidente (NORMAN, 1988, p.44; AUROUX,
1995, p.450; WANG; SUN, 2015, capítulos 5 e 6).
Foi um ocidental, Bernhard Karlgren, profundo conhecedor da
língua chinesa, o responsável por esta sistematização nos moldes do
ocidente (KARLGREN, [1940]1957). O trabalho de Karlgren,
considerado por muitos como o primeiro a usar o método da
linguística histórica aplicada ao chinês, revolucionou o conhecimento
da fonologia histórica daquela língua (BAXTER e SAGART, 2014,
p.2-3). Desta forma consolidou-se no mundo da sinologia a ideia deste
momento fundador do conhecimento sobre a história da escrita e da
fala na China: “O estudo científico dos dialetos chineses começou
com o trabalho de Bernhard Karlgren e Y.R. Chao” (NORMAN,
1988, p.5).
Apesar de reconhecer a pertinência da natureza ideográfica da
escrita chinesa (por exemplo, veja-se KARLGREN, [1923]2007,
p.16), Karlgren apresentou reconstruções plausíveis e sistemáticas do
chinês médio e antigo (que o sueco chamava de “arcaico”) que
tornaram possível uma discussão diacrônica sobre a eficácia da
representação fonética de seus caracteres e, portanto, em teoria, uma
escala de avaliação sobre a “natureza” – se fundamentalmente
semântica ou fonética – da escrita chinesa. Esta disputa se refletiu de
uma maneira prototípica no famoso e acalorado debate entre dois
conhecidos sinólogos americanos, Herrlee Creel e Peter Boodberg,
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que se desenrolou principalmente na segunda metade da década de
1930.11
Herrlee Glessner Creel (1905-1994) foi um historiador cultural,
sinólogo e divulgador de renome em sua época. Seu livro The Birth of
China (1936), o primeiro relato detalhado sobre o significado das
escavações arqueológicas em Ānyáng 安 陽 , rapidamente atraiu o
interesse entre seus pares. Foi neste mesmo ano que um longo artigo
de Creel intitulado On the nature of Chinese ideography iniciou mais
um capítulo da história da controvérsia sobre a língua chinesa. A
motivação de Creel foi o que ele chamou de uma “tendência
ocidental” de pensar da escrita como representação do som:
[...] nós ocidentais chegamos a pensar, devido a um hábito de
longa data, que qualquer método de escrita que consiste
simplesmente na representação gráfica do pensamento, mas que
não é primariamente um sistema para a notação gráfica dos
sons, de alguma maneira falha nos objetivos previstos para a
escrita, e não pode nem mesmo ser considerada escrita no
sentido amplo da palavra. (CREEL, 1936, p.85)
Para Creel o evolucionismo e positivismo que marcaram o século
XIX – como discutido acima – agiram de mãos dadas para outorgar
uma posição hierarquicamente mais elevada à escrita alfabética – em
outras palavras, à fonografia – dentro dos possíveis modos da escrita.
O autor então chamou a atenção para a singularidade do sistema
chinês e para a necessidade de um estudo sério sobre a ideografia
chinesa (Ibid., p.87). Como vimos, embora Karlgren tivesse aceito a
“natureza ideográfica da escrita chinesa” em seus primeiros trabalhos,
em sua pesquisa o sueco acabou privilegiando o aspecto da
representação fonética da escrita chinesa. Creel criticou o que julgou
ser a predileção dos sinólogos tais como Karlgren pelos métodos
linguísticos ocidentais em detrimento do conhecimento tradicional
chinês. Ele observou, por exemplo, a ambição da fonologia ocidental
em “desbloquear todas as portas” (Ibid., p.87) e então inevitavelmente
se decepcionar quando percebe que “os chineses consideraram o som
das palavras [chinesas] como tendo muito pouca importância”
(Ibidem).
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O algoz de Creel, Peter Alexis Boodberg (1903-1972), foi um
sinólogo russo-americano que ensinou na Universidade da Califórnia
em Berkeley, onde obteve seu PhD em Línguas Orientais em 1930,
tornando-se professor titular em 1948 chegando, em 1963, ao cargo de
presidente da prestigiosa American Oriental Society. Boodberg teve
uma educação mais formal em linguística do que Creel e seguiu uma
linha mais técnica de argumento no imensamente influente texto
editado um ano após o artigo de Creel, 1937, intitulado Some
Proleptical Remarks on the Evolution of Archaic Chinese. Boodberg
não apenas ofereceu o esboço de uma teoria da representação pela
escrita, mas também analisou muitos caracteres que tradicionalmente
eram avaliados em termos de sua representação semântica,
reinterpretados com uma motivação fonética, de acordo com as
reconstruções de Karlgren adicionadas àquelas do próprio Boodberg
(BOODBERG, 1937, p.337). Sua formação e métodos serão muito
influentes e similares aos trabalhos subsequentes de sinólogoslinguistas que seguirão seus passos. Como LURIE (2006, p.254)
escreve: “um quadro disciplinar muito mais claro está aparente neste
artigo [de Boodberg]”.
Boodberg criticou a atenção excessiva dada à natureza iconográfica
dos caracteres chineses que, em sua opinião, obscurecia o
entendimento correto da língua (falada): “o estudo do tecido livre da
Palavra foi quase que completamente negligenciado em favor daquele
sobre o revestimento gráfico que o cerca” (BOODBERG, 1937,
p.329).
O longo artigo de Boodberg gerou uma resposta de Creel em novo
trabalho com quase 30 páginas publicado na mesma revista T’oung
Pao em 1939 intitulado On the Ideographic Element in Ancient
Chinese. Neste novo trabalho Creel insistiu na marcante diferença
entre a escrita e a fala: “E geralmente reconhecido que, devido à
pobreza fonética do chinês contemporâneo, os textos literários não são
inteligíveis quando lidos em voz alta” (Ibid., p.266). Por outro lado, o
autor também reconheceu que
é defensável, todavia, que o sistema fonético do chinês antigo
ou arcaico era talvez menos limitado do que do chinês
contemporâneo, de modo que a indispensabilidade da escrita

40

Línguas e Instrumentos Linguítiscos – Nº 39 – jan-jun 2017

Cristiano M. de Barros Barreto

ideográfica possa ter sido menos significante. (CREEL, 1937,
p.266)
Ainda assim, para Creel, mesmo no chinês arcaico, portanto
anterior às reformas ortográficas dos Qín, o som da fala não tinha
representatividade expressiva na sua escrita, como evidenciado pela
ausência de uma mínima relação entre a representação dos sons e dos
significados nos caracteres chineses. Assim, o chinês literário arcaico
seria, na leitura de Creel, ininteligível caso a escrita fosse um mero
sistema de transcrição fonética e portanto o apoio da “ideografia” teria
sido sempre absolutamente imprescindível.
Como no primeiro artigo, o novo texto de Creel foi novamente
seguido agora pela tréplica de Boodberg em 1940, também na mesma
revista, com o título 'Ideography' or Iconolatry? Boodberg novamente
recorre às suas detalhadas e complexas análises fono-etimológicas
com o objetivo de falsificar as teses com viés semanticista de Creel.
Mais relevante para os fins do presente artigo é a maneira como
Boodberg já inicia seu texto, simplesmente desautorizando o próprio
termo “ideografia” que, para ele, é desprovido de sentido:
Um dos objetivos principais do meu artigo não era, como o
professor Creel imaginou, combater a ‘ideografia’ (até porque
eu estou aberto ao tema, especialmente uma vez que não sei que
raios que ‘ideografia’ significa concretamente), mas protestar
contra o uso não crítico (loose) do termo vago “ideograma”,
seja lá o que ele signifique. (BOODBERG, 1940, p.268)
Nesta afirmação Boodberg deixa bem claro – em sua retórica
bastante irônica – a identificação do termo “ideografia” com algo “mal
definido”, com um certo “ar mítico,” incapaz de referir-se a qualquer
sistema de escrita.
Podemos destacar as linhas gerais do contraste entre os dois
autores:12
1) Para Creel a escrita chinesa é fundamentalmente ideográfica –
representação de ideias ou conceitos – em sua natureza, ao passo que
Boodberg a vê como fonética. A argumentação dos dois autores,
conquanto que altamente técnica, especialmente em Boodberg, serve
como justificativa deste pressuposto inicial fundamental.
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2) Creel chamou a atenção para as particularidades das fases
evolutivas da escrita chinesa, enquanto Boodberg propôs que toda
escrita logográfica – cujos sinais gráficos representariam palavras e
não sons – deveriam passar pelo mesmo tipo de estágios de
desenvolvimento, e portanto delimitam etapas semelhantes no
progresso comum a todas os sistemas de escrita já inventados pelo ser
humano.
3) Enquanto Creel considerou que a categoria dos chamados
compostos semânticos nos caracteres chineses 13 seria a solução que
em última instância teria salvo sua escrita de sucumbir à total
fonetização, Boodberg rejeitou totalmente o próprio conceito de
compostos semânticos, interpretando-os como “cripto-compostos”
fonético-semânticos, cujo valor fonético simplesmente não estaria
sendo percebido ou então teria sido perdido após os séculos da
diacronia da escrita e da fala chinesas. Para Boodberg é anátema em
qualquer sistema de escrita plenamente desenvolvido um grafema que
não represente uma leitura fonética.
Lurie (2006) vê nas ideias de Boodberg o alinhamento com o
estabelecimento no século XX da nascente disciplina acadêmica da
sinologia, o que tornou sua influência sobre futuros autores ocidentais
(e mesmo chineses) muito mais relevante do que aquela de Creel, hoje
um autor cujo interesse é quase restrito aos historiadores do
pensamento europeu sobre a China. Adicionalmente, proponho aqui
que a aceitação das teses de Boodberg também esteja ligada à
consolidação da noção de que a escrita é ferramenta auxiliar da fala,
da qual ela tem somente uma existência parasítica. Este movimento
situa-se no contexto da evolução histórica dos estudos sobre a escrita,
tal como citado acima, e ajuda a explicar porque encontramos o
contraste tão pronunciado entre os trabalhos escritos em meados do
século XIX – quando autores como Du Ponceau e Callery foram
exceções na luta contra o “preconceito sobre a representação fonética
da escrita chinesa” – e cerca de cem anos depois – quando vemos
Creel combatendo preconceitos exatamente opostos e o foneticismo
passou a representar a visão prevalente na sinologia. Mesmo que
tomando o cuidado em evitar uma simplificação e reducionismo
exagerados neste complexo desenvolvimento histórico, podemos
propor alguns fatores que teriam estado entre os mais marcantes e
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influentes na história do conhecimento sobre a escrita chinesa entre
1850 e 1950 e que impulsionaram o foneticismo:
•

•

•

•

•

A publicação da Origem das Espécies por Charles Darwin em
1859 e a consolidação da biologia evolucionária com nova
disciplina científica e seu enorme impacto nas ideias sobre a
linguagem, privilegiando a fala e a escrita fonográfica como
estágios mais eficientes e avançados de escrita (veja-se HARRIS e
TAYLOR, 1997, cap. 14; MORPURGO DAVIES, 2014, p.291-3
sobre teorias da evolução e a linguística).
O sucesso dos empreendimentos do deciframento de escritas ainda
desconhecidas no Oriente Médio a partir dos estudos de JeanJacques Barthélemy (1716-1795) na década de 1750, e que
tomaram força em particular com o trabalho de Young e
Champollion sobre a escrita egípcia na década de 1820,
comprovando a importância da indicação fonética em todos os
sistemas envolvidos.
O desenvolvimento da sinologia como disciplina autônoma e sua
tentativa de consolidar-se no bojo de uma linguística também
nascente. Em particular, a influente revista T’oung Pao (onde
Creel e Boodberg escreveram) foi fundada em 1890, servindo
como fórum autoritativo para discussões acadêmicas sobre a
China.
O
“surgimento”
da
linguística
histórico-comparativa,
tradicionalmente associado ao famoso discurso de William Jones
(1746-1794) na Sociedade Asiática de 1786 e seus métodos
sistematizados por Rasmus Rask (1787-1832), Jacob Grimm
(1785-1863) e Franz Bopp (1791-1867) (MORPURGO DAVIES,
2014, capítulo 6; AUROUX, 2000, capítulo 3). As reconstruções
de Karlgren baseadas no método comparativo ofereceram uma
maneira explícita e sistemática para a verificação da representação
fonética da escrita chinesa (a despeito de suas limitações e
problemas de circularidade).
O esforço para a consolidação da gramatologia, o estudo
“científico” autônomo específico sobre a escrita, desde os
trabalhos fundadores de Ballhorn (1861), Taylor (1883) e mais
especificamente, I.G. Gelb (1952).14
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Creel focou sua atenção sobre a singularidade da escrita chinesa e
reconheceu o valor epistemológico dos saberes chineses tradicionais,
desta forma criticando a ambição ocidental em tentar descrever todos
os sistemas de escrita a partir de um único modelo universal,
construído sobre uma metalinguagem e modelos científicos
desenvolvidos no ocidente. O autor favoreceu uma separação
importante do ponto de vista estrutural, epistemológico e funcional
entre a escrita e a fala. Em contraste, Boodberg chega a oferecer uma
“teoria da escrita”, em próxima comunhão com propostas futuras de
uma “ciência da gramatologia” por GELB (1952), DIRINGER (1962),
DANIELS e BRIGHT (1996) e outros. Segundo essa teoria, os
sistemas de escrita seguiriam um caminho único e universal que tem
como ponto de partida o mecanismo do rébus. O rébus, um princípio
fonético, constitui-se da utilização do mesmo significante gráfico (ou
grafema) como parte (ou totalidade) de outra palavra, porém retendo
seu valor fonético. Desta forma as unidades gráficas da escrita
mantêm sua identidade fonética mesmo quando usadas em diferentes
palavras – ou seja, diferentes unidades de significação. Para os novos
teóricos da gramatologia, sistemas notacionais que não se utilizariam
de algum tipo de relação estável entre grafemas e valores fonéticos, ou
seja, que precederam o uso do rébus, representam um fardo cognitivo
demasiado sobre seus usuários, limitando dramaticamente sua
capacidade expressiva. Por estes motivos, deveriam ser categorizados
como “proto-escrita” (HARRIS, 1986; OLSON, 1993; BARROS
BARRETO, 2011).
O caso da escrita chinesa é particular, porque, qualquer que tenha
sido sua evolução diacrônica, indiscutivelmente foram mantidos sinais
gráficos com alusão semântica e esta ligação frequentou e frequenta
estudos clássicos chineses sobre sua escrita, manuais de aprendizado
de chinês e textos teóricos contemporâneos. Para Boodberg, os
indicadores/radicais semânticos nos caracteres chineses teriam sido
adicionados em um momento posterior à criação dos caracteres como
uma forma de evitar o descontrole polissêmico nos caracteres chineses
com seu uso multiplicado pelo rébus, possibilitando assim um imenso
alargamento lexical através de uma escrita mais sistemática e formada
predominantemente por compostos semânticos-fonéticos. Isso não
significa que Boodberg conteste a origem pictográfica dos caracteres
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chineses em suas versões mais primitivas. O que o autor argumenta é
que esta característica só é válida em seus momentos mais incipientes,
antes que a escrita torne-se plenamente funcional e deixe de ser uma
“proto-escrita” (BOODBERG, 1937, p.333-336).
O trabalho de Boodberg teve ampla acolhida entre os sinólogos a
partir da década de 1940. É em sua alma mater, a Universidade de
Berkeley, que trabalhou entre 1947 e 1963 um dos sinólogos mais
importantes do século XX, já citado aqui, Yuen Ren Chao. Chao, em
um artigo de 1940, A Note on an Early Logographic Theory of
Chinese Writing, teceu louvores e deu apoio veemente à posição
teórica de Boodberg. Pouco mais de dez anos depois, em 1951, outro
autor influente, George Alexander Kennedy (1901-1960), baseado em
Yale, escreveu um artigo intitulado The Monosyllabic Myth na revista
publicada pela American Oriental Society, em que basicamente
reafirmou as teses de Boodberg e Chao. Assim consolidou-se nos
Estados Unidos, um dos principais centros da sinologia moderna, a
teoria foneticista sobre a escrita chinesa.
4.O foneticismo moderno
O livro de divulgação do conhecido sinólogo John DeFrancis
(1911-2009) The Chinese language — fact and fantasy, editado em
1984, foi um trabalho muito importante para o desenvolvimento e
continuação da defesa das ideias foneticistas de Boodberg, Chao,
Kennedy e outros. Trata-se de um ambicioso trabalho retórico que
teve a explícita intenção de desmantelar os “mitos” na língua chinesa
(falada e escrita), resultante, na concepção de DeFrancis, de séculos
de equívocos no conhecimento sobre a China e sua linguagem. Ao
apresentar o chinês o autor afirmou explicitamente: “A fala é primária,
a escrita é secundária” (DeFRANCIS, 1984, p.37). Da mesma forma
que Boodberg, DeFrancis se apresentou como um linguista e sinólogo,
alguém que estudou o chinês com a “ciência da linguagem” em mente.
Seus argumentos foram expostos de forma didática e mostraram seu
inequívoco compromisso com uma linguística científica. Municiado
de tal autoridade, DeFrancis rejeitou enfaticamente o que não se
conformava com suas visões sobre a língua chinesa, rotulando-os
como “mitos”, contra os quais contra argumentou apresentando seus
“fatos.” Como escreve Lurie (2006, p.262): “a ligação entre a
insistência na estreita natureza fonográfica da escrita e a natureza

Línguas e Instrumentos Linguítiscos – Nº 39 – jan-jun 2017

45

FONETICISTAS VS. SEMANTICISTAS: UMA INTRODUÇÃO À BATALHA
NO OCIDENTE PELA ESCRITA CHINESA NO SÉCULO XX

científica da linguística enquanto disciplina é também uma marca da
Crítica do Mito Ideográfico”.
Desta forma o foneticismo apoiou-se e deu apoio ao processo de
consolidação de uma ciência da linguagem como disciplina acadêmica
que identificou na fala seu objeto primário de estudo. Em
contrapartida, a ideografia (o semanticismo) ficou cada vez mais com
uma imagem indelevelmente manchada pelas visões “místicas” e
ultrapassadas que marcaram a história dos pensamentos sobre a
escrita, eternamente maculada pelo seu obstáculo à tradução dos
hieróglifos egípcios: “O sucesso de Champollion no deciframento da
escrita egípcia se deve ao reconhecimento do seu aspecto fonético”
(DeFRANCIS, 1984, p.136). Nesta passagem o autor americano
vinculou o destino de dois sistemas de escrita totalmente não
relacionados (o egípcio e o chinês) como argumento retórico para
impedir que o semanticismo também pudesse bloquear o
“deciframento” da “verdadeira” escrita chinesa. Esta abordagem foi
utilizada em grande parte dos trabalhos de divulgação sobre a escrita
chinesa nas últimas décadas. Mesmo textos mais equilibrados
recorrem a este argumento: “[...] alguns oponentes modernos da
ideografia levantam polêmicas, como talvez convenha como resposta
ao misticismo que se intromete na filologia objetiva” (BRANNER e
FENG, 2011, p.92, meu grifo).
Um debate semelhante àquele entre Creel e Boodberg ocorreu na
década de 1990 entre Chad Hansen e J. Marshall Unger. Hansen,
atualmente professor de filosofia chinesa na University of Hong Kong
novamente ocupa o lugar do “estranho”, o “não-linguista” que não
oferece, assim como Creel, um quadro disciplinar claramente
circunscrito. Seu texto Chinese Ideographs and Western Ideas de
1993 foi violentamente atacado por Unger – professor emérito de
japonês da Ohio State University e coautor de livros junto com
DeFrancis – em artigo no Journal of Asian Studies, com vituperações
tais como ilustrado na passagem a seguir:
a qualidade da erudição de Hansen é tão baixa que eu sinto que
alguém deve chamar a atenção aos leitores que não são
especialistas em linguística acerca dos fatos e fontes que
Hansen falha em citar (UNGER, 1993, p.949).
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A resposta de Hansen a Unger, publicado no mesmo Journal of
Asian Studies, ofereceu uma proposta para procurar lidar com
“perspectivas radicalmente diferentes dentro de uma comunidade
acadêmica interdisciplinar” (HANSEN, 1993b, p.954). Este tipo de
abordagem, entretanto tem gerado uma receptividade restrita na
comunidade sinológica.
Um ano após a polêmica entre Hansen e Unger, em 1994, William
G. Boltz, aluno de Boodberg, escreveu o livro The Origin and Early
Development of the Chinese Writing System, que rapidamente se
tornou uma referência nos estudos de escrita chinesa. Boltz, talvez de
uma maneira ainda mais incisiva e dogmática que seus antecessores,
afirmou que um caractere chinês jamais poderia intencionalmente ter
sido criado sem que pelo menos um de seus constituintes gráficos
tivesse um importe fonético (BOLTZ, 1994, p.72). Essa postura
representa o que podemos chamar da “hipótese forte do foneticismo”
aplicada à escrita chinesa, pois desacredita a possibilidade de um
composto puramente semântico em chinês, incluindo aqueles mais
iconicamente marcados. A teoria de Boltz sobre a escrita chinesa
pressupõe o que o autor batizou de séries fonofóricas, constituídas por
caracteres organizados em famílias hipotéticas com pronúncias e
compostos gráficos relacionados. Assim como Boodberg, Boltz
argumentou que nas fases iniciais históricas da escrita na China o
aspecto polifônico e polissêmico de seus gráficos teria levado à
necessidade de algum tipo de indicação fonética como desambiguador
nos caracteres, agindo então como um mecanismo de rébus.
A tese de Imre Galambos da Universidade de Budapeste de 2006
intitulada Orthography of Early Chinese Writing: Evidence from
Newly Excavated Manuscripts ilustra já no século XXI a continuidade
do partido teórico de Boodberg, DeFrancis, Unger e Boltz sobre a
escrita chinesa até os tempos atuais. Assim como seus antecessores, o
autor húngaro procurou examinar cuidadosamente as evidências
arqueológicas das fontes chinesas, ou seja, aquelas em textos
anteriores à reforma da escrita na dinastia Qín. Galambos mergulhou
na aparente anarquia de dezenas de alógrafos dos caracteres pré-Qín
nos textos chineses em busca de alguma regularidade e concluiu que a
necessária regularidade jaz onde DuPonceau já a teria previsto 150
anos antes: “De modo a evitar a confusão devida à variação nas
estruturas dos caracteres, eu cheguei à solução que a identidade de um
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caractere esteve baseada na palavra que ele representa na escrita”
(GALAMBOS, 2006, p.78). Em outras palavras, a individuação do
significante gráfico estaria apoiada sobre sua identificação com a
continuidade da palavra falada no chinês do seu tempo. Tal afirmação
constitui-se uma das mais explícitas defesas do foneticismo chinês e
da heteronomia da escrita chinesa desde suas origens mais remotas.
O exame das múltiplas formas de caracteres em textos que prédatam as dinastias Qín e Hàn teria dado evidência, na interpretação de
Galambos, da inexistência de qualquer “forma preferencial” (ou
prototípica), porém – seguindo os passos daqueles que estudaram a
escrita chinesa desde o século XVII – Galambos também caçou
regularidades e identificou padrões que levassem à “retenção do
elemento fonético” e que “reforçassem a prioridade da língua falada
(som) sobre a escrita (forma visual), uma conexão facilmente perdida
quando lidamos com a escrita chinesa” (Ibid., p.3). O autor continua:
Ao contrário, [devemos] partir da ideia de que a escrita é
representação gráfica da língua [falada], precisamos comparar
as formas dos caracteres com base nas palavras as quais estas
formas deveriam representar em cada contexto. A palavra provê
um ponto de referência sólido independente dos atributos
gráficos de uma certa palavra [grafema]. (GALAMBOS, 2006,
p.65)
Se adotarmos o partido teórico de Galambos, em consonância com
as ideias de Boltz, a primazia da representação fonética nos caracteres
nos levaria necessariamente a postular a centralidade da pesquisa
fonológica do chinês arcaico para os estudos sobre a escrita chinesa:
saber como eram pronunciadas as palavras no chinês antigo e arcaico
possibilitaria aos pesquisadores mensurar o grau de representatividade
da fala nos caracteres escritos de seu tempo. A despeito de sua
plausibilidade, esta não deixa de configurar-se uma situação algo
paradoxal. Se a indicação fonética tivesse sempre sido uma
necessidade imprescindível nos primeiros sistemas de uma escrita
completamente desenvolvidos da China – tal como argumentam
Boodberg, Boltz e outros – como ela poderia ser viável nos dias de
hoje, uma vez que grande parte desta representação fonética foi
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perdida após as enormes variações fonológicas diacrônicas do chinês
falado? Em outras palavras, como funciona a escrita chinesa hoje?15
Voltando ao longo artigo de Boltz, o autor reconhece
explicitamente a diferença diacrônica na representação fonética dos
caracteres chineses e não se utiliza de indícios de ordem
psicolinguística em sua análise. Sua argumentação está centrada na
chamada “teoria cripto-fonética” da estrutura do caractere chinês que,
em linhas gerais, enquanto pressupõe que a representatividade
fonética dos caracteres sempre teria existido, teoriza que ela
inevitavelmente se perdeu com o tempo e não mais pode ser
claramente identificada nas leituras posteriores dos caracteres. Esta
teoria aparece como uma justificativa para a hipótese fonética forte de
que não haveria nenhum caractere chinês desprovido de representação
fonética, uma vez que simplesmente tal representação seria
recuperável através de um trabalho que mistura métodos de linguística
histórica com as grafo-etimologias dos caracteres chineses. Todavia,
uma vez que as reconstituições é que oferecem evidência à própria
representação, parece claro que a “teoria cripto-fonética” e a “hipótese
da protoforma” (parte da proposta de Boltz)16 são ambos de “difícil
contradição”, uma vez que elas basicamente estipulam formas de
representação que não podem ser provadas ou falsificadas
(BRANNER e FENG, 2011, p.87).
Mostrando semelhanças aos debates destacados acima entre
partidários do semanticismo e do foneticismo, situa-se a crítica ao
artigo de Boltz escrita por Françoise Bottéro em 1996, que apresentou
uma visão mais ponderada sobre os princípios do foneticismo, em que
a autora pondera que “as coisas não são tão claras como Boltz as
descreve” (BOTTÉRO, 1996, p.575). Bottéro chama a atenção para as
fases iniciais na escrita chinesa, quando a codificação fonética ainda
não estava presente nos caracteres e prefere qualificar a questão da
polifonia neste momento formativo, de central importância para Boltz.
Finalmente, desacredita a “forte hipótese foneticista” de Boltz, ou
seja, de que não haveria caracteres sem indicação fonética. Ainda que
a autora francesa em linhas gerais outorgue lucidez ao artigo de Boltz
e uma “noção excelente e precisa sobre o sistema de escrita chinês”
(Ibid., p.577), percebe-se em seu artigo e outros textos seus
(BOTTÉRO, 2006) um foneticismo “mais moderado”, que evita as
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afirmações dogmáticas tão frequentes inequívocas entre os trabalhos
de foneticistas como Boltz, DeFrancis ou Unger.
5.Estudos alternativos ao foneticismo
O foneticismo, como vimos acima, permanece, em suas diferentes
matizes, pujante e assume um papel protagonista na pesquisa
sinológica contemporânea. Há, todavia, linhas de pesquisa que
procuram outras alternativas a esta abordagem dominante, embora
polêmicas diretas, tais como vimos entre Creel X Boodberg e Hansen
X Unger sejam menos comuns.
Não é o objetivo deste artigo a apresentação técnica detalhada dos
argumentos dos foneticistas e seus adversários. Este também não é o
lugar para se discutir os trabalhos teóricos realizados sobre os muitos
aspectos da escrita, não só em relação à fala, mas também à cultura, a
sociedade e a cognição. Seguindo a abordagem histórico-descritiva do
artigo, procuramos aqui sugerir também a perspectiva de alguns
autores que proponham alternativas à dicotomia moderno foneticismo
X antiga ideografia (ou semanticismo).
Uma das fragilidades na abordagem foneticista sobre a escrita
chinesa estaria em desconsiderar em grande parte o papel protagonista
que teve a indicação semântica nos caracteres ao longo da história dos
estudos chineses sobre a escrita, subordinando seus aspectos fonéticos,
o que se refletiu na pobreza de uma fonologia não autóctone na
história chinesa. Como Branner e Feng escrevem:
Estudos [na China] relacionando o som à forma dos primeiros
sistemas de escrita começaram no século XIX. O mais antigo
glossário chinês, o Erya 爾雅, nada diz sobre a forma escrita e
parece ter sido redigido sem levar em consideração o fato óbvio
(para nós) que alguns caracteres representem mais de uma
palavra com mais de uma pronúncia e significado (BRANNER
e FENG, 2011, p.86).
Portanto, não nos surpreende que encontremos entre os sinólogos
com uma abordagem historicista bem como entre os estudiosos
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nativos chineses a maior concentração daqueles que se opõem às
ideias de um foneticismo extremo aplicadas para a escrita chinesa:
a maior parte dos falantes nativos, bem como muitos sinólogos
e asianistas rejeitam a maneira categórica como a
universalidade dos princípios fonéticos é por vezes afirmada
por seus partidários (BRANNER e FENG, 2011, p.92).
Pode-se argumentar, portanto, que os estudos com o foco mais
generalista sobre a cultura chinesa tendem a dar mais destaque ao
semanticismo e à indicação semântica nos caracteres chineses.
Autores como Marcel Granet (1934), Richard Wilhelm ([1950]1997),
Jacques Gernet (1985) e Derk Bodde (1991) escreveram sobre a
íntima relação entre a cultura chinesa e sua escrita e sobre a maneira
como os aspectos gráficos particulares da escrita chinesa tornaram-se
constitutivos da sua visão de linguagem e estética.
A palavra, em chinês, é algo totalmente diverso de um signo
que sirva para a notação de um conceito. Não corresponde a
uma noção cujo grau de abstração e generalidade se faça
questão de fixar de maneira tão definida quanto possível. Ela
evoca um complexo definido de imagens particulares [...]
(GRANET, [1934]1997, p.34)
Jacques Gernet (1982) discutiu as estratégias linguísticas utilizadas
pelos missionários jesuítas na China, bem como o impacto resultante
de seu trabalho nesta cultura. Gernet, assim como outros autores,
destaca que “a originalidade do pensamento chinês [é] evidente a cada
momento” (GERNET, 1985, p.239). Ele considera que a dificuldade
em expressar ideias cristãs em chinês seria resultante da alteridade
extrema não só cultural, mas também linguística, e cita o famoso
linguista Émile Benveniste em uma afirmação que nos remete à
hipótese relativista de Sapir-Whorf: “Só podemos compreender o que
já foi devidamente ajustado dentro da estrutura de uma língua” (Ibid.,
p.240). A falta de declinação gramatical, a complexidade das relações
lexicais, a extrema brevidade de textos clássicos chineses, etc.; tudo
apontaria, de acordo com Gernet, para o “significado relacional”, tão
típico do pensamento e da língua chinesa. E a natureza da escrita
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chinesa ocupa uma posição central e fundamental na intricada relação
entre linguagem e pensamento na China clássica.
À guisa de contraexemplos sobre a visão foneticista predominante,
podemos considerar trechos de obras de alguns linguistas e sinólogos
que recusaram a tese de que a escrita chinesa seria fundamentalmente
baseada em uma representação fonética:
[...] o fato de que a unidade linguística sobre a qual todo o
sistema da escrita chinesa está construída é o morfema [e não o
som] está além da qualquer dúvida (KRATOCHVIL, 1968,
p.157).
Vimos que, embora muitas palavras emprestadas sejam
ortografadas silabicamente, o sistema tradicional de escrita
chinês é basicamente um sistema morfêmico (FRENCH 1971
apud HAAS, 1976, p.115).
[...] o sistema de escrita chinês é único entre as escritas
modernas por ser baseado semântica e não foneticamente. Ou
seja, cada caractere chinês […] representa uma unidade
semântica ou gramatical (LI e THOMPSON apud TANNEN,
1982, p.77).
[...] o sistema de escrita chinês é logográfico. Um grafema na
escrita chinesa representa não uma unidade de pronúncia, mas
um morfema, unidade mínima de significado da língua chinesa
(SAMPSON, 1985, p.145).
[...] como um conceito, a escrita chinesa não depende da
palavra falada; ela pode ser lida independentemente, e mesmo
sem o conhecimento, da língua falada [associada] (GAUR,
1992, p.80).
A multiplicação das transcrições fonéticas das palavras
estrangeiras não fez com que a escrita chinesa evoluísse na
direção de um sistema silábico (ALLETON, 2008, p.127).
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Em outro estudo, PING (1999, capítulo 5) argumenta de forma
consistente que a escrita logográfica (ou morfêmica) chinesa leva
naturalmente a uma diferenciação sincrônica entre a linguagem
literária (escrita) e o vernáculo oral, um contraste claro com a
propagada tendência diacrônica de divergência entre os dois meios.
Embora os estudos linguísticos, principalmente nas linhas do
funcionalismo, da análise textual, da análise do discurso etc.,
considerem fundamental o distanciamento entre língua escrita e
falada, a argumentação de Ping é que há uma diferença estrutural entre
os dois sistemas comunicacionais na língua chinesa que exacerba tal
distanciamento.
A breve discussão acima parece apontar para algumas tendências
no panorama atual das discussões sobre a “essência” da escrita
chinesa. Por um lado se consolida a predominância do caráter fonético
da escrita chinesa, diacrônica e sincronicamente, nos estudos
linguísticos e arqueológicos sinológicos. Por outro, mantém-se viva a
ideia da alteridade radical desta escrita, não apenas aparente, mas
fundamental, que comparece em estudos de ordem multidisciplinar e
com um viés mais “culturalista” e comparatista, representado por
autores como Hansen, Granet, Gernet, Bodde mas também Roger
Ames (AMES & HALL, 1998), François Jullien (JULLIEN, 2008) e
outros.
6.Conclusões
A discussão sobre a escrita chinesa atingiu a partir do século XX
um incrível nível de complexidade, envolvendo detalhes que muito
ultrapassam o escopo do presente artigo. Os objetivos aqui se
concentraram em delinear os principais protagonistas desta história no
século XX e seus contextos de produção e, principalmente, identificar
pressupostos básicos que nem sempre são expostos de maneira clara
ou carecem de uma devida ênfase. Em particular, parece-nos
frequentemente faltar um exame mais cuidadoso da problemática
surgida pela aplicação de conceitos e técnicas modernos à análise de
conhecimentos e usos tradicionais na China, alguns dos quais datam
de há mais de três mil anos. Entre as principais questões podemos
destacar: os limites da reconstrução fonológica do chinês arcaico17 ;
problemas teóricos na identificação do que poderíamos chamar de
“fonema” (no sentido moderno da palavra) no sistema do chinês
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antigo (e consequentemente, o que seria um “intervalo permitido de
variação” na realização fonética dos fonemas); dúvidas acerca da
forma como o conhecimento fonético e fonológico teria sido aplicado
na elaboração dos caracteres à época em que o sistema de escrita
chinesa começou a ser sistematizado; indefinição do que seria
exatamente a representação fonética na escrita chinesa hoje; e a
patente resiliência da ortografia chinesa, praticamente inalterada desde
a reforma na dinastia Qìn (séc. II a.C.), mesmo diante das enormes
mudanças na fonologia chinesa.
Através da apresentação dos debates no século XX em torno da
língua e cultura chinesas estudados no ocidente introduzimos ao nãoespecialista em chinês uma amostra da argumentação teórica e do
contraste interpretativo entre alguns autores-chave, asseverando-se
como diferentes modos de ver o mundo e sua ordem filosófica e
assim, portanto, evidenciando sintomas de distintas motivações
históricas, culturais e ideológicas.
É inegável que o século passado apresentou uma enorme virada na
produção e recepção do conhecimento no ocidente sobre a língua
chinesa. Seus estudos foram marcados pelo estabelecimento
progressivo da linguística sobre bases mais rigorosamente calcadas no
método científico ocidental, que progressivamente se impôs nos
círculos acadêmicos mundiais como a via par excellence para o saber
epistemologicamente válido. Como vimos, o conhecimento sobre a
China no ocidente se desenvolveu até o ponto em que foi um europeu,
Karlgren, que propôs a primeira reconstrução fonológica diacrônica
do chinês divorciada dos métodos tradicionais usados na China. Ao
final do século XIX e início do XX também a China revolucionou seu
método de conhecimento, abraçando o inegável avanço científico
ocidental e renegando seu passado imperial (SPENCE, 1996) e seus
autores passaram a trabalhar cada vez mais próximos de especialistas
estrangeiros em uma colaboração que prossegue nos dias de hoje.
A história das representações sobre a escrita chinesa foi reescrita
ao longo de uma dicotomia que contrastou por um lado a ideografia
tradicional delegada ao passado retrógrado da China e ao
conhecimento ingênuo e ultrapassado dos leigos, isolado do
pensamento moderno; e do outro o conhecimento produzido por uma
linguística da fala, que apoiou irrestritamente a fonografia universal de
todos os sistemas de escrita, confirmada pelos estudos dos linguistas-
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filólogos-sinólogos. Este processo, como vimos, todavia não ocorreu
sem percalços e mostrou-se palco de grandes disputas ao longo do
século XX, como aqui introduzimos.
O século XX começou efetivamente com o trabalho de Karlgren e
Chao e suas reconstruções da fonologia chinesa segundo os novos
métodos de linguística histórica comparativa praticada no ocidente.
Estes métodos pressupunham a heteronomia da escrita e, em
particular, a estrita dependência da escrita chinesa à sua fala
subjacente, a despeito de séculos de conhecimento tradicional (na
China e na Europa) que valorizaram a representação semântica dos
caracteres chineses. O debate tornou-se aguerrido nas décadas de
1930/1940, tendo Creel e Boodberg como seus protagonistas
principais, e o discurso foneticista foi reavivado nos anos 1980/1990
especialmente com os trabalhos de DeFrancis, Unger, Mair e Boltz e
com as reconstruções do chinês médio e antigo desde Pulleyblank
(1984) até Baxter e Sagart (2014). Os foneticistas viram a si mesmos
como arautos de uma ciência universal que se propôs a desvendar
todos os mecanismos da milenar escrita chinesa. Neste cenário, não há
espaço para a ideografia como uma “escrita completa” uma vez que
ela carece do suporte fundamental da fala. Estes pressupostos teóricos
são tacitamente assumidos pelos sinólogos que se utilizam dos
métodos mais modernos da linguística comparativa em suas
reconstituições e assim são reconhecidos pelo establishment
acadêmico linguístico (por exemplo, o livro de Baxter e Sagart de
2014 ganhou o prêmio Bloomfield da Linguistic Society of America).
Na argumentação foneticista a ideia de que podemos chamar de
“teoria das origens esquecidas” da escrita chinesa tomou um lugar
protagonista. Iludindo pesquisadores desde os jesuítas do século XVII,
a tentativa de deciframento dos mecanismos da escrita chinesa levou a
autores como Joseph de Prémare a recorrerem à hipótese da “amnésia”
histórica dos chineses, e que acabou revivida por William Bolz, sob a
nova guisa de “origem cripto-fonética dos caracteres”. A reforma da
escrita dos Qín e a queima dos manuscritos pré-Qín tornou-se o
espelho da queda da Torre de Babel na China. O seu reerguimento
basicamente se iniciou com o imenso trabalho de Karlgren e seus
seguidores, e o chinês médio e arcaico reconstruídos tornaram-se
produtos da linguística científica ocidental dos séculos XX e XXI. O
foneticismo tornou-se assim a marca de uma sinologia “séria”, sendo
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defendido pela maioria dos autores no campo da linguística, como
Bottéro, Alleton, Galambos, Branner e Baxter, conquanto suas
hipóteses mais extremas sejam por vezes relativizadas pelos autores
menos dogmáticos.
Todavia encontramos vias alternativas em algumas obras sobre a
teoria da escrita, trabalhos com um viés mais perspectivista, como os
de Hansen e Ames e Hall, bem como os de sinólogos mais
“culturalistas”, tais como Gernet, Granet e Bodde. Com o pósmodernismo e a proposição de visões não representacionistas sobre a
linguagem – particularmente fora do bojo da linguística formalista – a
heteronomia da escrita frente a fala mantém-se sendo questionada.
De certa forma subsiste o que MUNGELLO (2013), como vimos
acima, identificou no século XVIII como um abismo que se abriu à
época, opondo de um lado as pesquisas cada vez mais especializadas e
sofisticadas de uma sinologia em formação, e de outro um grupo
formado pelos “popularizadores”, motivados pela esperança de achar
na China apoio para ideias e movimentos políticos e intelectuais na
Europa. A herança desta divisão refletiu-se nas diferentes facetas dos
debates entre foneticistas e semanticistas, no século XX e ainda hoje.
Ainda que não fazendo jus à complexidade do pensamento dos autores
discutidos aqui, podemos também dividí-los heuristicamente em dois
grupos.
De um lado, os sinólogos especialistas, voltados para uma análise
filológica complexa, profundos conhecedores da língua clássica e
escrita chinesa, arqueólogos, reconstrutores do chinês antigo e arcaico
e/ ou das línguas sínicas. Estes autores, possuidores de uma enorme
erudição, aplicam suas ferramentas de análise ocidentais e a
metalinguagem que se origina da pesquisa científica nos moldes
racionalistas do ocidente como se fossem instrumentos
epistemologicamente neutros de análise.
No outro lado encontramos os “generalistas,” menos filólogos do
que filósofos; aqueles que abordam a China em uma atitude de
procura do “outro,” algo que, se em um primeiro momento parece nos
remeter ao Orientalismo Saidiano, ao contrário, abre-se à
possibilidade de um perspectivismo que pretende abordar a cultura
chinesa em seus próprios termos, evitando as categorias e as
dicotomias ocidentais. São estudiosos que procuram no diálogo
interdisciplinar e culturalista uma alternativa à homogeneização
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proposta pela universalização do método científico ocidental,
questionando sua aplicação sem que haja o reconhecimento de
fundamentais pressupostos morais e filosóficos implícitos.
Alguns aspectos das controvérsias discutidas aqui provavelmente
jamais se prestarão a uma resolução definitiva, uma vez que um
campo teórico não parece ser capaz de desqualificar ou falsificar
inquestionavelmente as propostas do outro. Mais ainda, são temas que
ultrapassam em muito o âmbito mais restrito da sinologia, dizendo
respeito a questões centrais da linguística e da filosofia, tais como: “a
linguagem restringe o pensamento?”, “Quais são as diferenças
fundamentais entre a língua escrita e a falada?”, “O quanto
compreendemos o que é dito/escrito em uma língua que não é nossa
língua materna?”. Permanecendo como questões cruciais da filosofia
da linguagem, sua existência – e a consciência desta existência –
tornam o discurso e a pesquisa linguística mais rica em possibilidades
e menos dogmática ou positivista. Resistindo à tentação de subscrever
indiscriminadamente um ou outro lado deste debate e outorgar um
lugar precisamente determinado à relação entre escrita e fala,
sugerimos ouvir com cuidado as palavras de Bernard Faure sobre a
escrita chinesa e o Budismo Chan, sob inspiração do livro Le differend
de Lyotard:
Este confronto entre dois modelos ou concepções da escrita (e
da oralidade) parece por vezes nos remeter a um diálogo entre
surdos, ou mais ainda, a algo que Jean-François Lyotard chama
de um différend, quer dizer, a justaposição de dois discursos
que não compartilham as mesmas premissas e que portanto não
podem se encontrar. A menos que [...] seja precisamente o jogo
entre estes dois modelos que traga um pouco de iluminação [...]
Portanto, ao continuar a utilizar a oposição escrita/oral como
paradigma ideal-típico, melhor seria sem dúvida evitar lhe
conferir um valor explicativo excessivo ou ver ali a descrição
neutra de uma realidade sociológica. Deve-se, em todo caso,
evitar desvalorizar a escrita e idealizar a cultura oral [...]
(FAURE apud ALLETON, 1997, p.130-1). 18
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Notas
*

Pós doutorando, Universidade Federal Fluminense/CNPq. O presente trabalho foi
realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - Brasil (152017/2016-0).
1 O termo “ocidente” aqui utilizado não objetiva minimizar ou essencializar a história
e culturas de nenhuma das regiões correspondentes às áreas de influência das línguas
Indo-Europeias e da cultura chinesa no extremo-oriente. Há certamente uma forte
tendência dos estudiosos na Europa em ver a China como uma entidade monolítica, o
mesmo se aplicando à própria Europa e o “mundo ocidental.” Para maiores
informações, veja-se NANCY (1997, p. 6), NORMAN (1988, p. 16), ZHANG (1998),
AUROUX (1995, cap. VI, seção 1) e PORTER (2001).
2 Para introduções sobre a escrita chinesa, veja-se LI (2009), ALLETON (2010) ou
BARROS BARRETO (2011).
3 Para maiores detalhes, veja-se BARROS BARRETO (2011). Para uma discussão
histórica detalhada das visões sobre a escrita na Europa no período formativo do
conhecimento sobre a China, veja-se HUDSON (1994).
4 O termo “gramatologia” tem várias acepções e seu uso por Derrida no texto
homônimo de 1967 é particularmente influente. Aqui ele está empregado de uma
forma mais geral, ou seja, “estudo dos sistema de escrita no mundo.” DANIELS
(1990) nos mostra que I.G. Gelb primeiro utilizou-se deste termo no seu prestigioso
Study of Writing de 1952.
5 A discussão sobre a representação fonética ou semântica na escrita não está todavia
restrita ao chinês e há outros exemplos de sistemas de escrita, como o sumério, a
escrita asteca, a egípcia e a maia com algum tipo de importe semântico em certos
caracteres. Todavia o chinês tem características marcantes e únicas, como sua notável
resiliência e uso difundido, ainda hoje ou até um passado recente, em outras línguas
faladas.
6 A fonte maior de inspiração para uma alternativa que podemos chamar de
perspectivista está nos textos do chamado “segundo Wittgenstein,” aquele da obra
“Investigações Filosóficas” (WITTGENSTEIN, 2009; WRIGHT e ANSCOMBE,
1998). Para maiores detalhes de uma leitura Wittgensteiniana do pensamento clássicos
chinês, veja-se BARROS BARRETO (2015).
7 Conforme LURIE (2006), PORTER (2001) e ZHIQUN (2008), entre outros.
8 Alguns analistas preferem entretanto destacar a crescente suspeição da representação
fonética nos caracteres chineses, até mesmo na obra de Rémusat. Veja-se, por
exemplo, O’NEILL (2016, p.5-6) para a importância que Rémusat deu para o uso
fonético dos caracteres chineses.
9 Outro autor também elogiado por sua abordagem foneticista foi o francês J.M
Callery (1810-1862) com seu Systema phoneticum scripturae sinicae de 1841. Callery
foi um missionário católico que fez a primeira proposta de um silabário para a escrita
chinesa, com 1.040 caracteres representando fonemas na língua falada chinesa.
Autores até hoje no ocidente e na China propõem diversos léxicos fonéticos para a
escrita chinesa.
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As pesquisas sobre a escrita chinesa e os hieróglifos egípcios cruzam-se na pesquisa
de Champollion. O’NEILL (2016, p. 6-7) mostra como alusões de Rémusat sobre a
indicação fonética presente nos caracteres chineses teria influenciado Champollion a
procurar a via da representação fonética nos hieróglifos, o que acabou quebrando a
barreira para o seu deciframento. Veja-se também POPE (1999, p. 66-71). Peter
DuPonceau, visto acima, também trocou cartas com Champollion (O’NEILL, 2016,
p.8).
11 Para uma detalhada discussão sobre o debate entre Creel e Boodberg, veja-se
ZHIQUN (2008).
12 A lista a seguir foi desenvolvida a partir das propostas em ZHIQUN (2008, p.14).
13 Ou seja, aquele caractere que não teria qualquer indicação de pronúncia, mas seria
formado por um ou mais indicadores semânticos (de origem picto- ou ideográfica).
Como vimos acima, na tradição chinesa estes caracteres foram chamados de huìyì 會
意.
14 Assim como Boodberg, Gelb, um assiriologista de renome, foi também presidente
da American Oriental Society, servindo entre 1965 e 1966.
15 Estudos psicolinguísticos analisaram a leitura dos caracteres chineses em situações
de uso procurando avaliar mecanismos de ativação fonológica durante o processo de
leitura (PING et al, 2006, capítulos 6, 7, 9, 15-17, 21). Todavia tais estudos partem de
pressupostos específicos e não podem avaliar de que forma esta leitura mudou
diacronicamente. Deve-se notar entretanto que mesmo que a chamada “ativação
fonética” seja identificada nos processos de aquisição e leitura dos caracteres por
chineses nativos e estudantes da língua, tais processos não outorgam à representação
fonética na escrita chinesa um papel monopolista, ou mesmo prioritário,
particularmente dentro de outros contextos históricos.
16 Essa hipótese é utilizada para decifrar os grafemas chineses antigos baseados nas
palavras que eles representam no chinês atual. Em outras palavras, ela assume a
estabilidade do referente. Veja-se também BRANNER e FENG (2011, p.109-116).
17 Os trabalhos padrões da fonologia do chinês arcaica hoje são BAXTER (1992) e
BAXTER e SAGART (2014). Uma reconstrução alternativa que opõe mais restrições
às hipóteses de Boltz e é menos assertiva em suas hipóteses é SCHUESSLER (2007).
De qualquer forma, todos os autores – em particular Schuessler – reconhecem as
limitações inerentes à reconstrução da fonologia do chinês antigo e arcaico a partir
dos dados arqueológicos e filológicos disponíveis. Veja-se também WANG e SUN
(2005, capítulo 5).
18 No original: “Cette confrontation de deux modèles ou conceptions de l’écriture (et
de l’oralité) semble parfois relever du dialogue de sourds, ou plutôt de ce que JeanFrançois Lyotard appelle un différend, c’est-à-dire la juxtaposition de deux discours
qui ne partagent pas les mêmes prémisses et ne peuvent donc se rencontrer. À moins
que [...] soit précisément le jeu entre ces deux modèles qui apporte un peu de clarté
[...] Dès lors, tout en continuant d’utilliser l’opposition écrit/oral comme paradigme
idéal-typique, mieux vaut sans doute éviter de lui conférer trop de valeur explicative
et d’y voir la description neutre d’une realité sociologique. Il faut en tout cas se garder
de dévaluer l’écriture er d’idéaliser la culture orale [...]”
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ITU – CIDADE DOS EXAGEROS: O
FUNCIONAMENTO DA RELAÇÃO APOSITIVA
Marilene Aparecida Lemos
UFFS
Ronaldo Aurélio Gimenes Garcia
UFFS
Resumo: Atualmente se destacam estudos no campo das ciências da
linguagem, a partir de posições não referencialistas, que se dedicam a
analisar o funcionamento dos nomes próprios, entre eles, aqueles que
nomeiam cidades e espaços da cidade, assim como o nome próprio e
expressões apositivas. A partir dessas questões, este estudo teve como
objetivo analisar o funcionamento da relação apositiva no texto
“Simplício receberá homenagem da ‘Cidade dos Exageros’”. Para
isso, recorremos à Semântica do Acontecimento teorizada por
Guimarães e, mais particularmente, aos seus estudos sobre o aposto e
nome próprio de cidade. Assim, os principais resultados alcançados,
neste trabalho, dizem respeito à análise do enunciado “Itu – Capital
dos Exageros”, a qual nos revelou aspectos importantes do sentido do
nome próprio Itu e possibilitou observar como os demais enunciados
apresentados no texto vão reescriturando esse enunciado que se
apresenta em forma de aposto.
Abstract: Current studies in the field of language sciences stand out
from a non-referential perspective, dedicated to analyze how proper
nouns operate, particularly the ones used to name cities and urban
areas, as well as given names and appositional expressions. Based on
these issues, this study aims to investigate how appositional relations
work in the text Simplício to be honored by the City of Exaggerations.
To this end, we turn to the Semantics of the Events theorized by
Guimarães and, more specifically, his studies on apposition and the
proper name of a city. Thus, the main results achieved by this study
concern the investigation of the statement “Itu – City of
Exaggerations”, which revealed key aspects of the meaning of the
proper noun Itu, and allowed us to observe how other statements in the
text rewrite this one, presented as an apposition.
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1. Introdução
A cidade de Itu, localizada no estado de São Paulo, conquistou a
fama de “cidade dos exageros” devido a um comediante ituano,
chamado Francisco Flaviano de Almeida (1916-2004), mais conhecido
como Simplício. Segundo a página web: <http://www.itu.com.br>, tudo
começou assim: um dia, na década de 1970, no banco da praça do
programa humorístico “Praça da Alegria”, apresentado por Manoel de
Nóbrega, na extinta Rede Tupi, Simplício burlou o script. No programa,
o ator interpretava um caipira e costumava pedir que a esposa explicasse
ao público o tamanho dos objetos que existiam em sua terra. Havia
sempre o exagero. Um dia, Simplício arriscou: “Ofélia, diga o tamanho
da mandioca que tem lá na nossa cidade, em Itu”. Nesse momento,
Nóbrega, ao vivo, brincou com o comediante: “promovendo, hein?”. E,
em virtude desse acontecimento, a cidade de Itu passou a ser conhecida
como a cidade dos exageros.
Como consequência disso, em 2 de março de 2010, o humorista
Simplício foi homenageado por ter sido o responsável por tornar a
cidade de Itu conhecida nacionalmente como “cidade dos exageros”. E,
por meio de lei regional, foi firmado, nesse dia, que o nome de
Simplício seria lembrado, anualmente, todo dia 2 de março. Assim,
nesse mesmo evento, foi anunciado o “Guia do Turismo 2010 – Itu –
Capital dos Exageros”.
Em consideração ao exposto, neste trabalho, interessou-nos analisar,
especificamente, o acontecimento enunciativo: Itu – Capital dos
Exageros, com isso, visando fomentar a discussão sobre o
funcionamento das relações apositivas. Devemos considerar o
acontecimento, tal como conceituado por Guimarães (2005, p. 11-12),
na Semântica do Acontecimento:
[...] algo é acontecimento enquanto diferença na sua própria
ordem. E o que caracteriza a diferença é que o acontecimento não
é um fato no tempo. Ou seja, não é um fato novo enquanto
distinto de qualquer outro ocorrido antes no tempo. O que o
caracteriza como diferença é que o acontecimento temporaliza.
Ele não está num presente de um antes e de um depois no tempo.
O acontecimento instala sua própria temporalidade: essa a sua
diferença.
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Desse modo e como o sentido deve ser definido a partir do
acontecimento enunciativo, para esta análise, consideramos o nome da
cidade, a relação apositiva a esse nome e o sentido da expressão
apositiva na relação com outras expressões do texto. Para abordar a
questão do nome próprio Itu, é essencial nos atentarmos que os nomes
próprios são definidos, por Guimarães (2005, p. 8-9), como “nomes que
se apresentam como nomes de objetos únicos” e “a nomeação é o
funcionamento semântico pelo qual algo recebe um nome”.
Também, fundamentam nossas reflexões os conceitos de
reescrituração e de reescrituração apositiva, tal como Guimarães (2005,
2007, 2012) os define. A reescrituração, conforme o autor, é o
procedimento pelo qual a enunciação rediz o que já foi dito. Esse
procedimento pode se dar por repetição, substituição, expansão,
condensação e elipse. E os sentidos da reescrituração podem ser de
sinonímia, especificação, desenvolvimento, definição, etc. Certas
análises realizadas em Guimarães (2012), no artigo “Aposto e nome
próprio”, mostram que “a reescrituração apositiva se apresenta
enunciativamente de modo distinto do elemento reescriturado”. E isso
lhe conduz a dizer que “a reescrituração apositiva aparece em algo dito
como pressuposto, diferentemente do reescriturado” (GUIMARÃES,
2012, p.2).
2. O nome da cidade
De acordo com o historiador Jonas Soares de Souza, do Museu
Republicano “Convenção de Itu”, o nome da cidade de Itu deriva de
uma queda d’água, uma cachoeira situada no rio Tietê ─ denominada
Outu-guassú pelos indígenas1. Convém esclarecer que tal cachoeira está
localizada na cidade de Salto-SP e inspirou também o nome dessa
cidade. Segundo o pesquisador, “o turbilhão formado entre aquelas
pedras imensas certamente impressionava os indígenas, que lhe deram
o nome de Utu-Guaçu2” (SOUZA, 2014, p.1). Ainda segundo Souza
(2014), o topônimo indígena foi apropriado pelos primeiros povoadores
europeus, pois o próprio fundador de Itu registrou, em seu testamento,
lavrado em 12 de dezembro de 1652: “Eu o capitão Domingos
Fernandes, morador na Vila de Santana de Parnaíba e residente neste
Utu-Guaçu...” (SOUZA, 2014, p.1).
Segundo o lexicógrafo Francisco da Silveira Bueno (1987), o nome
Itu procede desse termo tupi, correspondente à “cachoeira grande”: Itu
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– salto, cascata, cachoeira (de y, água, rio; e tu, onomatopeia do
estrondo das águas ao caírem do alto abaixo): Assú – variação de
guassú, grande.
A origem de Itu, como a de muitas outras cidades do interior
brasileiro, tem que ver com a atuação das bandeiras. Tratava-se de
grupos formados por indígenas, brancos portugueses e descendentes
que, inicialmente, voltaram-se para o interior da colônia em busca de
populações nativas para serem vendidas como escravas na Vila de São
Paulo e região. Posteriormente, os paulistas se voltaram para a procura
de metais preciosos. Distante do nordeste, onde prevalecia a economia
mais próspera, São Paulo estava entregue à própria sorte. Assim, as
bandeiras representavam uma opção para a pobreza que prevalecia no
lugar.
A data oficial de fundação da povoação de Itu é 2 de fevereiro de
1610, pelos bandeirantes Domingos Fernandes e Cristóvão Diniz; e está
relacionada à edificação de uma capela em louvor à Nossa Senhora da
Candelária do Outu-guassú. Tal capela existiu onde hoje há o marco de
fundação da cidade, na Praça Padre Anchieta (Largo do Bom Jesus).
Embora possa parecer tudo uma simples coincidência de fatos, já
havia alguns elementos que procuravam dar à história da cidade um
destaque especial. O primeiro deles diz respeito à religiosidade e
edificação de uma construção que homenageava Nossa Senhora, figura
central da simbologia no contexto do catolicismo. Outro fato refere-se
aos bandeirantes e todo o significado ideológico que estes passaram a
ter entre o final do século XIX e grande parte do século XX. Toda a
ascensão econômica vivida em São Paulo nesse período, como a
expansão da agricultura cafeeira e, depois, a industrialização, precisava,
na visão das elites locais, encontrar, em um personagem histórico, o
mito do homem forte e desbravador que seriam os bandeirantes. De uma
hora para outra, os indivíduos que escravizaram e assassinaram
milhares de indígenas passaram a ser considerados heróis. Buscava-se,
também, com isso ofuscar o passado pobre e miserável de São Paulo
dos tempos coloniais.
Emergiu então a figura do bandeirante, dilatador incansável das
fronteiras. A narração da conquista e da manutenção do território
foi transformada na grande epopéia nacional, redimindo não só o
nosso passado mas também as regiões tropicais que – afinal –
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davam sinais de poder conviver com a civilização. Essa
construção excludente, que transpunha a recente supremacia
desfrutada por São Paulo para o tempo mítico das origens, mal
conseguia disfarçar suas implicações políticas (LUCA, 1999, p.
86).
Os estudos de Souza (2014) apontam que o povoado principiado na
primeira década do século XVII, nas fazendas abertas por Domingos
Fernandes e seu genro Cristóvão Diniz, ganharia autonomia por ato do
capitão-mor e governador da Capitania de São Vicente, Miguel Cabedo
de Vasconcelos, que, a 18 de abril de 1657, elevou-o à categoria de
Vila3 de Itu, com território desmembrado da Vila de Santana de
Parnaíba.
E, ainda, segundo o site da Biblioteca do IBGE4, a Vila de Itu foi,
em fevereiro de 1842, elevada à categoria de cidade com a denominação
de Itu, pela Lei Provincial nº 5, de 5 de fevereiro de 1842.
Por sua vez, Castilho (2012) afirma que, tendo sido compreendido o
sentido da onomatopeia, a Vila passa a ter um nome composto que ficou
registrado historicamente com a grafia de Vila de Nossa Senhora da
Candelária de Ytu Guaçu ou Utú Guassú. E, anos depois, em diversos
documentos, abandonou-se parte da expressão, sendo escrito apenas o
neologismo Itu.
3. Sentidos do nome Itu e reescrituração apositiva
De forma inicial, esclarecemos que o texto “Simplício receberá
homenagem da ‘Cidade dos Exageros’” foi publicado em 25 de
fevereiro de 2010, no portal www.itu.com.br, e trata de informar acerca
de um evento, supostamente, organizado pela Secretaria Municipal de
Turismo, Lazer e Eventos do município de Itu-SP, e de apresentar o
respectivo cronograma desse evento que se realizaria em 2 de março de
2010. Na programação de atividades que fariam parte do evento, consta
a apresentação do novo guia “ITUrismo Rota Rural – 400 anos”; o
lançamento do concurso do hino ao quarto centenário de Itu; e o
lançamento do projeto “Redescobrindo Itu”, que foi idealizado pelo
turismólogo Fábio Grizoto.
Contudo, para compreender os sentidos deste acontecimento de
enunciação, temos que o foco do evento é a cerimônia de homenagem
à Simplicio. E esse destaque já aparece no título do texto: “Simplício

Línguas e Instrumentos Linguítiscos – Nº 39 – jan-jun 2017

71

ITU – CIDADE DOS EXAGEROS: O FUNCIONAMENTO DA RELAÇÃO
APOSITIVA

receberá homenagem da ‘Cidade dos Exageros’”. E, nesse seguimento,
o corpo do texto enfatiza o nome de Simplício; apresenta uma breve
biografia do artista; destaca que o humorista será homenageado; e que,
nessa ocasião, serão entregues 30 diplomas com o nome do artista para
personalidades locais que contribuíram para o desenvolvimento
turístico da cidade. Além disso, o texto informa que, por meio de um
documento elaborado mediante lei regional, o nome de Simplício será
lembrado, anualmente, todo dia 2 de março. E vinculado a essa
homenagem está o lançamento do “Guia do Turismo 2010 – Itu –
Capital dos Exageros”.
Assim, encaminhando-nos para o que constitui o objetivo de análise
deste trabalho, observamos que o título do Guia apresenta a seguinte
expressão:
(1) Itu – Capital dos Exageros.
Podemos referir, inicialmente, que a história de sentidos do nome
próprio Itu recorta como memorável a língua tupi-guarani – Outuguassú – queda d’água; a presença dos bandeirantes e o lugar religioso
da nomeação dada à capela em louvor à Nossa Senhora da Candelária,
pelo bandeirante Domingos Fernandes. Esse ícone religioso,
patrimônio da categoria denominada Arte Sacra, continua no mesmo
local da fundação da cidade.
Segundo Dubner (2012), em seu texto “Itu: 402 anos e muitos
apelidos”, a cidade ficou com as marcas da religiosidade extrema dos
jesuítas. Há em Itu grande quantidade de igrejas, alguns conventos
femininos e uma frequência notável da comunidade às igrejas. Existe,
também, segundo a jornalista, uma importância ou significado
arquitetônico e histórico nas igrejas de Itu.
Conforme o exposto, podemos inferir que a criação da capela está
significada na sua relação com a fundação da cidade e com o nome da
cidade de Itu. E, de forma geral, tanto funcionando como objetos de
veneração quanto objetos de arte, as igrejas representam,
simbolicamente, a religiosidade, e esta, por sua vez, influencia na
construção da identidade ituana e legitima o nome da cidade.
Ao retomar a expressão apresentada no Guia, temos o nome da
cidade: “Itu”, reescriturado apositivamente por “capital dos exageros”,
pois o “funcionamento das expressões apositivas se caracteriza por uma
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relação de reescrituração”, como propõe Guimarães (2012, p.2) em seu
estudo sobre aposto e nome próprio.
Com o intuito de analisar o aposto: capital dos exageros, é
importante destacarmos que o lançamento do Guia ocorreu em um
evento que objetivava divulgar ações e projetos e fortalecer o turismo
da cidade de Itu. Assim, o Guia circulou na mídia e, principalmente,
fora de Itu a fim de atrair visitantes para a cidade, o que nos leva a dizer,
a princípio, que o enunciado (1) Itu – Capital dos exageros está
colocado numa cena enunciativa que tem como relação, entre o lugar
social do dizer e seu alocutário, o que segue:
(l’) l-oficial – Itu – Capital dos Exageros al – “turista”
E no intuito de atrair turistas para Itu, o lançamento do Guia significa
um acontecimento enunciativo que recorta seu passado e futuro, ou seja,
o objetivo de projeção de significação da expressão apresentada no
título do Guia é o de atrair interessados em viajar para Itu, enquanto,
também, rememora um conhecimento estabelecido a respeito de Itu
que, igualmente, significa na relação com o excesso, com a ostentação,
irreverência, fantasia e aventura que ainda percorrem o imaginário
social. Com isso em conta, “o passado é, no acontecimento,
rememoração de enunciações, ou seja, se dá como parte de uma nova
temporalização, tal como a latência de futuro” (GUIMARÃES, 2005,
p.12).
Portanto, o l-oficial é constituído pela história da produção de
sentidos sobre a cidade de Itu e a sustentação de si, enquanto l-oficial,
está relacionada à promoção da cidade a partir dessa história, nas
formas de designar5 que ela constitui. Em suma, do ponto de vista
argumentativo, o Locutor (L) se caracteriza por se sustentar como loficial e cumpre sua função de promoção da cidade de Itu.
Conquanto fossem preocupados com a criação dos símbolos
nacionais e seu impacto na afirmação do nacionalismo, os historiadores
Terence Ranger e Eric Hobsbawm (1984) chamam a atenção para a
necessidade que as sociedades que surgiram após a Revolução
Industrial tinham de inventar um passado, não muito remoto, que seria
a origem de um valor, sentimento, ideia, comportamento e outros
aspectos que, repetidos diversas vezes, acabaram por adquirir uma
autonomia própria e que ajudaram a diferenciar aquele lugar dos
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demais. Na prática, fabricou-se uma identidade para os habitantes que
os fez únicos. Ainda, segundo os mencionados autores, a tradição que
se quer impor se apresenta de forma estática e imutável como se assim
sempre fora e, por isso, deverá permanecer de forma indefinida. Outra
característica interessante das tradições inventadas é a sua aparente
neutralidade e ausência de interesses ou ideologias. No caso da cidade
de Itu, podemos verificar a clara intenção das autoridades locais em
fazer perpetuar uma ideia e um sentido de pertencer à localidade que
devem ser rememorados anualmente, dessa forma, destacando os
aspectos que fazem dela a “cidade dos exageros”.
Como parte dos anseios de um grupo que, de certa forma, quer dar à
cidade de Itu uma nova identidade, é preciso que essa proposta se
materialize em construções, objetos, estilos arquitetônicos e
monumentos. Tudo isso funciona como uma espécie de reforçador, pois
estão ali, no espaço público da praça, ajudando a fixar, na memória
visual dos indivíduos, os elementos que se quer destacar de Itu como a
terra onde tudo é desproporcional. Portanto, não há dúvida de que essa
estratégia colabora de forma incisiva para que as pessoas façam uma
associação entre o nome da cidade e a qualidade de que tudo ali é
exagerado.
Em uma pesquisa em alguns sites, observamos que os espaços que
se dedicam a divulgar a cidade de Itu como destino turístico costumam
oferecer aos visitantes passeios por fazendas e campings, cavalgadas,
pesqueiros, museus, roteiros religiosos e rurais e esportes de aventura.
Todavia o principal destaque se dá para a Praça da Matriz, que abriga
os exageros de Itu: um orelhão, um semáforo e vários outros objetos
“gigantescos”. Salienta-se, nesses anúncios, que o orelhão de Itu, com
sete metros de altura, é um requisitado ponto turístico e um dos
responsáveis pela fama da cidade. Em certos espaços, ressalta-se a
Praça dos Exageros, um parque temático inaugurado em 2012, na
cidade de Itu, e que possui diversos objetos em tamanho gigante,
inclusive um boneco do humorista Simplício, que significa a afirmação
de que Itu é a capital dos exageros, parafraseando o enunciado: Itu –
Capital dos exageros. Assim, o sentido do nome próprio “Itu” fica
determinado pelo sentido da formulação apositiva.
Em continuação à análise, vemos que o título do texto apresenta o
enunciado:
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(2) Simplício receberá homenagem da “Cidade dos Exageros”.
Poderíamos considerar as seguintes paráfrases de (2):
(2a) Simplício receberá homenagem da cidade de Itu, conhecida como
cidade dos exageros.
(2b) Simplício receberá homenagem da cidade de Itu.
(2c) Simplício receberá homenagem de Itu.
(2d) Simplício receberá homenagem.
(2e) Itu é a cidade dos exageros.
A partir das paráfrases construídas, consideramos que o lugar social do
locutor é o de jornalista (l-jor), pois o texto é uma “notícia” publicada
em um site de jornalismo on-line. Para tanto, consideramos que
[...] não é o Locutor que escolhe uma forma para dizer algo, mas
ele é agenciado a dizer pelo modo como as formas linguísticas se
constituíram sócio-historicamente e pelo modo como o espaço de
enunciação distribui as línguas, e os modos de dizer e o que dizer,
para seus falantes. (GUIMARÃES, 2009, p.50).
Assim:
L – l-jor
Observamos, ainda, uma divisão desta enunciação em dois
enunciadores. E afirmamos isso a partir das análises de Guimarães
(2011), que lhe conduziram a caracterizar a reescrituração apositiva
como apresentando sempre um desdobramento de enunciadores.
│E1 (ind.) (2b)
L – l-jor │
│E2 (gco) (2e)
Dessa maneira, (2b) nos mostra, na relação com o texto, que a
homenagem outorgada a Simplício produz sentidos específicos quando
se remete ao público local, embora o texto esteja publicado numa
página da internet. A cena enunciativa, considerada, por Guimarães
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(2005, p.8), como “um espaço particularizado por uma deontologia
específica de distribuição dos lugares de enunciação no
acontecimento”, coloca em jogo o lugar social do locutor-jornalista, que
pode ser observado pelo que a voz do locutor-jornalista aí diz: “serão
entregues trinta diplomas com o nome do artista para personalidades
locais que contribuíram para o desenvolvimento turístico da cidade”;
“por meio de um documento adquirido pela mediação de lei regional, o
nome de Simplício será lembrado anualmente todo dia 2 de março”; “a
abertura do evento será feita pelo secretário municipal de Turismo,
Lazer e Eventos [...]”. Nesse sentido, podemos considerar que E2 é,
neste caso, um enunciador genérico (Egco). Essa voz genérica traz um
sentido como memorável: Itu é a cidade dos exageros, ao mesmo tempo
essa afirmação projeta sentidos futuros, tais como os de divulgação da
cidade. Por conseguinte, em (2e), a expressão “cidade dos exageros”,
ou seja, aquela que homenageia Simplício, atribui sentidos ao nome
próprio Itu.
É importante destacar, ainda, considerando a cena enunciativa, que
o lugar de circulação do texto é um site de jornalismo on-line, como
mencionamos, que oferece, entre outros serviços, opções turísticas de
Itu e região; e que funciona como um jornal da cidade de Itu; e o
enunciado “capital dos exageros”, apresentado em forma de aposto no
título do Guia do Turismo 2010, circulará, principalmente, fora da
cidade de Itu. Assim, a cidade de Itu, ao ser divulgada ao público
externo como “capital dos exageros”, sustenta o sentido do que se
afirma em (2e) ─ Itu é a cidade dos exageros, e, dessa maneira, o sentido
atribuído ao nome próprio “Itu”, determinado pela formulação apositiva
“capital dos exageros”, é, também, de “cidade dos exageros”, um
atributo que é dado à cidade.
O texto apresenta, ainda, as seguintes formas de designar Itu:
(3) Cidade exageros.
(4) Cidade onde tudo é grande.
(5) Terra dos exageros.
No enunciado (3), a expressão cidade remete a “exageros” e
reapresenta o enunciado que acabamos de analisar: “cidade dos
exageros”, que aparece no título do texto. Além disso, “exageros”
adjetiva cidade. E, dessa maneira, o nome próprio Itu, como em parte
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já adiantamos, é determinado pelos sentidos de exageros. Ao mesmo
tempo, esse enunciado retoma o sentido do aposto que aparece no título
do Guia: “capital dos exageros”.
O enunciado (4), além de substituir o enunciado: cidade dos
exageros, recorta um memorável das apresentações artísticas de
Simplício quando afirmava que vinha da cidade onde tudo era grande.
Convém retomar, ainda, que o nome Itu deriva do termo tupi Outuguassú, correspondente à “cachoeira grande”. Os sentidos de “grande”
fazem parte da constituição do nome de Itu, ou seja, historicamente,
“grande” faz parte do nome Itu.
Por sua vez, no enunciado (5), “terra dos exageros”, que aparece
como tag (palavra-chave) no texto analisado, faz refletir sobre os
sentidos do termo “terra”, ao relacioná-lo com os outros enunciados
discutidos no texto.
Simplício, em sua atuação no programa humorístico “Praça da
Alegria”, como já antecipamos, interpretava um caipira. E, ao
focalizarmos o termo “caipira”, retomamos Castilho (2012, p.67-68),
que, ao abordar sobre a história de Itu, afirma que
[...] os indígenas do interior do continente se denominam
Kaipira: kai = homem + pira = acima da serra/planalto; ou seja,
homem que vive sobre o planalto, acima da serra e longe do mar.
Essa situação geográfica do humano longe do litoral se adequa
[SIC] ao habitante de Itu, cidade localizada acima da serra e
longe do mar.
Embora interpretando um personagem estereotipado de “caipira do
interior de São Paulo”, uma designação genérica dada aos habitantes
dessa região, o ator era um ituano e, como tal, representava o homem
que vivia acima da serra, ou seja, “o homem da terra”; e considerando
sua história de enunciações, o caipira também se constitui nessa relação
com a história, dada sua forte ligação com a terra e com suas raízes;
enfim, com uma cultura que preserva os traços herdados dos
colonizadores.
O caipira, como um indivíduo de trajes e comportamentos
engraçados, com ar de inocente e modos rústicos, acabou perpetuandose ao longo do tempo, especialmente na grande mídia, como um
conjunto de atributos que passou a identificar os indivíduos que viviam
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pelo interior do Brasil. Essa foi uma imagem construída por diversas
produções, desde o personagem Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, na
literatura, até os filmes do humorista Mazzaropi. Com o objetivo de
atingir cada vez mais públicos consumidores fosse no cinema, nas
telenovelas, nas músicas e outros meios, o estereótipo de caipira,
também, foi adquirindo outras denominações, como foi o caso da
música sertaneja. Em um estudo realizado por Antonio Candido (2010),
que se tornou uma obra clássica: “Os parceiros do Rio Bonito”, o autor,
a partir de uma pesquisa sociológica, verificou que o universo das
populações do interior de São Paulo não tinha nada de engraçado e
nostálgico. Pelo contrário, era uma vida muito precária e difícil,
marcada pelo abandono do poder público e imersa em um ambiente
dominado pela violência nas mais diferentes formas.
É interessante observar que o personagem Simplício costumava se
vangloriar das grandezas de sua “terra” natal; e, a partir do momento
que esse personagem enuncia em um determinado programa: “Ofélia,
diga o tamanho da mandioca que tem lá na nossa cidade, em Itu”,
aparece o nome da cidade e esta passa a ser divulgada pela mídia. E a
“terra dos exageros” que se vincula ao caipira, traz nova atribuição de
sentido a Itu como a “cidade dos exageros”, desse modo, fortalecendo
os sentidos do nome Itu como “capital dos exageros”, que se apresenta
como outro nome para a cidade.
4. Considerações finais
Conforme os objetivos deste trabalho, que teve como foco o
funcionamento da relação apositiva, a análise do enunciado “Itu –
Capital dos Exageros” nos revelou aspectos importantes do sentido do
nome próprio Itu e possibilitou observar como os demais enunciados
apresentados no texto vão reescriturando esse enunciado que se
apresenta em forma de aposto.
Desse modo, podemos inferir que o sentido do nome próprio Itu
recorta uma memória de dizeres que traz uma história de enunciações,
tais como, na língua tupi-guarani – Outu-guassú – queda d’água; a
presença dos bandeirantes e o lugar religioso da nomeação dada à
capela em louvor a Nossa Senhora da Candelária pelo bandeirante
Domingos Fernandes.
A criação dessa capela, além de estar significada na relação com a
fundação da cidade, está significada no nome da cidade de Itu. E, de
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forma geral, a religiosidade influenciou na construção da identidade
ituana e legitimou o nome da cidade. A preocupação em atrelar a
fundação da cidade à ação das bandeiras deixa claro o intuito de marcar
a história local e sua relação com os mitos e heróis da memória nacional
e paulista.
Quanto ao enunciado (1) Itu – Capital dos exageros este está
colocado numa cena enunciativa que tem como relação, o lugar social
do dizer: (l’) l-oficial – Itu – Capital dos Exageros e seu alocutário:
“turista”. E, assim, o lançamento do Guia significa um acontecimento
enunciativo que recorta seu passado e futuro: visa buscar interessados
em viajar para Itu, enquanto também rememora um conhecimento
estabelecido a respeito de Itu que, também, significa na relação com o
excesso, com a ostentação, irreverência, fantasia e aventura que ainda
percorrem o imaginário social.
Ademais, a mídia ressalta a Praça dos Exageros, um parque temático
que foi inaugurado em Itu, em 2012, e que possui diversos objetos em
tamanho gigante, com isso visando afirmar que Itu é a capital dos
exageros, parafraseando o enunciado: "Itu – Capital dos exageros".
Assim, o sentido do nome próprio “Itu” fica determinado pelo sentido
da formulação apositiva.
Consideramos, também, a partir das paráfrases construídas, que o
lugar social do locutor é o de jornalista (l-jor), pois o texto é uma
“notícia” publicada em um site de jornalismo on-line. Observamos,
ainda, em (2) Simplício receberá homenagem da “Cidade dos
Exageros”, uma divisão dessa enunciação em dois enunciadores: E1
(ind) (2b): Simplício receberá homenagem da cidade de Itu; E2 (gco)
(2e): Itu é a cidade dos exageros.
Nessa direção, E1 (ind) nos mostrou, na relação com o texto, que a
homenagem outorgada a Simplício produz sentidos específicos quando
se remete ao público local, embora o texto esteja publicado numa
página da internet. E, no caso de E2 (gco), esta voz genérica traz um
sentido memorável: Itu é a cidade dos exageros, ao mesmo tempo essa
afirmação projeta sentidos futuros, relacionados à divulgação da cidade.
Por conseguinte, em (2e), a expressão “cidade dos exageros” atribui
sentidos ao nome próprio Itu.
Na continuação das análises, observamos que a cidade de Itu, ao ser
divulgada ao público externo como “capital dos exageros”, sustenta o
sentido do que se afirma em (2e), Itu é a cidade dos exageros, e, dessa
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maneira, o sentido atribuído ao nome próprio “Itu”, determinado pela
formulação apositiva “capital dos exageros”, é também de “cidade dos
exageros”, um atributo que é dado à cidade.
E, ainda, considerando o sentido da expressão apositiva na relação
com outras expressões do texto, analisamos três enunciados: (3) Cidade
exageros; (4) Cidade onde tudo é grande; e (5) Terra dos exageros.
No enunciado (3), o nome próprio Itu, como em parte já adiantamos,
é determinado pelos sentidos de exageros. Ao mesmo tempo, esse
enunciado retoma o sentido do aposto que aparece no título do Guia:
“capital dos exageros”.
O enunciado (4), por sua vez, substitui o enunciado: cidade dos
exageros e recorta uma memória de dizeres: as apresentações artísticas
de Simplício quando afirmava que vinha da cidade onde tudo era
grande; e o nome Itu, que deriva do termo tupi Outu-guassú,
correspondente à “cachoeira grande”.
Por último, o enunciado (5), também, possibilitou-nos reflexões, das
quais destacamos: os sentidos do termo “terra” ao relacioná-lo com os
outros enunciados discutidos no texto; o termo “caipira”, que retoma o
personagem Simplício como “homem da terra”, constitui-se na relação
com a história e com suas raízes.
É interessante observar, que a “terra dos exageros” que se vincula
ao caipira, a Simplício, traz uma nova atribuição de sentido à cidade de
Itu como “cidade dos exageros”, quando esta passa a ser divulgada pela
mídia. E, por conseguinte, os sentidos do nome Itu são fortalecidos
como “capital dos exageros”.
Por fim, está explícito o interesse de criar uma tradição que desse à
cidade de Itu uma identidade forjada em meio a uma série de outros
símbolos e representações que reforçam essa ideia, como é o caso da
figura dos bandeirantes, do caipira e da religiosidade. Toda essa
articulação visou emprestar à cidade um atributo que permitisse
reconhecê-la diante das demais. Trata-se de uma inteligente concepção,
pois foi necessário buscar em outras tradições, já segmentadas, as bases
do que se pretendia para a cidade de Itu. Não se pode ocultar que todo
esse esforço da elite local em forjar uma memória para Itu não se deu
por acaso ou de forma desinteressada, como quer parecer. Sobressai um
interesse evidente de dar à cidade uma característica de polo regional
de turismo capaz de atrair mais investimentos e recursos.
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Palavras-chave: nome próprio; cidade; relação apositiva.
Keywords: proper nouns, city, appositional relations.
Notas
1

Segundo o historiador Jonas Soares de Souza (2014), os jesuítas criaram a aldeia de
Maniçoba, em 1553, habitada por índios carijós, nas imediações da atual cidade de Itu.
2 Guaçu, açu, oçu, oaçu, uaçú, ruçú,uçú, buçú, çú, turuçú, yuçú (também se grapha com
ss): animal de vulto, caça grande, veado. Como suff. aumentativo: grande, grosso, largo,
amplo; conforme Castro (1936), em seu “Vocabulário Tupy-guarani”.
3 Na Colônia e no Império, a vila era a unidade político-administrativa autônoma
equivalente a município, denominação que perdurou até o início da República; como
afirma Souza (2014).
4 Disponível no site: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/saopaulo/itu.pdf>.
5 “A designação é o que se poderia chamar de significação de um nome, mas não
enquanto algo abstrato. Seria a significação enquanto algo próprio das relações de
linguagem, mas enquanto uma relação linguística (simbólica) remetida ao real, exposta
ao real, ou seja, enquanto uma relação tomada na história” (GUIMARÃES, 2005, p.9).

ANEXO:
Simplício receberá homenagem da "Cidade dos Exageros"
Publicado: Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010 por Renan
Pereira
O evento acontecerá no auditório do UniShopping.
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Local: Auditório do UniShopping
Data: 2/3/2010
Horário: 19:00
O humorista Francisco Flaviano de Almeida, mais conhecido
como Simplício, será homenageado na próxima terça-feira, dia
2 de março, às 19 horas, no auditório do UniShopping, em
Itu. Na ocasião serão entregues trinta diplomas com o nome
do artista para personalidades locais que contribuíram para o
desenvolvimento turístico da cidade.
Por meio de um documento adquirido através de lei regional,
o nome de Simplício será lembrado anualmente todo dia 2 de
março. A abertura do evento será feita pelo secretário
municipal de Turismo, Lazer e Eventos, Osmar Barbosa, que
anunciará o lançamento do “Guia do Turismo 2010 - Itu Capital dos Exageros”.
O cronograma contará ainda com a apresentação do novo guia
“ITUrismo Rota Rural - 400 anos”, com palestra sobre respeito
da participação de Itu nos roteiros dos Bandeiras,
Itupararanga/Sorocabana e Caminho do Sol. Na mesma noite,
será lançado o concurso do hino ao quarto centenário de Itu,
com nomeação dos membros da “Comissão Especial”.

Simplício
O comediante foi o responsável por tornar Itu conhecida
nacionalmente como “cidade exageros” ao dizer na televisão,
para todo o Brasil, que vinha da “cidade onde tudo é
grande”. Pioneiro na TV, Simplício foi um dos 12 primeiros
artistas a aparecer na televisão na América Latina.
Teve como seu último trabalho televisivo o garoto torcedor do
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Galo Ituano. Faleceu aos 87 anos de idade, em 14 de fevereiro
de 2004, sendo reverenciado com luto oficial por três dias.
Projeto “Redescobrindo Itu”
Outro programa que marcará o evento será o lançamento do
projeto “Redescobrindo Itu”, direcionado aos estudantes do
ensino público fundamental e médio. O projeto foi idealizado
pelo turismólogo, Fábio Grizoto, e tem como objetivo
sensibilizar os alunos sobre a potencialidade turística da
cidade e a importância do setor na geração de emprego e
renda.
Tags: simplício, turismo, terra dos exageros

Disponível em: portal itu.com.br. Acesso em: 01 de junho de 2015.
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DISCURSOS DA IMPRENSA BRASILEIRA*
Carlos Piovezani
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
Resumo: A partir da Análise de discurso, nosso objetivo consiste em
buscar responder às seguintes questões: o que se diz na mídia
brasileira sobre as falas públicas de Lula como candidato, presidente
e ex-presidente? De que modo se formulam esses enunciados
midiáticos? Quais são suas relações com dizeres antigos e modernos
que depreciam a fala popular? Há variações ou não no tratamento
dispensado pela mídia à fala pública de Lula, na medida em que seus
veículos são conservadores ou progressistas? Quais são as relações
entre a depreciação da fala pública popular e os estigmas atribuídos à
escuta popular da fala pública? Para fazê-lo, analisamos uma série de
enunciados extraídos de um corpus constituído por textos dos jornais
Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo e das revistas Veja, Época
e Carta Capital, publicados desde 1989 até nossos dias.
Abstract: On the basis of Discourse Analysis, our goal consists in the
attempt to answer the following questions: what is said in the Brazilian
media in regard to Lula’s public speeches as candidate, president and
former president? How are these media enunciations stated? What
relations do they establish with old and modern statements that belittle
popular speech? Are there variations in the approach to Lula’s public
speech as the media vehicles present conservative or progressive
tendencies? What are the relations between the depreciation of popular
public speech and the stigma conferred to the popular listening of
public speeches? In order to do so, we analyze a series of statements
extracted from a corpus composed of texts from the newspapers Folha
de São Paulo e O Estado de São Paulo and from the magazines Veja
and Carta Capital, published between 1989 and the present days.
Para que o protesto das oficinas tenha voz, para que a emancipação operária
tenha uma face a mostrar, para que os proletários existam como sujeitos de
um discurso coletivo que dê sentido à multiplicidade de seus agrupamentos
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e de suas lutas, é preciso que essas pessoas já se tenham transformado em
outras, na dupla e irremediável exclusão de viver como operários e falar
como burgueses.
Jacques Rancière, A noite dos proletários, 1988, p. 11

Introdução
Dor ainda maior do que a da já terrível “dupla e irremediável
exclusão”, de que fala Rancière nesta passagem em epígrafe, sem
dúvida, é aquela sentida pelos que, lançados e mantidos à mercê da
exploração econômica, da marginalidade política, da indignidade social
e da indigência subjetiva, continuarão a falar a linguagem da gente
pobre e humilhada. Em nossa sociedade absolutamente injusta e
desigual, mesmo os raros sujeitos que conseguem melhores condições
materiais de vida, mas não alcançam a proeza de apagar completamente
as marcas de sua origem de classe, são ainda desdenhados e atacados
por meio dos pretextos de que se vale boa parte das elites na busca por
perpetuar sua dominação. Na reprodução das relações de força, as
discriminações culturais, simbólicas e linguísticas que as classes
dominantes infligem aos que elas mesmas jogam e conservam na
miséria cumprem uma função decisiva. A manutenção, a força e o
alcance ideológico dessas discriminações se servem de esquemas e
mecanismos criados e alimentados consciente e inconscientemente por
aqueles que propõem distinções que os tornam ainda mais distintos.
Para tanto, seus discursos se assentam em processos, simulacros e
efeitos que, bem consolidados no pensamento ocidental, reforçam os
gestos que rebaixam rebaixados e elegem eleitos.
Nas
oposições
entre
natureza/cultura,
corpo/alma
e
barbárie/civilização, mas também entre oralidade/escrita, voz/fala, erro
gramatical/correção linguística, podemos observar o estabelecimento
de uma hierarquia entre os componentes de cada um desses pares e de
uma identidade entre a disforia e a euforia frequente e respectivamente
atribuídas às noções localizadas à esquerda e à direita dessas duplas.
Essas oposições certamente contribuem para a organização cognitiva
do mundo, mas concorrem igualmente para reproduzir relações de
dominação. Em De Certeau (2002, p.211-242), apreendemos o
funcionamento de um mecanismo que pode ser assim desdobrado: as
descrições e os julgamentos “burgueses” sobre os desempenhos orais
“proletários” são frequentemente escritos e reiteram o esquema
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profundamente ancorado em práticas e no imaginário cotidiano:
“metrópole civilizada” versus “colônia selvagem” etc. Assim, as
distinções entre as modalidades linguísticas da oralidade e da escrita e
as oposições voz (animal) e linguagem (humana) cumprem um
importante papel nessas separações e hierarquias, incidem sobre elas e
ainda recebem seus influxos. Sem maiores dificuldades, é possível
conceber a extensão desse funcionamento a outras separações e
economias nas relações de força e dominação entre elites e classes
populares, homens e mulheres, brancos e negros/indígenas, normais e
loucos, heterossexuais e homossexuais, adultos e crianças etc. Além de
vantagens econômicas, políticas e sociais, os primeiros integrantes de
cada um desses pares usufruem frequentemente o privilégio da “razão
gráfica”, mediante a qual julgam e classificam as vidas e as vozes dos
últimos.
No Brasil de nossos tempos, a mídia de grande circulação funda-se
ainda nessas oposições e consolida esse mecanismo, quando se trata de
descrever e avaliar as performances de linguagem dos sujeitos
pertencentes às classes populares ou que delas sejam oriundos. Com
efeito, podemos identificar em jornais e revistas brasileiras discursos
que tematizam de modo central ou secundário os diversos usos da
língua, do corpo e da voz como marcas das diferentes classes e grupos
sociais. Provenientes de tais discursos, encontram-se particularmente
descrições, comentários e avaliações sobre as variedades linguísticas,
sobre formas e posturas corporais e sobre características fonéticas e
prosódicas do que se concebe como a fala popular. Com base nessa
constatação, pretendemos apresentar aqui resultados de uma análise de
discursos da mídia sobre a fala pública do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, considerando o fato de que não raras vezes se
estabelecem relações de identidade ou de proximidade entre seus
empregos do verbo, do corpo e da voz e aqueles dos sujeitos que
pertencem às classes populares.
Em outros termos, neste artigo, nós nos propomos a responder às
seguintes questões: o que se diz na mídia brasileira dos usos
linguísticos, corporais e vocais de Lula em suas práticas de fala pública?
Como se formulam esses enunciados midiáticos? De que domínios eles
provêm? Quais são suas relações com dizeres antigos e modernos que
depreciam a fala popular? Há variações ou não no tratamento
dispensado pela mídia à fala pública de Lula, na medida em que seus
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veículos são conservadores ou progressistas? Quais são as relações
entre a depreciação da fala pública popular e os estigmas atribuídos à
escuta popular da fala pública? Para que pudéssemos formular respostas
mais ou menos diretas ou indiretas a essas questões, fundamentamos
teórica e metodologicamente nosso estudo na Análise de discurso,
derivada de Michel Pêcheux e seu grupo. Com base nessa
fundamentação, analisamos uma série de enunciados extraídos de um
corpus constituído por textos dos jornais Folha de São Paulo e O
Estado de São Paulo e das revistas Veja, Época e Carta Capital,
publicados desde 1989 até nossos dias.
1. Instantâneos da longa história de discriminações da fala popular
Isto não deveria nos surpreender: “A voz do povo, sempre rebaixada
ao que seria sua condição desfavorecida e agredida por supostamente
possuir sotaques provinciais e proferir fulminações grosseiras, é
maltratada pelo trabalho, desqualificada e considerada como signo do
perigo.” (FARGE, 2009, p. 199). Ela não o é necessariamente e sempre
de modo idêntico. Há, antes, uma espécie de gradiente, que mostra tanto
as transformações históricas pelas quais passam as considerações
acerca da voz popular quanto uma tenaz continuidade das perseguições
e depreciações que ela sofre e continua a sofrer: “As elites a temem e
leem em seu ritmo, em suas entonações e em suas escansões a revelação
imediata dos problemas cotidianos”, ao passo que “os menos bemintencionados a fustigam, ao qualificá-la de inepta e de animalesca”.
Finalmente, a partir da Revolução francesa, “alguns governantes creem
que é preciso corrigi-la e policiá-la”. Em todo caso e a despeito dessas
transformações, “a linguagem do povo parece ferir permanentemente
os ouvidos dos letrados” (FARGE, 2009, p. 202).
Na França, antes e depois do século XVIII, mas também em outros
tempos e lugares, os estigmas da deformidade e da violência foram
constantemente atribuídos à fala do povo, enquanto outras e igualmente
infames marcas, tais como a suscetibilidade, a ingenuidade e a
ferocidade, foram imputadas à escuta das massas populares. A força e
o alcance dessas atribuições são tão amplos e consistentes que elas
ultrapassam as fronteiras cronológicas e espaciais, ainda que sem
dúvida sofram consideráveis modificações na longa duração, desde a
Antiguidade até a época contemporânea, e no longo percurso de um
continente a outro. Além disso, a construção discursiva dos vícios de
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fala, comportamento e caráter dos sujeitos de uma comunidade, de uma
classe ou de um grupo social compreende imputação direta e/ou indireta
de virtudes a outros que lhes são exteriores e/ou estranhos. Nesse caso,
sem dúvida, a recíproca é verdadeira. Eis abaixo somente alguns
excertos de um amplo conjunto de dizeres que diretamente e/ou
indiretamente discriminam a fala pública popular e a escuta popular da
fala pública:
São principalmente as pessoas do campo que apreciam as
máximas. Uma máxima deve ser proferida com grande carga
patética. Elas auxiliam bastante nos discursos, graças ao déficit
de cultura da massa de ouvintes. Eles se alegram com um orador
que enuncia uma fórmula geral que vai ao encontro do que
acreditam ser válido para seus casos particulares. (...)
Os oradores sem instrução persuadem melhor as massas do que
os instruídos. Assim, as pessoas incultas são mais versadas na
arte de falar diante das multidões. Porque os cultos enunciam
proposições gerais, ao passo que os incultos se abastecem do que
sabem e enunciam proposições que são próprias do universo
particular de seu auditório. (ARISTÓTELES, 2002, Livro II, cap.
21-22, 1395b, p.110-11; e Livro III, chap. 1, 1403b, p.39)
Acrescento ainda que em tudo o que concerne a ação oratória
reside uma força natural. Essa força da natureza presente na ação
oratória age eficazmente sobre os ignorantes, sobre as multidões
populares e mesmo sobre os bárbaros. Para que as palavras
possam produzir seus efeitos, é preciso que o ouvinte conheça a
língua daquele que fala; e frequentemente a fineza dos
pensamentos se perde diante daqueles aos quais falta a fineza.
(CÍCERO, 2002, Livro III, cap. 59, 223, p.94)
As regras para a pronúncia são as mesmas que aquelas para o
próprio estilo. Este último deve ser correto, límpido, elegante e
bem adaptado; do mesmo modo, a ação oratória será correta, ou
seja, sem defeitos, se a emissão da voz for fácil, nítida, agradável,
bem romana, isto é, sem sotaque campesino nem estrangeiro.
Com efeito, não é sem motivo que dizemos que alguém ‘fala
como um bárbaro’ (...) porque os homens se reconhecem por suas
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diferentes maneiras de pronúncias, assim como reconhecem o
bronze por seu timbre. (QUINTILIANO, 2003, Livro XI, cap. 3,
30, p. 230)
Vemos aí um fluxo depreciativo de mão dupla: transferências dos
defeitos dos oradores incultos aos vícios das massas populares e
identificações entre estes últimos e os primeiros. Mas, em que medida
essas passagens de clássicos da retórica antiga podem nos conduzir às
representações midiáticas sobre o desempenho oratório de Lula?
Segundo David (1980), em seu exame particularmente dedicado às
obras de Cícero, a expressão eloquentia popularis, assim como outras
igualmente encontradas nas mesmas obras, tais como oratio popularis,
exercitatione et consuetudine dicendi populari et forensi, popularis
dictio, populare dicendi genus, locuti populariter, remete à seguinte
concepção partilhada pelos antigos: “aqueles que se dirigem ao povo
possuem a tendência a empregar um estilo particular”. De fato, ainda
com base em David (1980), observamos que nos textos de Cícero
delineiam-se dois eixos distintos de qualidades oratórias: “o dos
qualificativos suavis-lepidus-urbanus-elegans, e o dos qualificativos
acer-vehemens-acerbus-asper”. Após estabelecer esses dois polos,
David acrescenta que “os oradores da veemência são, antes, os
populares ou aqueles que desempenham a função de acusadores”, e
que, para tanto, se valem de excessos patéticos para angariar o apoio
popular. Em contrapartida, “os oradores da elegância tendem a ser os
adversários dos populares” (DAVID, 1980, p.171-177). Veremos ainda
que a fala popular é identificada tanto com a agressividade da língua,
do corpo e da voz dos oradores quanto com o efeito desagradável que
ela produz nos ouvintes das elites:
A eloquentia popularis é definida como uma força, uma
veemência e uma ira oratória, que, ao proferir enunciados
simples no discurso, mobiliza na gestualidade do orador o que
era considerado cólera ou ódio. Esse tipo de eloquência designa
as impressões físicas desagradáveis que esses discursos
provocariam, na medida em que sua elocução poderia chegar aos
gritos, em sua máxima potência sonora. Assim, esses discursos
indicariam a agressividade daqueles que os proferem, mas
também evocariam a irritação e o transtorno experimentados por
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aqueles que os ouvem e criticam. Nesta última direção, há,
portanto, todo um campo semântico que se estabelece
principalmente em termos de percepção: trata-se de um
vocabulário de ouvintes e de testemunhas. Mas, ele compreende
ainda qualificativos do comportamento oratório popularis como
turbulentus e, sobretudo, como furor e audacia. (...) Em resumo,
os critérios para a definição desse estilo destacam como sua
característica a violência da expressão e da gestualidade oratória.
(DAVID, 1980, p.182)
A principal censura feita aos oradores da eloquentia popularis
para deslegitimá-los era a falta de urbanitas. Essa noção é
bastante difícil de ser apreendida, porque está carregada de
diversos valores semânticos. Ela significava, em todo caso, o que
era próprio de Roma: urbani designava as pessoas da Cidade.
Mas, ela significava igualmente a língua e o gosto de Roma. Ora,
nesses dois campos, os infelizes italianos não romanos
encontravam-se muito desprovidos. Seu primeiro defeito era o de
mal pronunciar o latim.
Havia na Cidade uma pronúncia especificamente romana, feita
de nuances insensíveis e inacessíveis aos que não haviam vivido
em Roma desde sua infância. Era o sotaque que definia o latim
legítimo. Ora, ninguém que não fosse romano poderia, mesmo
que residisse durante muito tempo em Roma, assimilar todos os
seus idiomatismos nem tampouco todas as suas entonações.
Cometer um desses erros linguísticos ou prosódicos era então se
deixar identificar como estrangeiro. Essa nuance ou, antes, esse
distanciamento, porque ele era ao mesmo tempo insuportável e
insuperável, tornava-se decisivo nos obstáculos à promoção e à
integração dos italianos: o som de suas vozes então operava essa
distinção. (DAVID, 1985, p.70)
Estaríamos equivocados, se pensássemos que os estigmas da
violência e da deformidade atribuídos à língua, ao corpo e à voz da fala
pública popular em Roma, no século I a.C. não seriam suficientemente
potentes para atravessar as fronteiras do espaço e do tempo e para,
assim, chegar ao Brasil contemporâneo, depois de percorrer um longo
trajeto, durante o qual passou por diversas modificações, tal como
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aquelas mencionadas por Arlette Farge, conforme vimos logo acima.
De modo análogo, podemos depreender essas modificações, mas
também a persistência dos preconceitos contra a expressão popular, na
abordagem, menos histórica do que psicanalítica, proposta por Poizat
(2001). O autor nos mostra que a voz do povo foi constantemente
submetida às vozes dos poderosos: “Durante muito tempo, a vox populi
somente foi investida de algum valor por sua relação com vox Dei. Sem
essa caução divina, ela foi assimilada à vociferação da ralé e
estigmatizada como expressão de todas as violências e excessos. Em
seguida, a voz do rei ou do imperador, como uma espécie de
receptáculo, ao mesmo tempo, da vox Dei e da vox populi, sustentava
seu poder absoluto como a encarnação de ambas” (POIZAT, 2001,
p.301). Mais tarde, com as perturbações da Revolução francesa, a voz
do povo teria sido idealizada, de modo a se tornar “a própria expressão
da voz de Deus, que a elevou à dignidade de uma espécie de voz do
povo-Deus”, antes de ser reduzida “à condição de voto depositado numa
urna a cada eleição ou de silêncio, que interditam ou, ao menos,
sublimam o desencadeamento do que é a viva voz do povo”. (POIZAT,
2001, p. 302) O caráter mais ou menos difuso dessa abordagem de
Poizat e sua idealização do que seria a “verdadeira” voz do povo não
impedem a constatação de que a fala pública popular foi, e continua a
sê-lo, ainda que em diferentes graus e por distintos meios, objeto de
uma escuta elitizada e impregnada de incômodos, desdéns e
condenações. Assim, processa-se um regime de escuta que, ao
dispensar maior atenção ao “como”, aos meios e modos
“desagradáveis” da fala, abre amplo espaço para a deslegitimação do
que é dito pelo povo, ou seja, dos “conteúdos” das queixas, das
reivindicações e das denúncias justas e legítimas1.
Nesse cenário, os benefícios da liberdade de expressão não se
estendem indistintamente a todos os falantes de uma comunidade
linguística, uma vez que os preconceitos e discriminações contra os
meios populares de expressão estão presentes nos contextos
frequentemente concebidos como os mais favoráveis ao diálogo e à
comunicação racional no espaço público: a democracia na Grécia
clássica, a república em Roma, as Luzes na Europa etc. Em outros
termos, nas experiências históricas de recrudescimento da liberdade de
expressão, ainda que elas sejam mais ou menos idealizadas, o desprezo
pela fala e pela escuta do povo e as difamações que elas sofrem são,
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guardadas as devidas proporções e diferenças, uma continuidade de
censura por outros meios. Tal como vimos rapidamente aqui e como o
demonstramos em outros lugares (Cf. PIOVEZANI, 2016, p.82-92),
mesmo o campo da retórica, qualificada por Nietzsche (1999, p.27)
como “uma arte essencialmente republicana”, está eivado de
condenações à voz e à escuta do povo. Poderíamos dizer que,
novamente mutatis mutandis, foi isso que vimos ocorrer no Brasil em
recentes capítulos de sua história, mais precisamente no período
imediatamente seguinte ao final de ditadura civil-militar, que se
estendeu de 1964 a 1985. Conforme sabemos, cinco anos depois do
início do governo civil, cujo presidente da República foi eleito por voto
indireto do congresso nacional, aconteceriam as eleições diretas em
1989.
Naquela ocasião, Luiz Inácio Lula da Silva, que havia sido operário,
líder sindical e deputado na assembleia nacional, apresentou-se como
candidato, assim como o faria novamente em 1994 e em 1998, eleições
nas quais foi derrotado, e em 2002 e 2006, das quais saiu vitorioso. O
período que se inicia em 1985 é frequentemente chamado de “abertura
democrática”, o que acarretava a ideia de que desde então não havia
mais os limites e censuras explícitas à liberdade de expressão. Isso não
significava, porém, que o espaço público estivesse pronto a acolher sem
restrições e discriminações a própria voz do povo ou a fala daquele que
então se apresentava como seu porta-voz2. Foi, antes, o inverso que se
produziu: a visibilidade e a importância de alcance nacional adquiridas
por alguém oriundo de uma classe socioeconômica miserável e que não
dispunha das credenciais e do nível de educação formal requeridos para
o postulante a um tal cargo, acrescentadas à possibilidade crescente de
seu sucesso eleitoral, radicalizaram os discursos e as atitudes
discriminatórias.
Além disso, a naturalização dessas discriminações ganhou uma
potência e uma abrangência inéditas, na medida em que eram
produzidas ou transmitidas por veículos da grande mídia brasileira.
Com efeito, não é por geração espontânea que surgem os preconceitos
e intolerâncias nem tampouco por propriedades intrínsecas dos sujeitos
que são suas vítimas. Aprendemos com Pêcheux (1990; 1997, entre
outros) que as constantes lutas de classes e as demais relações de força
que se processam no interior de uma sociedade materializam-se em
ideologias, que, por sua vez, materializam-se em práticas, entre as quais
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as práticas discursivas desempenham um papel privilegiado nessa
materialização ideológica. A história das lutas sociais não apenas estará
refletida nos textos que produzimos, mas também, e sobretudo, os
constituirá no próprio âmago de suas formulações, nas quais se
materializam os discursos. É a esse fenômeno que Orlandi (1998, p.54)
chamou de “historicidade do texto”. A série de enunciados – que se trata
aqui somente de uma amostra – que reproduzimos logo abaixo
demonstra que as performances oratórias de Lula, um orador
proveniente das classes populares e da atuação sindical, sempre
sofreram julgamentos depreciativos e deslegitimantes. Os discursos e
as ações que descreditam a fala pública marcada pelos traços populares,
tanto quanto a escuta popular dessa e de outras falas públicas,
atravessam a longa duração histórica e as fronteiras do espaço, dos
campos institucionais e dos campos de saber e são ainda onipresentes
no Brasil contemporâneo. Tais discursos veem em Lula, antes, durante
e depois de seus mandatos como presidentes da República, um alvo
privilegiado.
2. A língua, o corpo e a voz de Lula na mídia
2.1 A língua, o corpo e a voz do candidato
A propaganda de Lula, à noite, procurou conter um pouco a
agressividade. O programa voltou a atacar Collor, mas deu
também espaço para um discurso em que Lula tentou se
aproximar da classe média. O objetivo é escapar da retórica de
porta de fábrica e acalmar os eleitores assustados com o
radicalismo do primeiro turno. (Folha de São Paulo, caderno
Diretas, “Lula faz discurso para tranquilizar classe média”, 30 de
novembro de 1989, p. 6)
Como aconteceu em outros debates, Lula escorregou no
vernáculo. O candidato deixou algumas perguntas sem resposta.
Uma delas foi quando um dos entrevistadores quis saber se ele
coagiria a oposição caso houvesse uma reação ao seu governo.
Em outras perguntas, lançou mão de frases de efeito para fustigar
seu adversário. (Folha, caderno Diretas, “Lula usa discurso
moderado como tática eleitoral”, Emanuel Neri, 15 de dezembro
de 1989, p. B2)
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É verdade que Lula continua menor que Brizola e tem apenas um
terço do eleitorado de Fernando Collor de Melo. A questão
concreta da atual fase de campanha, entretanto, é que o candidato
do PT com sua barba de camponês, sua barriga de Pancho Villa
e seus erros de concordância de quem não completou o curso
ginasial tornou-se um concorrente com chances de, ao menos em
tese, instalar-se futuramente na residência oficial do chefe da
nação, com pompa, com fraque e com o direito constitucional de
fazer e acontecer, por mais que sua visão esquerdista possa
assustar todos aqueles que terão de tratá-lo como presidente da
República. Um espanto. (...) Lula faz uma campanha com o
apetite de quem pretende chegar lá (...) e diz, com sua voz grossa
e rouca, que pretende fazer um governo que beneficie os pobres
e prejudique os ricos. (Veja, “Lula entra no jogo”, 18 de outubro
de 1989, ano 22, nº 41, edição 1101, p. 45)
Como líder dos metalúrgicos no ABC, Lula passou 10 anos
batendo na porta dos mais ilustres gabinetes da indústria paulista
para pedir aumento salarial aos empregados. Agora, se levar a
melhor sobre seu adversário no segundo turno das eleições, o
primeiro colocado Fernando Collor, pode acontecer de os
maiores empresários do país serem obrigados a marcar audiência
para serem recebidos no 3º andar do Planalto por um operário
barbudo, que fala português errado e não tem o dedo mínimo na
mão esquerda. Esse candidato, Lula, faz perguntas que o
eleitorado de Collor entende e, embora use sua gramática
tumultuada e não tenha o invólucro elegante do ex-governador
de Alagoas, fala numa língua entendida pelo mesmo público.
(Veja, “A arrancada de Lula”, 22 de novembro de 1989, ano 22,
nº 46, ed. 1106, p. 54 e 66)
Muita gente que assistiu ao debate se divertiu com os tropeços de
Lula na gramática. O candidato trocou tempos verbais, mudou o
advérbio menos para menas e chegou a criar uma nova expressão
– a promessa de gatos e sapatos. Com um vocabulário pequeno,
ele se valeu, no debate, de seu raciocínio rápido e do uso de frases
curtas e coloquiais, fáceis de entender. (...) Lula fez um discurso
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emocionado para a platéia de mais de 10.000 pessoas que se
aglomeravam em frente à prefeitura da cidade, usou sua arma
mais conhecida – a linguagem popular e agressiva. (Veja,
“Debates. Cenas secretas”, 13 de dezembro de 1989, ano 22, nº
49, edição 1109, p. 54 e 59)
Há uma forma de conseguir a atenção do eleitor sem
necessariamente ter a experiência de Lilian Wite Fibe ou Silvio
Santos. É transmitir carisma e confiabilidade através da
entonação certa da voz. (...) Fernando Henrique, com sua fala
professoral, poderá cair na armadilha de fazer um programa lento
e arrastado. Lula peca por problemas de dicção e timbre de voz,
que atrapalham a compreensão do que fala. Orestes Quércia tem
a melhor voz e dicção. Seu gestual, porém, lembra a
agressividade dos punhos cerrados de Collor. (Veja, “Conversa
direta com o eleitor”, 03 de agosto de 1994, ano 27, nº 31, edição
nº 1351, p. 35)
A fala de Lula é manifesta e reiteradamente avaliada como agressiva
e, quando não o é tanto assim, consistiria numa simulação de não o ser
ou se limitaria a uma mera tentativa de “conter um pouco a
agressividade”. De modo análogo, as propostas endereçadas à classe
média são apresentadas como tentativas de sua propaganda eleitoral
para se aproximar desse setor da sociedade, ou seja, como uma
estratégia de manipulação. Por outro lado, sua “retórica de porta de
fábrica” – expressão na qual distinguimos facilmente o julgamento
elitista do enunciador que a utiliza –, “o radicalismo” e a condição de
“assustados” dos eleitores seriam práticas, fenômenos e estados reais e
evidentes. Os sintagmas nominais determinados por artigos definidos
(“a agressividade”; “O objetivo”; “da retórica de porta de fábrica”; “o
radicalismo”; e “os eleitores assustados”; neste último, há ainda a
evidência do estado anímico dos eleitores, expressa no adjetivo, sob a
forma reduzida de uma oração adjetiva restritiva) são pré-construídos
que produzem o efeito de evidência de cada um desses elementos.
Enfim, há ali ainda outra oposição fundamental que vai acompanhar os
comentários midiáticos sobre Lula durante toda sua vida pública: ele
seria um ser duplo, um indivíduo bifronte, porque é violento e radical –
seja ele movido por astúcia seja motivado por franqueza –, mas se
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mostra igualmente calmo e tranquilo, seja no intuito de simular e de
dissimular o que realmente é seja para tentar agradar todo mundo. A
partir da posição do enunciador da mídia hegemônica, Lula é, portanto,
um homem de duas caras, a da violência e a do diálogo, tal como um
Janus brasileiro e decaído da pior espécie. Esse enunciador produz
assim e ao mesmo tempo o efeito de que nos revela a verdade do que
ele próprio denuncia e o de que ele aponta as mentiras, os segredos e as
estratégias de Lula.
Sua fala seria agressiva, assim como sua língua, deformada. Quando
o foco das avaliações midiáticas recai sobre o que consideram ser os
erros e as inconsistências dessa última, esses tais equívocos são
descritos como algo que não cessa de se repetir: “Como aconteceu em
outros debates, Lula escorregou no vernáculo”. A suposta reincidência
das incorreções gramaticais é mencionada com uma ironia, plena de
desdém, mediante o emprego de “escorregou”, expressão coloquial,
sugestiva e sarcástica. Além disso, seu desempenho é ainda observado
a partir do que teria sido outra estratégia retórica: deixar sem resposta
algumas questões, o que indicaria seu déficit de conhecimento –
reiteradamente se dizia que Lula não estava “preparado” para o cargo
de presidente; isto é, se tratava de uma maneira mais ou menos indireta
de se referir ao fato de que ele não possuía educação formal suficiente
– e responder a outras, valendo-se de “frases de efeito”. Se o emprego
dessas frases já depõe contra o orador, utilizá-las “para fustigar seu
adversário” é ainda mais grave. Estaríamos aí diante de uma tática
oportunista para um fim não menos perverso. Não é tampouco devido
ao acaso o fato de que o enunciador afirme que uma das questões
deixadas sem resposta tenha sido justamente aquela que indagava “se
ele coagiria a oposição caso houvesse uma reação ao seu governo”.
Nesse discurso, o silêncio de Lula equivale e se encadeia com sua
astúcia, seu radicalismo e sua agressividade e produz o efeito de
confirmação de uma conduta já conhecida, mas sem coragem para ser
confessada.
Os enunciados sobre o desempenho oratório do então candidato
produzidos a partir da posição discursiva da tradicional mídia brasileira
tendem a ser ainda mais chocantes e ofensivos, quando o perfil do
candidato é traçado pela revista Veja, por meio da exposição
manifestamente preconceituosa e discriminatória de sua língua, de seu
corpo e de sua voz: “o candidato do PT com sua barba de camponês,
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sua barriga de Pancho Villa e seus erros de concordância de quem não
completou o curso ginasial”; “sua voz grossa e rouca”; “um operário
barbudo, que fala português errado e não tem o dedo mínimo na mão
esquerda”; “embora use sua gramática tumultuada e não tenha o
invólucro elegante”. A crueza e a crueldade das expressões não deixam
a menor dúvida da alta conta em que a revista tem todos aqueles que
trazem em si as marcas reais ou imaginárias de pertença ou
proveniência das classes populares, em geral, e Lula, em particular. O
que poderia ser concebido como seus trunfos ou como suas capacidades
linguísticas e oratórias– “faz perguntas que o eleitorado de Collor
entende”; “fala numa língua entendida pelo mesmo público”; “uso de
frases curtas e coloquiais, fáceis de entender”; e “um discurso
emocionado” –, assim como sua presença de espírito (“seu raciocínio
rápido”) e seu senso de ocasião, o que, aliás, sempre foi uma
preocupação maior da retórica, à qual os gregos antigos chamavam de
kairos, tornam-se fraquezas ou trapaças ou são ainda drasticamente
depreciadas relativamente ao enorme conjunto do que os precede e os
sucede. Além das expressões ultrajantes mencionadas logo acima, há
ainda apenas nesses fragmentos de Veja as seguintes: “os tropeços de
Lula na gramática”; “sua arma mais conhecida – a linguagem popular e
agressiva”; e “um vocabulário pequeno”. Ou seja: “discurso
emocionado” é parafraseado por “linguagem popular e agressiva”, tal
como ocorre desproporcionalmente com cada elemento que pudesse
conter algum valor eufórico em sua performance de linguagem.
Ademais, a sombra da acusação do sujeito de duas caras continua a
rondar e a marcar o Lula candidato.
Se o retrato do Lula orador praticamente não dispõe de traços e cores
positivas, no momento em que ele é representado exclusivamente, sua
imagem não é tampouco poupada, quando ele está acompanhado por
seus adversários. Assim, a “fala professoral” de Fernando Henrique
Cardoso, referido ali por seu prenome – o que, por sua vez, o torna mais
próximo, acessível e familiar, de modo a atenuar a distância do
“professoral”; mas ainda, assim, o mantém distinto, uma vez que
dificilmente os filhos das famílias pobres brasileiras se chamam
Fernando Henrique – “poderá cair na armadilha de fazer um programa
lento e arrastado”, mas se trata somente de uma possibilidade, de um
eventual risco que, de qualquer modo, consiste em algo de menor
importância e de modo algum corresponde a um verdadeiro perigo
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político. Por seu turno, Orestes Quércia possui “a melhor voz e dicção”,
contrabalanceada pela “agressividade dos punhos cerrados de Collor”.
Em todo caso, esta sua desvantagem é bastante atenuada, na medida em
que não é mais do que uma mera lembrança. Porém, quando se trata de
Lula, não há contraponto nem salvação: seus “problemas de dicção e
timbre de voz” tornam-se “pecados”, que “atrapalham a compreensão
do que fala”.
As alegadas evidências da agressividade das falas de Lula, de sua
língua deformada e da condição bifronte do candidato, mas também sua
desidentificação com o habitus de voz, comportamento e vestuário
burgueses são apresentadas em formulações veementes, quando não
ofensivas e hostis, a despeito do eventual efeito de humor no enunciado:
“Muita gente que assistiu ao debate se divertiu com os tropeços de Lula
na gramática. O candidato trocou tempos verbais, mudou o advérbio
menos para menas e chegou a criar uma nova expressão – a promessa
de gatos e sapatos.” A pressuposta diversão de “muita gente” e os
eventuais risos derivados dos “tropeços de Lula na gramática” e da
criação de uma expressão rapidamente cedem lugar ao tom grave e
amargo que se produz com os enunciados e expressões que os
emolduram contextualmente – “O candidato trocou tempos verbais,
mudou o advérbio menos para menos”; “um vocabulário pequeno”;
“sua arma mais conhecida – a linguagem popular e agressiva” – e com
os já-ditos bastante consolidados do interdiscurso sobre as deficiências
e deselegâncias dos usos e hábitos linguísticos e comportamentais do
povo pobre. Mas nem só de agressividade manifesta vivem os
preconceitos e discriminações. Isso porque eles podem adquirir uma
outra aparência e contar, desta feita, com a força de certa sutileza, ou
seja, com a potência do que é dito de maneira discreta e anódina ou do
que é formulado com a leveza do humor, provavelmente mais bemsucedido em diferentes correntes ideológicas. Assim, o enunciador
pode criar a distância e a distinção social entre si mesmo e seu
enunciatário, isto é, seu grupo de distintos, por um lado, e Lula e os
sujeitos das classes populares, com suas expressões e costumes
equivocados, ridículos ou grosseiros, por outro, sem a gravidade dos
ataques explícitos. É exatamente o que se pode observar, entre tantos
outros, nos fragmentos que reproduzimos a seguir:
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O PT faz uma homenagem à Revolução Francesa e lança o seu
sonoro slogan: o ‘Lula lá’. Aliás, o Lulalá tá cada dia mais
chique: usa gravata, grita ulalá e sua meta é uma metalúrgica. Só
falta aprender piano. (Folha, caderno Diretas, José Simão, 17 de
setembro de 1989, p. B. 4)
E deu na Internet que o Lulalelê e o Vicentinho estão lançando
‘O Manual de Dicção das Lideranças Sindicais de São Paulo’.
‘Liççção sssessenta e ssseiss: nesssssas eleiççções ssiga sssseu
coraçççção, quem ssssabe é quem ssssente. A sssituaççção essstá
péssssima! Asssocccie-ssse ao nosssso ssssindicato!’ (Folha,
caderno Eleições, José Simão, 01 de outubro de 1998, p. 1)
2.2 A língua, o corpo e a voz do presidente
O falar errado de Lula não constitui um dado isolado e sem
consequências. Sua “palavra tosca” arrasta consigo o
“pensamento banal”, que, por sua vez, responde pelo “ato
irrelevante”. As aberrações linguísticas condicionam a
banalidade do pensamento e a irrelevância dos atos de um
governo sem forma nem figura de governo. Se tudo se limitasse
aos erros gramaticais de Lula, seria fácil absolvê-lo.
Mas o que denunciam aqueles erros não se resume à quebra das
regras acadêmicas da linguagem, e sim algo muito mais grave –
o simplismo das ideias, inadequado à complexidade dos
problemas de governo, e a ineficácia da conduta, limitada a
medidas irrelevantes, isto é, paliativas.
Dirão os incautos que Lula, homem do povo, tem o direito, e até
a obrigação, de falar errado. (...)
Aqui é que mora a dúvida. Lula fala, mesmo, a língua do povo?
Basta falar errado para falar a língua do povo? Sabemos que a
língua popular, na sua informalidade, tem sabores insubstituíveis
e é vivamente expressiva, quer na versão da fala plebeia da
população, quer na versão caipira, ou na versão sertaneja. (...)
Fica evidente que Lula, por mais populista que quisesse ser,
nunca poderia adotar, na íntegra, nem a língua caipira, nem a do
sertanejo, nem a de Adoniran Barbosa, sem cair no ridículo atroz.
Lula não é “doutor”, mas também não é caipira, nem sertanejo, e
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há muito tempo deixou de ser o pau-de-arara, emigrado do
Nordeste. Seu perfil mais autêntico é o de membro da elite
metalúrgica do ABC, camada diferenciada de trabalhadores, da
qual saem os grandes líderes sindicais, que se recusam a falar
errado (Paulinho, Marinho, Feijó e outros).
Então, o que faz Lula? A fim de parecer homem do povo, ele se
limita a maltratar a língua, engolindo os esses, violentando a
sintaxe, forçando erros de concordância, como se isso bastasse
para “falar gostoso o português do Brasil”. Em suma, Lula forja
um arremedo da língua popular, distante tanto dos padrões da
linguagem formal, como dos usos legítimos da fala popular
(caipira, sertaneja ou periférica). O discurso de Lula degenera
num Frankenstein assustador: “A gente tem que ser gentis”,
soltou outro dia. (...)
O povo também estropia a língua, mas com inocência. Na fala
estropiada de Lula há de tudo, menos inocência. (Estado de São
Paulo, caderno Espaço Aberto, Gilberto de Mello Kujawski, “O
linguajar de Lula”, 17 de fevereiro de 2005, p. A2)
O que inicialmente se ressalta nesse texto que passamos a considerar
e que nele funciona como fundamento de sua própria razão de ser
consiste na relação que seu enunciador pretende estabelecer entre a
crítica da aparência, isto é, o que ele diz sobre a fala de Lula, e o que
seria a crítica de algo bem mais sério e grave: os pensamentos e os atos
do presidente3. Sabemos que esse tipo de articulação entre o exterior do
corpo e de seus signos, que podemos ver, ouvir, tocar e experimentar,
de um lado, e o interior dos homens, o que se passaria em seus corações,
em suas cabeças e em suas almas, esteve e está constantemente presente
em diferentes contextos históricos. É muito provável que ela tenha se
configurado como uma constante antropológica no modo de se proceder
às interpretações que fazem os seres humanos de seus semelhantes. Pois
é justamente a partir de algo tão absolutamente consolidado nas
maneiras de sentir e de pensar que esse texto descredita a fala de Lula
e, por extensão, sua capacidade de julgamento, suas decisões e medidas,
ao produzir o efeito de que pretende discorrer essencialmente sobre seu
desempenho oratório. Assim, a crítica pode se tornar ao mesmo tempo
mais crível e pertinente, na medida em que não será difícil que os
leitores do Estadão sejam conduzidos por um processo discursivo que
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se assenta em esquemas do tipo: exterior/interior, forma/conteúdo,
linguagem/pensamento, atos/palavras etc. Peso e valor suplementares
adicionam-se, portanto, à crítica, uma vez que ela trata da fala de Lula,
certamente, mas para visar um alvo mais relevante e prejudicial, os
programas e as ações do governo do PT.
Frequentemente condenada em Lula, a agressividade, desta vez
presente nas próprias formulações do texto de Kujawski, surge sem
disfarces ou nuances: a “palavra tosca” é índice de “pensamento banal”
e de “ato irrelevante”. O léxico dessa adjetivação não deixa dúvida
alguma. Aqui a força do preconceito cumpre uma função decisiva,
porque os traços populares da fala de Lula são apresentados, em
conformidade com a concepção hegemônica, como erros. Essa suposta
evidência, por sua vez, pode produzir o efeito de que os pensamentos e
os atos do presidente são do mesmo modo e evidentemente equívocos,
com o agravante de que a banalidade e a irrelevância não seriam
inócuas, tendo em vista o mau exemplo linguístico e comportamental
dado por Lula e as consequências tão ou mais danosas de suas decisões
e ações governamentais.
O enunciador sugere ainda que as características populares da fala
de Lula seriam uma artimanha e uma marca de seu populismo.
Corresponderiam a uma simulação da condição popular, no intuito de
um benefício próprio. Não se trata aqui do questionamento de um portavoz, para denunciar a confiscação da própria voz do povo, nas
circunstâncias em que ela estaria sendo representada e, por isso, em boa
medida, silenciada, por alguém que não pertence efetivamente às
camadas populares; nem se trata tampouco da defesa do direito dos
sujeitos das classes exploradas e desfavorecidas de falar por si mesmos
e com suas próprias vozes. Além disso, tanto no texto de Kujawski
quanto no de Kramer, podemos facilmente identificar em conjunto com
a ênfase e a violência de suas formulações uma considerável carga de
ironia em seus ataques que vão da performance oratória de Lula ao seu
caráter: “populismo desabrido”; “companheirês que desqualifica o
idioma”; “agredindo o português, sem deixar quase nenhuma frase
incólume”; “as aberrações linguísticas”; “a banalidade do pensamento”;
“a irrelevância dos atos de um governo sem forma nem figura de
governo”; “ridículo atroz”; “Lula forja um arremedo da língua
popular”; “O discurso de Lula degenera num Frankenstein assustador”;
e “Na fala estropiada de Lula há de tudo, menos inocência”.
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Finalmente, é preciso ressaltar nesse discurso conservador e
intolerante uma condescendência igualmente ferina. Postura, de fato,
populista, que consiste em reconhecer a “beleza do morto” (Cf. DE
CERTEAU et al., 1989), ou seja, uma atitude que corresponde a
conceber as ações e manifestações populares como tanto mais belas
quanto mais inofensivas. Numa concepção elitista e folclórica, a voz do
povo pode ter graça e encanto, desde que seja embalsamada, exótica e
inócua, porque devidamente inerte ou exclusivamente animada nos
limites do espetáculo que diverte. Na esfera pública, no cenário da
política nacional, busca-se impedir que o povo fale, mesmo que sua
manifestação não seja mais do que um resto, porque feita por um seu
porta-voz que já não mais fazia parte dos plebeus, proletários e
dominados, mas que guardava ainda em sua fala as marcas de classe
que continuavam a ser objeto privilegiado de perseguição. O
enunciador não reconhece nem disfarça o engodo que o envolve e que
ele reproduz: “a língua popular (...) tem sabores insubstituíveis e é
vivamente expressiva”..., mas só “na sua informalidade”.
2. 3 A língua, o corpo e a voz do ex-presidente
O presidente que cometeu mais gafes na história do Brasil
conseguia quase sempre roubar a cena ao abrir a boca. (...) Sua
voz rouca, com erros de português, metáforas de futebol e piadas
do povão, era o elo com a massa, na versão sindicalista exaltado
ou do lulinha paz e amor. O Brasil teve outros oradores
inflamados (...) que se expressavam com vigor também na
escrita. Lula não. Exerce uma liderança oral. A maioria da
população brasileira não domina a palavra escrita. (...) Num país
assim, a voz é hipervalorizada como capital simbólico. Lula
sempre falou demais. (Época, Ruth de Aquino, 30 de março de
2012)
O relativo reconhecimento da capacidade comunicativa de Lula e
mesmo de sua eloquência – “conseguia quase sempre roubar a cena ao
abrir a boca” – é precedido pelo que se apresenta como um dado real,
grave e evidente: “O presidente que cometeu mais gafes na história do
Brasil”. Com efeito, trata-se aqui de um julgamento que não tem
coragem nem vontade de se assumir como tal e que se dissimula sob a
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forma de uma constatação, cujo acolhimento seria feito sem objeções.
A popularidade do ex-presidente, devida em larga medida a seu talento
oratório, é também ela reconhecida para ser mais bem e imediatamente
questionada e deslegitimada. Porque seu “elo com a massa”, aqui
compreendidos todos os preconceitos antiquíssimos e sempre presentes
que recaem sobre esta última, somente se produz por meio da voz e da
fala, ambas supostamente plenas de falhas, erros e mau gosto: “Sua voz
rouca, com erros de português, metáforas de futebol e piadas do povão”.
Como de costume, a duplicidade de Lula é onipresente; desta feita,
inclusive, apontada com ironia aberta e hostil: “na versão sindicalista
exaltado ou do lulinha paz e amor”; assim como, apesar de sua relativa
discrição, seu estilo veemente, como seria típico dos “oradores
inflamados” da eloquentia popularis. Em suma, a competência retórica
de Lula é subsumida numa série de alegadas impropriedades, que a
questionam, desqualificam e a transformam no avesso de qualquer
aptidão legítima.
Cabe, além disso, às duas modalidades linguísticas cumprir seus
papéis na oposição fundamental, que herdamos de concepções antigas
e modernas, registradas nas páginas da filosofia grega clássica e na das
Luzes: de um lado, situam-se a escrita, as letras e os letrados, a leitura,
o mundo das ideias e a autonomia do espírito e da razão; de outro,
estariam a oralidade, a voz e os analfabetos, a fala e a escuta, o mundo
sensível, o aprisionamento do corpo e a manipulação pelas emoções. As
relações entre a liderança que seria exclusivamente oral e a massa que
somente pode contar com sua deficiente escuta não poderiam ser
afirmadas de modo mais explícito, preconceituoso e intolerante. Desde
os antigos, vimos que já se impunha a ideia de que a voz e fala só
poderiam ser bem aceitas, caso viessem em estilo “correto, límpido,
elegante e bem adaptado” e em emissão vocal “fácil, nítida, agradável,
bem romana, isto é, sem sotaque campesino nem estrangeiro”. Em
Aristóteles e em Cícero, conforme notamos aqui mesmo acima, mas
também entre pregadores medievais e entre os cronistas modernos dos
gritos de Paris, passando ainda pela psicologia social de Gustave Le
Bon e pela literatura realista de Émile Zola4, podemos observar essa
estratégia constante de acordo com a qual se deprecia ao mesmo tempo
os oradores populares e a escuta das pessoas do povo, mediante esse
dispositivo de transferências recíprocas das deformidades e dos
estigmas de uns aos outros, que por seu turno produz a deslegitimação
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de ambos. Para fazê-lo, o mecanismo vale-se invariavelmente da
remissão das aparências às essências, das expressões aos conteúdos etc.
Assim, as “gafes” podem ser admitidas como tais, em função da
evidência construída em torno da “voz rouca” e da fala plena de “erros
de português, metáforas de futebol e piadas do povão”. Cadinho das
gafes, dos erros, da ignorância e do mau gosto, a massa e o povão não
poderiam ser mais bem atraídos do que por aquilo que impregna o que
seria sua própria essência. Tal como o indicamos, na esfera pública, no
cenário da política nacional, qualquer palavra do povo ou de um seu
representante que porta em seu corpo e em sua voz as marcas populares
torna-se excesso: “Lula sempre falou demais.”
2.4 A língua, o corpo e a voz de Lula na mídia progressista
Não há horizonte de elegância possível para um homem que, ao
sentar-se, estufe a barriga e quase arrebente os botões da camisa.
Os adversários de Lula não consideram esse, nem seus erros de
português, como um handicap. Na verdade, temem parecer
almofadinhas. (...) Se o seu anti-Lula tem o perfil de Fernando
Henrique: você entende que o anti-Lula deve falar, apresentar-se
e comportar-se melhor que o candidato do PT. Ele não tem o
comportamento-padrão que se espera de um homem de
campanha: é excessivamente sincero para comer uma buchada de
bode e dizer que gostou, seu discurso é mais inteligente que
astuto e ele põe todos os ss e rr no lugar. Essas virtudes pessoais
seriam tidas, em campanha, como fraquezas do candidato. As
pesquisas vêm demonstrando um fenômeno contrário. Há
inclusive quem o julgue lindo. (Carta Capital, 1ª. edição, “Teste:
monte você mesmo O Anti-Lula”, agosto de 1994, p. 31e 34)
Nós o havíamos dito, os preconceitos sobre a fala pública popular
e a escuta popular da fala pública ultrapassam as barreiras do tempo,
dos espaços e dos campos de saber. Sua força e seu alcance podem
até mesmo extrapolar as diferenças entre as posições ideológicas. Se
é verdade que nós não os encontramos com a mesma constância nem
com a mesma intensidade, tal como ocorre nos veículos da mídia
conservadora, o desprezo por certos traços característicos da fala
popular não está, entretanto, completamente ausente dos discursos

Línguas e Instrumentos Linguítiscos – Nº 39 – jan-jun 2017

105

A LÍNGUA, O CORPO E A VOZ DE LULA EM DISCURSOS DA IMPRENSA
BRASILEIRA

progressistas. É exatamente isso que percebemos nessa passagem da
revista Carta Capital.
De fato, o alvo de seu enunciador é o fenômeno da invenção de
um adversário ideal e idealizado para vencer Lula em cada uma das
eleições presidenciais que o político do PT se apresentou como
candidato. Contudo, e a despeito da consideração e do apoio não
dissimulados que a revista dedicou a Lula, há uma inegável presença
das depreciações das marcas do corpo e da língua de Lula,
justamente daquelas que são frequentemente associadas aos
comportamentos e expressões tipicamente concebidos como
populares e que são constantemente objeto de discriminação: “Não
há horizonte de elegância possível para um homem que, ao sentarse, estufe a barriga e quase arrebente os botões da camisa”; “seus
erros de português”; “o anti-Lula deve falar, apresentar-se e
comportar-se melhor que o candidato do PT”. Além disso, o
enunciador parece não coadunar e até mesmo recusar o mecanismo
exterior/interior, forma/conteúdo etc. – FHC “põe todos os ss e rr no
lugar”, mas nem por isso é ali considerado melhor do que Lula; ele
é o anti-Lula, que, apesar de “falar, apresentar-se e comportar-se
melhor que o candidato do PT”, deve ser denunciado como o
candidato não comprometido com as causas populares, as ideias
progressistas etc. Isso não significa, porém, que não se continue a
considerar os usos e hábitos de Lula como incorreções linguísticas e
como comportamentos deselegantes. Enfim, os efeitos de leveza e
humor, a atenuação do preconceito e o distanciamento do
enunciador em relação ao que é dito, produzidos tanto pelas escolhas
lexicais quanto pela enunciação delocutiva, não impedem a
perpetuação e a difusão das depreciações das aparências, costumes
e modos populares de expressão. Em alguma medida, talvez ocorra
até mesmo o inverso, na medida em que esses efeitos recrudescem a
repetição dos preconceitos, sem um sentimento de culpa. Aqui não
parece não haver ciência da discriminação nem dolo nem remorso,
porque o menosprezo pelas marcas do povo se encontra
desembaraçado do agravamento de outrora, dos interesses escusos e
da hostilidade dos adversários ideológicos.
Considerações finais
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Não nos resta dúvida alguma: à fala pública de Lula foram
constantemente atribuídas a inaptidão linguística, e não raras vezes
até mesmo uma ausência absoluta de qualquer habilidade com a
língua, como se sua fala não fosse mais do que uma soma de erros
(“agredindo o português, sem deixar quase nenhuma frase
incólume”; “as aberrações linguísticas” etc.), e se limitasse à rudeza
de seus modos de expressão. As descrições, os julgamentos e as
classificações de seu desempenho oratório depreciam, portanto, sua
língua, mas nem por isso poupam seu corpo e sua voz,
invariavelmente objetos de qualificações que vão do desdém aos
ataques manifestos e aviltantes. Além disso, reiteradamente se
afirma que sua linguagem é agressiva e, quando Lula passa muito ao
largo de alguma ênfase ou de qualquer indício assertivo, optando por
tons amenos e pela abertura ao diálogo, a acusação de sua condição
bifronte está sempre presente. A partir de uma posição ideológica
conservadora, os enunciadores da mídia tradicional rotulam de
“radical” o porta-voz que denuncia a miséria e reivindica melhoria
das condições de vida das classes trabalhadoras e populares e de
“duas caras” aquele que busca negociar e arrefecer as resistências às
suas propostas. Provavelmente tão cego ao seu preconceito quanto
convicto da realidade do que ouve e vê, o sujeito desse discurso crê
descrever um fenômeno, quando emite suas opiniões e formula suas
avaliações: “Lula usa discurso moderado como tática eleitoral”
Salvo por esse que é apresentado como um dos principais
estratagemas retóricos de Lula, a saber, suas tentativas de agradar a
todos – os operários e os empresários, os ricos, os pobres, mas
também a classe média... –, as demais propriedades e características
imputadas a suas performances oratórias tendem a conduzir para a
mesma direção: o rebaixamento de uma fala humana à condição de
um ruído da natureza, a diminuição do logos à phoné, numa palavra,
a redução da vox, da linguagem dirigida e devotada ao outro
semelhante da espécie humana, ao rumor, a uma confusão sonora e
bestial (Cf. SALAZAR; PIOVEZANI, 2016). Assim, a força da fala
de Lula é minada e perde ao menos uma boa parte do poder, tal como
já tende a ocorrer mesmo com as discretas propostas progressistas
de alguma transformação social formuladas no que se poderia
considerar como o registro de linguagem formal, o estilo elegante e
na mais perfeita “correção” gramatical. Se tais proposições com esse
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belo invólucro já são alvejadas pela retórica reacionária (Cf.
ANGENOT, 2005, p. 101-104), tanto mais o serão aquelas que
estiverem marcadas pelos traços indexados ao povo pobre e que,
com essa aparência, pretendem algum real poder transformador e
algum alcance fora do folclore e do espetáculo. Vários séculos e um
oceano não são suficientes para arrefecer as ofensivas elitistas. Na
discriminação midiática do desempenho oratório de Lula, não
estamos distantes dos recursos e estratégias de depreciação da
eloquentia popularis, tal como eram empregadas ao final da
República romana. Essa deslegitimação da fala com ecos populares
e mais ou menos endereçada ao povo é produzida ao menos desde
Cícero pela acusação de sua falta de urbanitas.
Entretanto, não se pode sustentar que entre a Roma antiga e o
Brasil contemporâneo, passando pelas Revoluções francesa,
americana e russa e por conquistas políticas e sociais arrancadas com
inúmeras e dolorosas lutas também por aqui, nada tenha se
modificado. Alguns instantâneos de uma história da fala pública
popular e da escuta popular da fala pública poderiam ser suficientes
para demonstrar a longa duração dos estigmas da deformidade e da
violência atribuídos à língua, ao corpo e à voz dessa fala que, é
preciso dizê-lo, é antes dirigida ao povo do que propriamente do
povo, e daqueles da impulsividade, da volubilidade e da ignorância
da escuta das classes pobres e marginalizadas. A atribuição desses
preconceitos conhece ainda uma grande força e um alcance de longo
fôlego, que são, conforme reiteramos, suficientemente potentes para
ultrapassar limites do tempo e do espaço e ainda outras fronteiras.
Contudo, isso não significa que as discriminações da voz do povo
e/ou de seus porta-vozes, que apresentem também eles traços
populares em suas manifestações e comportamentos, e ainda da
escuta das massas plebeias são exatamente idênticas em suas formas
e conteúdos.
Entre as modificações produzidas no interior dos discursos sobre
as práticas de fala e de escuta populares, é preciso ressaltar ao
mesmo tempo a emergência de um lugar sem precedentes à voz e à
recepção do povo a partir da segunda metade do século XIX e de
certa tendência a dissimular os preconceitos que incidem sobre elas
ou a atenuá-los, por meio de formulações mais sutis. Essa tendência
geral não impede a reiteração das discriminações, desde as mais
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discretas até as mais violentas, mas produz transformações
importantes sobre os efeitos desencadeados por estas últimas. Se
assim não fosse, a possibilidade de uma reação como esta – “A
linguagem de Luiz Inácio Lula da Silva é a do povo, a que o povo
entende.” (Folha, Painel do leitor, Aldo Lins e Silva, 15 de
dezembro de 1989, p. A3) –, ainda que ela continue a ser minoritária,
seria praticamente nula. Em contrapartida, as condenações da
linguagem popular, em geral, e a de suas manifestações públicas, em
particular, tal como ocorre com Lula (Cf. PIOVEZANI, 2015,
p.324-330), continuam a ser hegemônicas.
Um dos efeitos mais nefastos dessas condenações do
desempenho oratório de Lula é justamente a discriminação e a
deslegitimação da voz e da escuta populares. Assim, a política e a
psicologia tornam-se talvez mais do que nunca inextrincavelmente
ligadas: a garantia fundamentada na certeza de um julgamento
positivo de sua performance linguística produz uma fala e um sujeito
seguros de si mesmos, ao passo que a timidez e a insegurança, que
antecipam sanções negativas, embargos e ataques, produzem não
raramente o silêncio e a ausência ou, ao menos, uma grande
insuficiência das iniciativas emancipadoras e cidadãs. Ao eleger
eleitos e rebaixar rebaixados, mediante discriminações e
deslegitimações da expressão popular, o que se pretende condenar é
a voz pela qual o povo expressa suas dores e suas queixas. Mas,
muito provavelmente, com a “dupla e irremediável exclusão de viver
como operários e falar como burgueses” imposta às classes
trabalhadoras e populares, se queira sobretudo calar suas justas
reivindicações e suas necessárias revoltas.
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Resumo: Este artigo tem o propósito de contribuir para a
compreensão da conexão entre texto e ideologia articulada pela
análise de discurso textualmente orientada (ADTO), fornecendo um
quadro conceitual útil para melhor compreensão do tema no
interior dos estudos críticos da linguagem. Com base nas reflexões
de Fairclough (1989, 2001, 2003) e Fairclough e Chouliaraki
(1999), apresenta-se, inicialmente, a ontologia do social de que a
ADTO lança mão para fundamentar sua concepção de vida social
como sistema aberto e textualmente mediado; depois, explana-se o
percurso cronológico-narrativo de desenvolvimento das principais
teorias críticas da ideologia, em virtude das quais a ADTO organiza
os pressupostos que sustentam o uso particular que realiza do
termo; por fim, pontuam-se os principais aspectos da conexão entre
texto e ideologia, oferecendo um enquadre conceitual que pode
contribuir para o domínio do tema de acordo com abordagem
crítica de análise de discurso.
Abstract: The article aims to favor the understanding of the
connection between text and ideology articulated by the textually
oriented analysis of discourse (ADTO), providing a useful
conceptual framework for a better understanding of the theme
within critical language studies. Based on the reflections of
Fairclough (1989, 2001, 2003) and Fairclough and Chouliaraki
(1999), the debate presents the social ontology that ADTO uses to
base its conception of social life as an open system and textually
mediated; the article then explains the chronological-narrative
development of the main critical theories of ideology, by virtue of
which ADTO organizes the assumptions that underpin the particular
use it makes of the term; finally, the discussion presentes the main
aspects of the connection between text and ideology, offering a
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conceptual framework that can contribute to the domain of the
theme according to a critical discourse analysis approach.
1. Introdução
A Teoria Crítica do Discurso (TCD) empreende, dentro do
campo de investigação da Análise de Discurso Crítica (ADC), uma
abordagem científica da linguagem situada em práticas sociais que
se particulariza por articular a análise linguística detalhada de textos
e o estudo de fenômenos associados a transformações econômicas e
culturais na contemporaneidade (FAIRCLOUGH, 2002;
GIDDENS, 1991; HARVEY, 2000). De um lado, é comum
encontrar análises linguísticas, vinculadas a diferentes tradições
disciplinares, que não destacam em suas pesquisas problemáticas
reais da sociedade; de outro lado, é ainda frequente ver investigações
das ciências sociológicas secundarizarem o fato de a linguagem ser
parte irredutível da vida social. Um caminho possível de
contribuição dos estudos linguísticos para a reflexão crítica de
mudanças na sociedade é, então, fornecido pela análise de discurso
textualmente orientada (ADTO), que sugere atenção aos textos
como elementos de mediação da realidade social com foco
específico sobre seus efeitos.
Resultado de um rico diálogo entre a Linguística SistêmicoFuncional (HALLIDAY, 1976, 1994; HALLIDAY E HASAN,
1989) e a Linguística Crítica (FOWLER e KRESS, 1979) a ADTO
define o texto como unidade do discurso e da comunicação, que se
integra funcionalmente ao sistema aberto da vida social e representa
relações de luta e conflito na sociedade (WODAK, 2001), ao mesmo
tempo em que age sobre ela através de processos de transformação.
Parte-se do princípio de que o vínculo entre textos e mudanças
sociais pressupõe não apenas a relação dialética entre linguagem e
realidade - em que textos, como parte de eventos sociais,
materializam transformações e geram efeitos estruturais nas ordens
de discurso - mas também a luta ideológica contra formas de poder
e exploração na sociedade moderna posterior (GIDDENS, 1991).
Nessa perspectiva, torna-se cada vez mais evidente que um dos
mais preocupantes efeitos sociais de textos é a ideologia. A
compreensão da ideologia como efeito social de textos é o mote,
portanto, da ADTO, que se reconhece como uma forma de crítica
ideológica
(FAIRCLOUGH,
2001).
A
ADTO
está
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fundamentalmente ocupada em explorar a conexão entre recursos
linguísticos utilizados em textos reais e mecanismos simbólicos de
poder: “a análise linguística deveria ser uma poderosa ferramenta
para o estudo dos processos ideológicos que medeiam as relações de
poder e controle” (FOWLER e KRESS, 1979, p. 186). Portanto, o
destaque que a ADTO conquista entre as demais abordagens de
análise do discurso justifica-se pelo seu esforço em situar a relação
entre texto e ideologia no epítome de sua atividade crítica de
investigação.
Mediante esse quadro geral, este artigo tem o objetivo de
favorecer a compreensão da conexão entre texto e ideologia
mobilizada pela ADTO, com base nas reflexões de Fairclough
(1989, 2001, 2003) e Fairclough e Chouliaraki (1999). Para dar
conta dessa pauta, o debate organiza-se em três momentos.
Inicialmente, apresenta-se a ontologia do social de que a ADTO
lança mão para fundamentar sua concepção de vida social como
sistema aberto e textualmente mediado. Em seguida, explana-se o
percurso de desenvolvimento das principais teorias da ideologia,
dentro da tradução marxista, em virtude das quais a ADTO organiza
os pressupostos que sustentam o uso do termo na área. Por fim,
pontuam-se os principais aspectos da relação entre texto e ideologia,
a fim de fornecer um quadro conceitual útil para melhor
compreensão do tema dentro da abordagem crítica de análise de
discurso.
2. Linguagem e sociedade: a vida social como sistema aberto e
textualmente mediado
A ADTO parte do princípio de que a vida social é um sistema
aberto (CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH, 1999). A realidade
social não deve ser concebida pelo pensamento científico como uma
entidade imutável, dotada de uma positividade ou literalidade
última, nem como totalidade que é imediatamente observável e
inteiramente acessível. As propriedades que tornam a sociedade
possível objeto de conhecimento pressupõem, desde já, “ação
humana e mutabilidade” (RAMALHO, 2008, p. 02). Assim, para
pensar a sociedade, a ADTO apropria-se da epistemologia do
Realismo Crítico, que desenha uma ontologia estratificada do
mundo. O mundo é racionalizado como sendo estratificado, isto é,
“estruturado, diferenciado e mutável” (BHASKAR e
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CALLINICOS, 2007, p. 98). Dado que o mundo não corresponde ao
“espectro de nossos sentidos, sendo idêntico àquilo que
experimentamos” (SAYER, 2000, p. 09), nossa capacidade de
empiria não consegue esgotar o que existe ou o que poderia existir.
Bhaskar e Callinicos (2007, p. 98) descrevem o sistema aberto da
vida social como operado em distintos domínios ontológicos, quais
sejam, o real, o actual e o empírico, e em diversos estratos e
subestratos organizacionais, como o físico, o químico, o biológico e
o semiótico. O domínio do real ou potencial abrange tudo o que é
possível, considerando a natureza (ao mesmo tempo, de
possibilidades e de constrangimentos) das estruturas que compõem
a tessitura da realidade social. Segundo Sayer (2000, p. 09), o real
consiste no que quer que exista, natural ou social,
“independentemente de ser um objeto empírico para nós e de termos
uma compreensão adequada de sua natureza”. O domínio do actual
ou realizado, por sua vez, engloba o que acontece, através da
realização dos poderes e seus efeitos causais. Como esclarece Sayer
(2000, p. 10), o actual refere-se ao que acontece “se e quando estes
poderes são ativados”, situando-se entre a instância social mais
abstrata (a estrutura) e a instância social mais concreta e particular
(a ação). O domínio do empírico, por fim, diz respeito ao que
conhecemos, àquilo do real e do actual que é experienciado
efetivamente pelos sujeitos.
Os três domínios funcionam simultaneamente a partir de
mecanismos gerativos. Tais mecanismos consistem em poderes
causais, não em relações teleológicas estabelecidas por um tipo de
lei determinista e mecânica ou por uma regularidade necessária,
como um julgamento apressado acerca da expressão “causa” pode
supor. A realidade social é tida como governada por mecanismos
operacionais, que são os poderes gerativos, de modo que as
dimensões e os níveis da vida (social e natural, em sua interseção)
têm estruturas particulares. Essas estruturas geram efeitos de forma
complexa, criativa e imprevisível, através de seus mecanismos
particulares de funcionamento. Para Bhaskar (1989, p. 34),
influenciado pela tradição crítica marxista, a sociedade deve ser
considerada, em seu modo de organização estratificada, a partir da
ideia de transformação, que se dá por meio de efeitos de mudança
através do tempo. Para o autor, há uma relação causalmente
interdependente ou dual entre estruturas e práticas sociais: a
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sociedade é, ao mesmo tempo, condição material e resultado
continuamente reproduzido da agência humana.
Inspirado nos princípios do Realismo Crítico, Fairclough (1999,
2003) delimita a ontologia da vida social por meio dos conceitos de
estrutura, conjuntura, prática e evento.
A estrutura social consiste nas condições históricas de fundação
ou instituição da vida social, compondo-se pela totalidade de redes
altamente complexas de práticas. A conjuntura faz referência a uma
configuração específica da rede de práticas que constitui a estrutura,
podendo ser mais ou menos complexa, a depender do número e do
alcance das práticas que relaciona em determinado momento
histórico. A prática social, conceito formulado a partir das reflexões
de Harvey (1996) e de Laclau e Mouffe (1987), diz respeito aos
modos habituais, relacionados a condições espaço-temporais
específicas, em que os sujeitos “aplicam recursos (materiais ou
simbólicos) para agirem em conjunto no mundo” (CHOULIARAKI
e FAIRCLOUGH, 1999, p. 21). Toda prática estabelece uma relação
de internalização de elementos e de articulação de momentos: os
elementos são as diferenças que não são articuladas
discursivamente; uma vez trazidos à prática, tornam-se momentos
dela, isto, posições diferenciais que são articuladas no interior de
uma prática, da qual o discurso faz parte. O evento, por fim, é uma
atualização de possibilidades estruturais, um acontecimento
particular, situado social e historicamente, que envolve sujeitos
atuando uns sobre os outros e sobre o mundo em contextos
específicos.
Como podemos observar, a mediação entre estruturas e eventos
não é, de forma alguma, predeterminada ou necessária, mas
altamente complexa, dinâmica e dialética, uma vez que é constituída
por “redes interligadas de práticas sociais de diversos tipos”
(FAIRCLOUGH, 2003, p. 24). A estrutura social (a economia, por
exemplo) define relativamente as possibilidades de realizações na
prática social (como práticas de ensino), que, por sua vez, restringe
o evento (a aula). Em contrapartida, ao atuarem e decidirem nos
eventos que acontecem, os sujeitos podem, em um movimento
dialético, rearticularem práticas e, com o tempo e sob determinados
efeitos, transformarem estruturas sociais. Paralelamente a esta
disposição da realidade social em termos de estrutura, prática e

Línguas e Instrumentos Linguítiscos – Nº 39 – jan-jun 2017

117

A CONEXÃO ENTRE IDEOLOGIA E TEXTO NA TEORIA CRÍTICA DO
DISCURSO

evento, há as instâncias linguagem, discurso e texto, referentes à
organização semiótica da sociedade.
A estrutura social está para a linguagem, incluindo aqui a
concepção de língua, à medida que se configura em termos de
possibilidades, trata-se de uma totalidade impossível de ser
objetivada e alcançada plenamente. Fairclough e Chouliaraki (1999)
concebem o estudo da vida social contemporânea e sua mudança
segundo a natureza e o papel da linguagem no novo capitalismo. A
expressão contempla o que muitos estudiosos têm diagnosticado
como “globalização”, ”pós-modernidade”, “modernidade tardia”,
“sociedade da informação”, “economia de conhecimento” e “cultura
do consumo”, servindo para fazer referência à ideia geral de um
conjunto de reestruturações radicais pelas quais o capitalismo
moderno mantém a sua continuidade fundamental nos dias atuais
(JESSOP, 2000).
Uma vez que a estrutura se configura a partir de redes de práticas,
encontramos, na instância do discurso, a prática discursiva, que
opera em termos de entidades organizacionais intermediárias, às
quais são definidas por Foucault como ordens de discurso
(CHOULIARAKI, FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 1992).
Ordens de discurso não são categorias puramente linguísticas, mas
intermediárias entre o linguístico e o não-linguístico, entre o
discursivo e o não-discursivo. Uma ordem de discurso é uma rede
de práticas sociais compreendida quanto ao seu aspecto semiótico
ou linguístico. Os elementos das ordens de discurso funcionam e se
diferenciam como discursos, gêneros e estilos.
Quando chegamos à instância semiótica do texto, definido como
elementos de eventos sociais, o discurso corresponde a modos de
representar, o gênero refere-se a modos de agir e o estilo dize
respeito a maneiras de identificar:
Podemos distinguir diferentes gêneros como diferentes
maneiras de (inter)agir discursivamente – entrevista é um
gênero, por exemplo. Em segundo lugar, o discurso figura nas
representações que sempre são partes de práticas sociais –
representações do mundo material, de outras práticas sociais,
representações reflexivas de práticas em questão. A
representação é claramente substância discursiva e, podemos
distinguir diferentes discursos, que podem representar a
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mesma área do mundo de diferentes perspectivas ou posições.
[...] Em terceiro lugar e finalmente, discurso figura
conjuntamente com expressões corporais ao constituir modos
particulares de ser, identidades sociais ou pessoas
particulares. Chamarei o aspecto discursivo desse item de
estilo (FAIRCLOUGH, 2003, p. 26).
Situados, então, no nível do texto, definido amplamente como
“qualquer exemplo de linguagem em uso”, a análise textual permite
realizarmos dois movimentos simultâneos. De um lado, conectando
o evento social concreto à conjuntura mais ampla, examinam-se os
gêneros, os discursos e os estilos articulados no texto. De outro lado,
interligando o evento social aos traços e estratégias linguísticas
mobilizadas, investigam-se os processos de ação, representação e
identificação em textos diversos. Com atenção, pode-se notar que a
instância do texto, como parte do evento social, integra-se à
conjuntura social, ao mesmo tempo em que articula recursos
linguísticos de significação, compondo, assim, um tipo de mediação
das sociedades contemporâneas. A ADTO apropria-se do conceito
de mediação de Silverstone (1999) para fazer referência ao
movimento dinâmico da significação na realidade social, isto é, o
movimento “de uma prática social a outra, de um evento a outro, de
um texto a outro”. Essa movimentação na produção, distribuição e
interpretação dos sentidos na vida em sociedade é operacionalizada
através de textos, ou melhor, de redes de textos, que podem assumir
uma característica bastante regular e sistemática ou ocorrer de modo
imprevisível, a depender dos contextos e práticas sociais.
Sendo a vida social textualmente mediada, a ADTO reivindica
um tipo de análise de discurso que está preocupada com a relação
constitutiva entre textos mudanças sociais: a “análise de discurso
crítica está relacionada à continuidade e à transformação em um
aspecto mais abstrato, em um nível mais estrutural, como acontece
em textos em particular” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 19). Esta
preocupação se justifica pelo fato de os textos terem efeitos causais,
atuando em processos de transformação social. Textos têm efeitos
causais a longo, médio e curto prazos, isto é, eles podem mudar
pessoas e suas identidades, crenças e valores diversos, ações,
relações e práticas sociais e, inclusive, o mundo material, uma vez
que frequentemente estão presentes em situações de guerras,
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transformações nas áreas da saúde, da política e da educação,
mudanças arquitetônicas em cidades e tipos de intervenção em áreas
naturais.
Entre os efeitos causais que os textos provocam, a ideologia
passou a ocupar lugar de interesse central para os estudos críticos da
linguagem (EAGLETON, 1991; LARRAIN, 1979; THOMPSON,
1984; VAN DIJK, 1998). Uma das principais características da
ideologia é a sua eficácia nas interações comunicativas. Como efeito
de textos, vincula-se simultaneamente aos três significados do
discurso: as ideologias são representações de aspectos do mundo (e,
assim, têm forma em discursos) que criam ou mantêm relações de
poder, podendo ser legitimadas em modos de agir (e, portanto, em
gêneros que regulam práticas) e inculcadas nas identidades de
sujeitos sociais (e, logo, em estilos). Precisamente neste ponto, a
ADTO se diferencia de outras análises de discurso que, como ela,
propõem-se críticas, pois situa no epítome de sua investigação a
conexão entre texto e ideologia:
Ao dizer que as ideologias são representações que podem ser
concebidas a fim de contribuir para relações sociais de poder
e de dominação, eu estou sugerindo que a análise textual
precisa ser tratada, quanto a esse respeito, dentro de uma
análise social que considera os corpos dos textos nos termos
de seus efeitos sobre relações de poder (FAIRCLOUGH,
2003, p. 09).
Em vista desta preocupação, a seguir, apresentamos as bases
epistemológicas da concepção particular de ideologia articulada no
interior da ADTO, à luz do percurso cronológico-narrativo de
desenvolvimento do conceito.
3. A construção do conceito de ideologia na ADTO: influências
e pressupostos
Na história longa e sinuosa de desenvolvimento das teorias da
ideologia, comumente classificam-se as abordagens entre negativas
e neutras (THOMPSON, 1995), isto é, entre reflexões que
consideram a ideologia como modalidade de poder e perspectivas
que a concebem como conjunto de crenças, valores e
posicionamentos sem vínculo necessário com questões de controle
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e assimetria social. Nesse contexto, a ADTO, influenciada pelas
contribuições do marxismo do século XX, compartilha da visão
negativa de ideologia, à medida que se interessa pelo discurso nos
processos de mudança e luta na vida social contemporânea.
Dada a particularidade de situar-se na interseção entre os campos
da análise linguística detalhada e da teoria social crítica, a ADTO
articula uma concepção própria de ideologia, adequada ao objetivo
de examinar textos em termos de seus efeitos sobre relações de
poder. Para isso, baseia-se em três referenciais teóricos do
pensamento crítico, a saber L. Althusser, M. Pêcheux e J. B.
Thompson, que fornecem as bases epistemológicas para o seu debate
sobre a relação entre ideologia, poder e discurso. A seguir,
apresentamos cada um desses referenciais, destacando
especificamente as suas principais contribuições para a formulação
da crítica da ideologia na ADTO.
3.1. Louis Althusser: aparelhos ideológicos de estado (AIE) e
sujeitos
Para os autores do materialismo histórico, as ideologias não
correspondem à realidade, embora a elas se refiram efetivamente,
por isso devem ser interpretadas e ter seus processos de produção
descobertos, para que se enxergue, enfim, a verdade real do mundo
mascarada pela representação imaginária. Esta seria a tarefa da
crítica por excelência. Dada essa função, Althusser refuta a visão de
ideologia como falsa consciência da realidade em um ponto nodal.
Para o autor, a ideologia define-se não apenas como modalidade de
poder, mas também como dimensão organicamente constituinte das
estruturas sociais: “as sociedades humanas segregam a ideologia
como o elemento e a atmosfera mesma indispensável à sua
respiração, à sua vida histórica” (ALTHUSSER, 1985, p. 239).
A primeira lição que extraímos dessa definição é que - enquanto
para Marx, nós criamos representações alienadas de nossas reais
condições de existência porque tais condições (de trabalho) são
alienantes - para Althusser, o que fazemos não é representar tais
condições de existência, mas a nossa relação com elas: não são as
suas condições reais de existência, seu mundo real que os homens
representam na ideologia, “o que nela é representado é, antes de mais
nada, a sua relação com as condições reais de existência”
(ALTHUSSER, 1985, p. 127). A fronteira entre o real e o
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imaginário, considerada por Marx uma linha definidora do modo de
operação da ideologia pela falsa consciência da realidade, é
seriamente rompida por Althusser (1985), com o advento da
concepção de prática. Prática, segundo o filósofo, é todo processo
de transformação de uma matéria-prima em produto através do
trabalho humano realizado por determinados meios de produção.
É nesse sentido que a ideologia é compreendida como um nível
do modo de produção da sociedade. Presumindo que toda realidade
social se constitui a partir de modos de produção dominantes e que,
portanto, é o processo mesmo de produção que movimenta as forças
produtivas, decorre que a formação da sociedade, ao mesmo tempo
em que produz (e para produzir), deve reproduzir as suas condições
de produção. Isto não é outra coisa senão o funcionamento mesmo
da ideologia. As práticas de (re)produção consistem na
materialidade da ideologia (ideologia é prática), uma vez que toda
prática existe através de e sob uma ideologia.
Quem garante a reprodução das relações de produção, sob formas
contraditórias e sobredeterminadas, são os aparelhos ideológicos de
estado (AIE). Os AIE referem-se a um certo número de realidades
que “se apresentam ao observador imediato sob a forma de
instituições distintas e especializadas” (ALTHUSSER, 1970, p.
115), tais como o aparelho ideológico religioso e o familiar, entre
outros. Os AIE distinguem-se dos aparelhos repressivos de estado,
uma vez que estes últimos operam geralmente pela violência
(visível, física e objetiva) em domínios da vida pública, enquanto os
AIE operam pela ideologia, predominantemente, em domínios da
vida privada. Diz-se “predominantemente” porque, como bem
ressalva o filósofo, os AIE também funcionam pela repressão,
disfarçada ou simbólica.
O ponto de contato entre ambos os tipos de aparelhos é que os
repressivos asseguram a atuação dos ideológicos. Trazendo a noção
de prática para pensar essa questão, fica claro, pois, que a unidade
dos diferentes aparelhos ideológicos é mantida pelas ideologias
dominantes (isto é, ideologias das classes dominantes), pois elas
compõem a área de interação, sempre tensa e contraditória, entre os
aparelhos repressivos e os aparelhos ideológicos, bem como entre os
distintos aparelhos ideológicos. Esta é a materialidade da ideologia
na formação simbólica e sobredeterminada das sociedades: só existe
em aparelhos e em suas práticas regidas por rituais determinados1 e
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tem como mecanismo de realização o processo discursivo de
interpelação (o próprio processo de sujeição), que, em última
instância, serve à reprodução das relações de poder da vida social,
ao produzir as evidências do sujeito e do sentido.
Os AIE prescrevem “práticas materiais reguladas por um ritual
material, práticas que existem nos atos materiais de um sujeito”
(ALTHUSSER, 1985, p. 92). Nesses termos, Althusser argumenta,
a partir da referência à psicanálise lacaniana, que a ideologia opera
por uma estrutura de dupla relação especular, posto que “toda
ideologia existe pelo sujeito e para o sujeito” (ALTHUSSER, 1985,
p. 209). Maneira de dizer que o sujeito é, a um só tempo, o sujeito
da ação e o sujeito sujeitado ao Sujeito, ao Outro (que é uma
ideologia) como composto por redes de valores e crenças que o
interpela cotidianamente: “toda a ideologia tem um centro, o Sujeito
Absoluto ocupa o lugar único do centro e interpela, à sua volta, a
infinidade dos indivíduos como sujeitos, em uma dupla relação
especular” (ALTHUSSER, 1976 p. 118).
A constituição dos sujeitos dá-se, assim, pelos processos
simultâneos e necessários de reconhecimento e de desconhecimento.
Quando o indivíduo se reconhece como sujeito em e por um discurso
- há o reconhecimento mútuo entre os sujeitos e o Sujeito, bem como
entre os próprios sujeitos, e há o reconhecimento do sujeito por si
mesmo - ele desconhece a sua submissão ao Sujeito, isto é,
reconhece-se apenas sob a condição do desconhecimento de sua
submissão, sob a condição de que “se os sujeitos reconhecerem o
que são e se conduzirem de acordo, tudo irá bem” (ALTHUSSER,
1976 p. 119). A função principal da interpelação é, portanto, a de
“conduzir sua auto-sujeição [a do sujeito] ao sistema dominante e,
por essa via, assegurar a reprodução social em seu conjunto”
(LACLAU, 1979, p. 106).
As reflexões de Althusser forneceram, como se vê, princípios
gerais para a ADTO compreender a existência material da ideologia
nas práticas das instituições, o que abriu caminho para se poder
pensar a “materialidade da ideologia em práticas discursivas”
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 116), bem como o seu modo de
funcionamento na vida social, quanto à constituição estratificada da
sociedade, sua organização assimétrica pelo novo capitalismo, e ao
processo de interpelação de sujeitos. No entanto, somente com o
trabalho posterior de M. Pêcheux, a ADTO encontra os principais
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recursos para investigar o lugar propriamente dito da linguagem na
sociedade (ALTHUSSER e BALIBAR, 1970) e definir discurso em
termos de natureza ideológica do uso linguístico (FAIRCLOUGH,
2001).
3.2. Michel Pêcheux: a materialidade discursiva da ideologia
Uma das principais contribuições do pensador para o debate da
ADTO reside no avanço que o autor realiza quanto à teoria
althusseriana dos aparelhos de controle e da interpelação dos
sujeitos. Esse avanço consiste em “desenvolver a ideia de que a
linguagem é uma forma material de ideologia fundamentalmente
importante” (FARICLOUGH, 2001, p. 52).
Na década de 70, quando M. Pêcheux, em parceria com
Catherine Fuchs, aprimora a chamada Análise Automática do
Discurso (AAD), à procura de melhor acordar a relação entre os
estudos linguísticos e a teoria do discurso e de realizar algumas
alterações no quadro epistemológico geral de sua teoria, a AAD
avança na tarefa crítica: o interesse maior é o modo como os textos
significam, em clara oposição ao objetivo da análise de conteúdo,
que era o de saber o que os textos querem significar. Em outras
palavras, trata-se de compreender que uma análise de discurso deve
se orientar para mostrar os efeitos da luta ideológica na realização
da linguagem e, de modo inverso, a existência de materialidade
linguística no funcionamento da ideologia (FAIRCLOUGH, 2001;
COURTINE, 1981).
Nessa direção, Pêcheux articula três regiões do conhecimento
científico, que servem para sustentar o seu empreendimento quanto
a questões centrais de sua crítica. Primeiro, o referencial teóricoconceitual do materialismo histórico, que serve à ontologia crítica
da sociedade de que Pêcheux lança mão para pensar a formação
social e a sua transformação. Segundo, o referencial da linguística
estruturalista, que serve como teoria de análise dos mecanismos de
sintaxe e de enunciação. Terceiro, a teoria do discurso, que serve
como referencial conceitual para a compreensão da determinação
histórica dos processos de significação.
Resgatando o ponto de vista de L. Althusser acerca da
materialidade da ideologia, Pêcheux tem o propósito de desenvolver
uma explicação acerca das condições ideológicas de
reprodução/transformação das relações de produção segundo uma
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teoria materialista do discurso. O autor compreende que a
materialidade ideológica do discurso é movida sobre a materialidade
econômica. Isso significa dizer que o funcionamento da instância
ideológica é determinado pela instância econômica, uma vez que a
ideologia aparece “como uma das condições (não-econômicas) da
reprodução da base econômica, mais especificamente das relações
de produção inerentes a esta base econômica” (PÊCHEUX e
FUCHS, 1997, p. 165).
Entendendo que tal mecanismo de reprodução opera por
processos de interpelação assegurados por AIE, Pêcheux (1996)
explica que, em determinados momentos da história, a contínua
reprodução das relações de classe é rompida, quando as classes se
apresentam em uma situação marcada por graves afrontamentos
políticos e ideológicos dentro dos AIE. Daí a necessidade de se
pensar em formações ideológicas (FI) em sua relação com
formações discursivas (FD). Uma FI é um conjunto complexo de
atitudes e de representações “que não são nem ‘individuais’ nem
‘universais’, mas se relacionam mais ou menos diretamente
a posições de classe em conflito umas com as outras” (PÊCHEUX e
FUCHS, 1997, p. 166, grifo dos autores). Assim, as FI são
compostas por formações discursivas (FD), instâncias sociais e
culturais que determinam, em distintos contextos, “o que pode e
deve ser dito" (PÊCHEUX, 1995, p. 160, grifo do autor).
Segundo Pêcheux, o ponto da exterioridade relativa de uma
formação ideológica em relação a uma formação discursiva se
traduz no próprio interior desta formação discursiva, pois “ela
designa o efeito necessário de elementos ideológicos nãodiscursivos (representações, imagens ligadas a práticas etc.) numa
determinada formação discursiva” (168). A formação ideológica
caracteriza, portanto, o aspecto da luta no interior dos aparelhos de
controle, pois diz respeito à articulação de elementos e forças em
confronto na conjuntura ideológica característica de uma formação
social em determinado momento (PÊCHEUX e FUCHS, 1997).
Nesses termos, o processo de reprodução/transformação deve ser
encarado a partir da ideia de que qualquer forma de
produção/transformação baseada na luta de classes é
intrinsecamente contraditória. Não se pode falar em aspectos que
contribuem exclusivamente para a reprodução ou exclusivamente
para a transformação, dado que a luta de classes atravessa os AIE.
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Isso significa que não há uma correspondência de um para um
entre ideologias e classes (no sentido de que cada classe teria sua
própria ideologia) e que os AIE não são a realização ou a expressão
de uma ideologia dominante (isto é, ideologia de uma classe
dominante) ou de uma ideologia em geral (um tipo de zeitgeist
imposto a priori). Os AIE são, antes, local e meio de realização da
dominação: “é através da instauração dos Aparelhos Ideológicos de
Estado, em que essa ideologia [a ideologia da classe dominante] é
realizada e se realiza, que ela se torna a dominante” (PÊCHEUX,
1996, p. 144). Portanto, os AIE compõem, de modo simultâneo e
contraditório, o lugar e as condições ideológicas da reprodução e da
transformação das relações de produção na sociedade.
Nesses termos, faz-se útil pensar a ideologia quanto a formações
ideológicas, que se dão regionalmente em distintos domínios (como
escola, religião, família) definidos fundamentalmente por relações
de desigualdade e de subordinação, envolvendo não apenas os
objetos ideológicos, mas também os seus modos de uso, isto é, suas
práticas. As relações de desigualdade e subordinação entre as
diferentes regiões dos AIE constituem, pois, a luta ideológica de
classes, de tal modo que a transformação das relações de produção
só é possível no interior mesmo do complexo em que consistem tais
aparelhos, quando se impõem novas relações de desigualdade e
subordinação.
Sendo a ideologia, em síntese, a relação entre humanos
organizados socialmente, no sentido específico de não ser um
fenômeno natural ou essencial, o ideológico é eterno, tal como o
inconsciente, porque, como este, opera pela ocultação de sua própria
existência. Esse mecanismo comum entre o ideológico e o
inconsciente, que se dá na formação do sujeito por interpelação,
gera, como coloca Pêcheux, as chamadas verdades evidentes. Este é
o efeito último da ideologia, a evidência, tanto na produção do
sentido, quanto na constituição do sujeito. Aqui, o processo de
interpelação tem como esteio o esquecimento, que, de modo geral,
refere-se ao “processo pelo qual uma sequência discursiva concreta
produzida, ou reconhecida como sendo um sentido para um sujeito,
se apaga, ele próprio, aos olhos do sujeito” (PÊCHEUX, 169). Nessa
perspectiva, o assujeitamento é efeito da ideologia, à medida que os
processos discursivos não têm sua origem no sujeito, mas se
realizam nele.
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Embora Pêcheux tenha sido importante inspiração para a ADTO
quanto ao esforço de casar uma teoria marxista do discurso com um
método de análise linguística de corpus, há um aspecto em sua teoria
que se afasta, relativamente, do interesse da crítica da ideologia e só
será resgatado, mais tarde, por J. B. Thompson. Para este autor, há
um elemento importante que, tendo estado na base da concepção
marxista de ideologia, perdeu-se na literatura mais recente da teoria
social e política, sendo, pois, necessário recuperá-lo: este elemento
é o critério de “sustentação das relações de dominação”
(THOMPSON, 1995, p. 76). É nessa direção que a ADTO
reivindica, através do trabalho do sociólogo britânico, que a questão
ideológica deva ser encarada por meio de uma abordagem
genuinamente crítica, isto é, que dê ênfase a relações e práticas
sociais em que o sentido é investido em termos de assimetrias de
poder, domínio e exploração.
3.3. John B. Thompson: poder e controle social
A ideologia é “o sentido a serviço do poder” (THOMPSON,
1995, p. 16). Através dela, formas simbólicas tornam-se um
“espectro de ações e falas, imagens e textos, que são produzidos por
sujeitos e reconhecidos por eles e outros como construtos
significativos” (THOMPSON, 1995, p. 79). Assim, para Thompson,
as formas simbólicas tornam-se ideológicas apenas quando, em
determinados contornos históricos e contingenciais, são mobilizadas
em discursos para estabelecer e sustentar relações de dominação e
controle.
Já aqui podemos notar que Thompson redescreve a perspectiva
marxista de ideologia segundo a forma particular com que o autor
reconstrói os pressupostos referentes à associação entre
transformação cultural e sociedade industrial moderna, as formas
culturais da sociedade moderna: “o desenvolvimento de um
conjunto de instituições relacionadas com a produção e com a
distribuição massivas de bens simbólicos” (THOMPSON, 1995, p.
113). Para o autor, houve nas últimas décadas um uso generalizado
e neutralizado do termo ideologia, que nos fez pensar o conceito
relacionado a doutrinas políticas específicas, a regimes políticos
isolados ou a determinados sistemas simbólicos. Trata-se de um
engano, como argumenta Thompson (1995), que desvia nossa
atenção para a verdadeira natureza e papel da ideologia: há variadas
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maneiras pelas quais as formas simbólicas são utilizadas para
estabelecer e sustentar relações de poder em diversos contextos.
O termo ideologia, assim, não deve ser empregado como um
conjunto de valores e crenças que submente indivíduos à ordem
social, porque o modo como formas simbólicas servem ao poder é
muito mais complexo e dinâmico. O que deve ser objeto de
preocupação da crítica é, para Thompson (THOMPSON, 1995, p.
124), examinar “as maneiras como as pessoas localizadas
diferencialmente na ordem social respondem e dão sentido a formas
simbólicas específicas” e, consequentemente, como essas formas
simbólicas, analisadas dentro dos contextos de produção, consumo
e compreensão, “servem (ou não servem) para estabelecer ou
sustentar relações de dominação”.
Há, nessa direção, três aspectos importantes para a recuperação
do emprego da ideologia pela teoria social e política. Primeiro, ao
enfatizar as relações de poder, o autor rompe com a tese clássica da
luta de classes como antagonismo estruturante da sociedade. A
preocupação, agora, é mostrar que há outras formas de desigualdade
e de exploração a que as ideologias servem, como tensões de gênero
e de etnia. Segundo, ao chamar a atenção para as formas simbólicas,
o sociólogo evidencia que elas não são representações ou reflexos
da realidade, mas elementos constitutivos dela, engajados nos
processos de criação e de reprodução de relações e de práticas
sociais diversas. Há, ainda, um terceiro aspecto, que fornece tanto
um horizonte teórico, pelo qual se compreende a ideologia, quanto
uma orientação metodológico-analítica, que sugere examiná-la a
partir dos seus modos de operação reiterados nas interações ou
quase-interações (THOMPSON, 1995, p. 81).
Quanto a este último aspecto, pode-se falar de mecanismos e
estratégias predominantemente empregados nas produções
simbólico-discursivas da vida social: i) a legitimação, realizada por
meio de estratégias de racionalização, de universalização e de
narrativização; ii) a dissimulação, cujas estratégias são a
eufemização, o deslocamento e o tropo; iii) a unificação, que
consiste na simbolização de coletividades sociais; iv) a
fragmentação, possibilitada por recursos de diferença e de expurgo
do inimigo, que criam fronteiras entre grupos sociais; e v) a
reificação, como modo de naturalizar ou universalizar situações e
acontecimentos.
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Esse percurso de desenvolvimento de visões críticas ou negativas
de ideologia, em sua cada vez mais estreita relação com o discurso tal como revela uma das máximas do Círculo de Bakhtin, segundo a
qual o signo linguístico é a realidade material por excelência da
criação ideológica, uma vez que consiste na arena onde se dão lutas
de classe – serve de base epistemológica para a articulação de uma
crítica da ideologia na ADTO, que se sustenta sobre as seguintes
premissas:

i)

A ideologia representa aspectos do mundo que
contribuem para o estabelecimento, a manutenção e a
mudança das relações sociais de poder, dominação e
exploração;
ii) Tendo a ideologia existência material nas práticas das
instituições, as práticas discursivas podem ser investigadas
como materiais de ideologia;
iii) A ideologia opera através da interpelação dos sujeitos,
de modo tal que se deve compreender a ideologia e a
formação dos sujeitos como principais efeitos do discurso;
iv) Os aparelhos ideológicos de estado não são apenas
lugar da luta de classe, mas também seu marco delimitador,
o que implica dizer que tais aparelhos, ao apontarem para a
luta no discurso e subjacente a ele, devem ser foco de uma
análise de discurso crítica;
Uma vez apresentadas as bases epistemológicas das concepções
de texto e de ideologia articuladas na ADTO, cabe-nos, a seguir,
explanar mais amiúde os principais aspectos da conexão.
4.

A conexão entre ideologia e texto na ADTO: principais
aspectos para reflexão
A ADTO tem um objetivo de investigação bastante específico,
que consiste em analisar textos com foco sobre seus efeitos sociais.
Tais efeitos são gerados pela produção de sentidos (FAIRCLOUGH,
1999). Assim, uma análise de discurso orientada ideologicamente
pretende examinar textos de modo a lançar luz sobre o processo de
produção de significados representacionais, identificacionais e
acionais. Nessa direção, esta seção explana um conjunto de
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concepções, princípios e categorias que, apresentando o modo como
a ADTO concebe a conexão entre texto e ideologia, procura fornecer
um quadro conceitual útil para as pesquisas em torno do tema.
4.1. O sentido a serviço do poder
Para ADTO, a ideologia não é parte constitutiva da realidade
social ou, tal como afirma Althusser, uma espécie de cimento social
universal. Na ADTO, o conceito de ideologia é fundamentalmente
negativo, isto é, relaciona-se aos modos como os sentidos servem
para produzir ou manter relações desiguais de poder e controle, à
maneira como Thompson (1995) tem refletido. Os processos
ideológicos “são representações de aspectos do mundo que podem
ser apresentados para estabelecer e manter relações de poder, de
dominação e de exploração” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 218).
Segundo Fairclough (1989, p. 84)2, a ideologia está “essencialmente
vinculada a relações de poder”, uma vez que se institui como senso
comum e tem o objetivo de criar ou sustentar tipos de assimetrias e
dominação na vida social.
Dessa concepção negativa geral, Fairclough (2001, p. 121)
especifica que a ideologia existe somente “nas sociedades
caracterizadas por relações de dominação, com base na classe, no
gênero social, no grupo cultural, e assim por diante”. Os processos
ideológicos são concebidos enquanto representações da realidade
que são textualmente edificadas em várias dimensões das
“formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para a
produção, a reprodução ou a transformação das relações de
dominação” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 117).
Está pressuposto, aqui, o que podemos chamar de fetichismo
linguístico. Em outras palavras, diz-se que os usos linguísticos
obliteram a complexa rede de produção dos sentidos3 do mesmo
modo que as trocas ocultam o processo de produção da mercadoria.
Nessa direção, a ADTO parte de uma concepção de ideologia que é
tanto um tipo de vivência espontânea, que só pode ser rompida a
partir do esforço intelectual-científico da reflexão, quanto forma
simbólica de distorção da realidade como efeito social de textos,
contra a qual a crítica deve agir em um movimento de fora para
dentro, revelando os processos linguísticos reais de produção textual
de determinados sentidos.
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4.2. Ideologia como parte da estratégia de hegemonia
A forma crítica ou negativa de ideologia da ADTO orienta-se,
pois, por uma noção de poder em termos de hegemonia (GRAMSCI,
1971; LACLAU e MOUFFE, 1987), o que define poder como um
tipo de aliança ou liderança relativamente estável entre forças
diversas. Notemos que há um vínculo estreito entre hegemonia,
poder e ideologia: o poder consiste na instauração de uma
hegemonia, que, por sua vez, só é possível pela difusão de uma visão
ou representação de mundo particular, isto é, uma ideologia, como
sendo universal. A ADTO lança mão do conceito de hegemonia com
base no modo como se apropria relativamente das reflexões de
Gramsci e de Laclau e Mouffe (1987), considerando suas distinções
conceituais e a distância histórica e intelectual entre os pensadores.
Na tradição clássica marxista, Gramsci faz-se útil à crítica da
ideologia articulada na ADTO por desenvolver uma concepção de
hegemonia em termos de “organização do consentimento”
(BARRETT, 1996, p. 238), isto é, o processo pelo qual formas
subordinadas de consciência são constituídas sem recurso à
violência e à coerção. Fairclough (2001) compreende que é essa
nova estratégia de domínio, controle e exploração, “sem violência e
coerção”, o modo mesmo de operação da ideologia. Assim, o
investimento ideológico de textos é parte da estratégia discursiva de
hegemonia e universalização: “a busca pela hegemonia é uma
questão de procurar universalizar sentidos particulares no trabalho
de atingir e manter dominação, e isto é um trabalho ideológico”.
Uma das principais referências do pensamento pós-marxista, a
reflexão de Laclau e Mouffe (1987) é trazida à ADTO em razão de
algumas contribuições fundamentais, entre elas a da concepção de
hegemonia, diretamente vinculada à lógica relacional do discurso.
Partindo do princípio de que a sociedade não deve ser concebida
como unificada por um princípio endógeno ou por um fiat soberano,
pois é, desde já, simbólica e sobredeterminada, os autores concebem
a hegemonia como a lógica da própria articulação do social, sempre
contingente e precária. Assim, a hegemonia se dá pela relação entre
o universal e o particular (BUTLER, LACLAU, ZIZEK, 2000), ou
melhor, pelo modo como uma particularidade passa a representar ou
ocupar a função de universalidade: “como identidades, interesses e
representações particulares investem-se de certas condições para se
auto-aclamarem universais”. Esse investimento nos modos de
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representação, identificação e ação para alcançar domínio e controle
é a própria ideologia.
4.3.

A contradição no interior dos aparelhos ideológicos de
estado (AIE)
Como parte estratégica da hegemonia, o que garante ou assegura
o funcionamento da ideologia são os aparelhos ideológicos de estado
(AIE), tal como fora afirmado por Althusser e posteriormente por
Pêcheux. No entanto, a ADTO apropria-se da concepção de AIE
reconstituindo-a quanto a um aspecto importante: sendo os AIE, ao
mesmo tempo, lugar e marco delimitador da luta de classes e outros
embates sociais, seu modo de operação, portanto, é contraditório, à
medida que funciona através das lutas no discurso e subjacentes a
ele. O modo de operação dos AIE é discursivo e evidencia a luta em
seu interior: “quando são encontradas práticas discursivas
contrastantes em um domínio particular ou instituição, há
probabilidade de que parte desse contraste seja ideológico”
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 117). Somente a partir da contradição é
possível falar nos mecanismos de reprodução e transformação no
processo de constituição do sujeito, de modo tal que a contradição é
parte mesmo da identificação (GREGOLIN, 2006, p. 128). A
interpelação dos sujeitos não se dá em um mundo unificado por fiat
soberano ou uma única forma de poder, mas pela “contradição
histórica motriz” (PÊCHEUX, 2009, 179), isto é, resistências,
disjunções ideológicas, heterogeneidade de discursos e lutas sociais.
Nesse ponto específico, o da contradição nos AIE, a ADTO
problematiza na teoria althusseriana a atenção secundária dada aos
embates dentro dos aparelhos de controle, argumentando que nela
há “marginalização da luta, da contradição e da transformação”
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 117). Dado que o foco da abordagem
crítica de análise de discurso recai sobre questões de mudança social,
a crítica da ideologia de que lança mão não deve compactuar com
uma visão unilateral ou determinista que prioriza a reprodução de
uma ideologia dominante. Ao contrário, uma análise de discurso
crítica deve estar interessada pela luta ideológica, pela resistência e
pela pluralidade no interior das práticas institucionais. Por isso, a
ADTO concebe a característica de “crítica” ao tipo de análise de
discurso que seja orientada para a luta ideológica.
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4.4. Interpelação de sujeitos, posições e agência
Entre as premissas que sustentam o conceito de ideologia na
ADTO, uma das principais asserções afirma que a ideologia
interpela os sujeitos, o que conduz à concepção de que um dos mais
significativos efeitos ideológicos que os linguistas ignoram no
discurso, segundo Althusser (1971, p. 161), é a constituição
discursiva dos sujeitos mediante de processos de interpelação. A
sujeição tem caráter discursivo, à medida que os sujeitos sociais “são
constituídos em relação a formações discursivas particulares e seus
sentidos” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 53).
Embora a reflexão althusseriana tenha avançado no tema da
ideologia ao trazer à baila a ideia de que a construção de sujeitos
opera ideologicamente e através de mecanismos interpelativos, a
ADTO adverte que há na teoria de Althusser uma tendência de
ênfase no fenômeno do assujeitamento, em detrimento do poder de
transformação e de resistência dos agentes sociais. Na contramão
dessa perspectiva, Pêcheux traz uma importante contribuição para o
tema, quando explana a natureza heterogênea e contraditória das
formações discursivas. A concepção foucaultiana de formação
discursiva, tal como reapropriada por Pêcheux, implica a ideia de
interdiscursividade, isto é, os discursos que circulam e se conectam
num determinado espaço institucional estão diretamente vinculados
à luta ideológica e à contradição dentro dos AIE. Tal como formula
Courtine (1981, p. 24), o interdiscurso consiste em um processo de
“constante reestruturação”, o que significa dizer que toda formação
discursiva é “fundamentalmente instável”.
Nessa direção, Fairclough (2003, p. 160) acrescenta à teoria
pecheuxtiana que os sujeitos “não são apenas preposicionados na
forma como eles participam de eventos sociais e de textos, eles
também são agentes sociais”. Para a ADTO, ainda não é suficiente
a afirmação de Pêcheux de que os processos discursivos de
constituição de sujeitos são contraditórios e heterogêneos. Para o
linguista, é preciso evidenciar que os sujeitos, para muito além de
efeitos determinados ideologicamente, podem contestar e, com o
tempo e em virtude de inúmeras variáveis, transformar estruturas
sociais através da mudança nas práticas, que são irreversivelmente
paradoxais. Assim como a formação discursiva, é contraditória
também a constituição discursiva dos sujeitos, pois “uma pessoa que
opera num quadro institucional único e num único conjunto de
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práticas é interpelada de várias posições e puxada em direções
diferentes” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 121).
4.5. O lugar da luta ideológica nas práticas discursivas
A ADTO está atenta, prioritariamente, à dialética entre o discurso
e os outros momentos das práticas sociais particulares que investiga,
compreendendo o processo de internalização e de articulação,
sobretudo, como estratégias de (lutas pelo) poder. Questões de poder
não se ligam apenas às práticas particulares, elas estão vinculadas
também às instâncias do discurso e da conjuntura social, de maneira
que a análise da ideologia contempla as relações entre o momento
do discurso de diferentes práticas e as distintas ordens de discurso.
No processo de mediação, configurado entre a estrutura
social/linguagem, em escala macrodiscursiva, e o evento
social/texto, em escala microdiscursiva, as práticas discursivas são
lugar de produção de ideologias. Fairclough observa que as práticas
discursivas, que envolvem os processos de produção, de distribuição
e de consumo de textos, são formas materiais de ideologia
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 116). Como efeito de textos, a ideologia
atua nos três significados do discurso: em discursos, nos modos de
representar aspectos da realidade; em gêneros, nas formas pelas
quais (inter)ações são realizadas; e em estilos, nas maneiras de
inculcar determinados valores, crenças e comportamentos nas
identidades dos sujeitos sociais.
Porém, atentemos para este fato, se as práticas discursivas são
lugar de construção e manifestação de ideologias, então elas também
são o espaço de desconstrução dos produtos ideológicos, dada a
natureza heterogênea e contraditória das próprias formações
discursivas. Observemos, então, que, ao evidenciar a construção de
ideologias no domínio das práticas discursivas, Fairclough (2001, p.
117) está chamando atenção para o fato de que é no interior dessas
práticas onde a luta ideológica opera como uma de suas dimensões
constitutivas. Com tal ênfase, a ADTO não está preocupada com a
reprodução de ideologias dominantes, nem com o movimento quase
unilateral da estrutura em direção aos eventos. Em vez de focar sobre
relações de estabilidade e regularidade nos processos discursivos,
ela prefere pensar esses processos em sua relação com a questão da
mudança social e da luta pela hegemonia de formas de poder.
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4.6. Análise de discurso, texto e ideologia
Como já vimos, a ideologia pode ser associada com discursos
(como representações), com gêneros (como encenações) e com
estilos (como inculcações). Em virtude de a ideologia ser construída
e ter materialidade nas práticas discursivas, que regulam formas de
vida e sistemas de valores e crenças no cotidiano das pessoas, uma
característica definidora do fenômeno é a sua invisibilidade, pois ela
é “mais efetiva quando sua ação é menos visível” (FAIRCLOUGH,
1989, p. 85). Isso significa dizer que sua eficácia é diretamente
proporcional à naturalização de determinados sentidos. Pelo caráter
relativamente estável, automático e (quase) invisível da ideologia, a
análise textual crítica se caracteriza em razão i) do interesse em
investigar os processos de significação potencialmente ideológicos;
ii) da realização de um tipo de análise textual que transcenda o nível
do texto; iii) do grau de dificuldade em identificar e examinar os
sentidos implícitos construídos em textos particulares.
No primeiro caso, é importante destacar que a análise de discurso
crítica não deve partir de assunções predeterminadas a respeito do
caráter ideológico de um texto, “antecipando tipos de apropriação
ou rejeição com respeito a representações ideológicas”
(RAMALHO, 2008, p. 57). Somente uma análise detalhada do
corpus pode ajudar a indicar se determinada produção de
significados atua ou não em favor da reprodução de relações de
poder assimétricas.
No segundo caso, a análise detalhada de texto só pode alegar a
existência de uma determinada suposição ideológica a partir do
trabalho de explicação e de interpretação que vincule o argumento a
“outras proposições e crenças relacionadas” e que se baseie em uma
análise científica e social complexa, que transcenda o texto em si,
procurando realizar vínculos com outros textos e discursos. Como
defende Fairclough, não se pode ater-se somente à análise textual,
“identificando suposições, e decidindo somente pelas evidências
textuais, as quais seriam ideológicas”.
Por fim, no terceiro caso, vale ressalvar que identificar e
examinar as evidências textuais dos efeitos ideológicos envolve o
trabalho atento sobre pressuposições, implicaturas e outros tipos de
sentidos implícitos. Esses fenômenos linguístico-textuais são, assim,
de significância particular para a análise ideológica: “pode-se arguir
que as relações de poder são melhores servidas por sentidos que são
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largamente tomados como dados”. A ideologia opera a partir de
textos quando atua sobre sentidos compartilhados e tomados como
dados, fatos e verdades, intervindo assim sobre os campos comuns
da comunicação na vida social, quanto a crenças, valores,
comportamentos e juízos morais.
Com relação à terceira característica da análise ideológica, fazse pertinente observar como a ideologia opera nos modos de
representação, por exemplo, quanto à forma pela qual aspectos da
realidade são apresentados e significados. Associados à hegemonia,
os textos podem ser investidos ideologicamente para supor uma
realidade como inquestionável e inevitável. Nos modos de ação, a
ideologia atua na estruturação de gêneros como atividades da
interação humana realizadas em práticas sociais, intervindo sobre a
indução, a reprodução e o fortalecimento de hábitos. A ideologia
pode, assim, contribuir para sustentar certa conjuntura hegemônica
de práticas e atividades sociais que implicam questões de
desigualdade, domínio e exploração. Já nos modos de identificação,
a ideologia pode se apresentar nas formas de comprometimentos,
julgamentos e diferenciação, sendo potencialmente útil para manter
relações assimétricas de poder.
5. Considerações finais
O intuito da discussão empreendida neste artigo foi favorecer a
compreensão da conexão entre texto e ideologia formulada pela
ADTO. Para isso, inicialmente, colocamos à mesa os principais
pressupostos da ontologia social de que a disciplina em foco se vale
para fundamentar a episteme construída em torno da concepção de
vida social como sistema aberto e mediado textualmente. Em
seguida, apresentamos o caminho de desenvolvimento da concepção
negativa de ideologia que influenciou o modo como ADTO
apropriou-se particularmente do termo em sua proposta de
abordagem crítica. Por fim, discutimos os principais aspectos da
conexão entre texto e ideologia, à procura de lançar luz sobre pontos
importantes que merecem destaque numa análise de discurso crítica.
Durante nossa discussão, evidenciou-se que a ADTO é motivada
pelo esforço de promover contribuições para a pesquisa social
crítica, fornecendo recursos para análise linguística detalhada da
dimensão discursiva de práticas sociais diversas. Em vista deste
objetivo geral, a ADTO constrói uma concepção de linguagem como
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parte irredutível da realidade social, destacando a conexão entre os
textos e seus efeitos (CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH, 1999).
Como vimos, o texto é definido como qualquer exemplo da
linguagem em uso no interior de alguma prática social
(HALLIDAY, 1994, HALLIDAY e HASAN, 1976, 1989; HASA,
1996; MARTIN, 1992; van Leeuwen 1993, 1995, 1996), isto é, uma
unidade do discurso e da comunicação que representa relações de
luta e conflito (WODAK, 2001).
Com base nesse modo particular de estabelecer a relação
mutuamente constitutiva entre texto e ideologia, a ADTO entende
seu trabalho de investigação e reflexão como crítica ideológica. Tal
como observamos, ideologia é o sentido a serviço do poder
(THOMPSON, 1995): “ideologia são os significados gerados em
relações de poder como dimensão do exercício do poder e da luta
pelo poder” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 94). A ideologia ocorre em
formas materiais, que são as práticas discursivas, e funciona pela
interpelação das pessoas em sujeitos e pela fixação de suas posições
na estrutura social. Os aparelhos ideológicos de estado (AIE) são
concebidos como lugar de lutas sociais, como a luta de classes, mas
eles também são marcos delimitadores delas. Assim, a ADTO não
foca os aparelhos de controle em vista da reprodução determinante
de ideologias de classes dominantes, mas em vista das contradições
e transformações envolvidas no interior dos AIE. Mediante a
contradição das formações discursivas, a ADTO compreende que os
sujeitos não devem ser considerados apenas efeitos da ideologia,
mas agentes em campos contraditórios de luta e resistência, à
medida que possuem a “capacidade de agirem como agentes e
mesmo de transformarem, eles próprios, as bases da sujeição”
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 56).
No interior desse quadro geral de concepção da conexão entre
ideologia e texto, nota-se que o discurso mantém vínculos estreitos
com questões de poder e hegemonia. Toda forma de poder consiste
na instauração de uma determinada hegemonia, que, por sua vez, dáse pela difusão, naturalização e universalização de ideologias, isto é,
representações de aspectos do mundo particulares que são
constituídas através de significações mediadas textualmente. Nessa
direção, a ADTO reivindica uma forma de crítica que não consiste
mais em defender a emancipação dos sujeitos, como libertados de
todas as formas de poder e amarras hegemônicas. Crítica, aqui,
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começa pelo esforço de pensar o seguinte questionamento: de que
poderes queremos nos libertar e quais poderes desejamos possuir?
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Por isso, Althusser (1985) prefere falar em teoria da ideologia em geral,
em oposição a uma teoria das ideologias particulares, porque aquela está
interessada em discutir o mecanismo geral ou universal pelo qual qualquer
ideologia opera, isto é, a partir da reprodução das relações materiais de
produção.
2
Todas as traduções de originais citados são de nossa autoria.
3
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esthétique (Galilée, 2001); Slavoj Zizek, em Menos que nada: Hegel e a
sombra do materialismo dialético (Boitempo, 2013), e Vladimir Safatle,
em Cinismo e Falência da Crítica (Boitempo, 2008).
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Resumo: O presente estudo teve sua motivação nas pesquisas
realizadas no Núcleo de Pesquisas em Linguagens (NPL), da
Universidade Federal do Espírito Santo, coordenado pela professora
doutora Lúcia Helena Peyroton da Rocha, que focaliza temas ligados
à transitividade, sobretudo em gêneros textuais diversos (tirinhas,
charges, canções, propagandas e manchetes). Esta pesquisa analisa
artigos de opinião coletados do Jornal “A Gazeta” da cidade de Vitória
– ES, publicados no período de Março e Abril de 2015, a partir da
proposição dos Parâmetros de Transitividade de Hopper e Thompson
(1980). Com vistas à identificação das características linguísticas que
se relacionam às motivações pragmáticas dos usuários da língua,
buscamos demonstrar por meio da aferição da transitividade em
sentenças de artigos de opinião, como esse fenômeno está ligado às
intenções do falante na construção de seu discurso. A identificação de
algumas dessas relações é observada em nosso estudo, como o fato de
que o falante articula seu discurso com sentenças de transitividade
mais elevada quando o tema tratado é humano do que quando o tema
tratado não é humano. Além disso, também foi possível observar que
as relações pragmáticas que envolvem o discurso influenciam no
fenômeno da transitividade. A presente pesquisa contribui para o
desenvolvimento das discussões em torno da transitividade na
perspectiva funcionalista da linguagem, mostrando como esse
fenômeno se dá no gênero artigo de opinião.
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Abstract: The present study had its motivation in research conducted
at the Núcleo de Pesquisas em Linguagens (NPL) of the Federal
University of Espirito Santo, coordinated by Professor Dr. Lucia
Helena Peyroton da Rocha, which focuses on issues related to
transitivity, particularly in various genres (comic strips, cartoons,
songs, advertisements and headlines). This research analyzes collected
articles of opinion of the newspaper "Gazeta" the city of Vitoria - ES,
published between March and April 2015, from the proposition of
Transitivity Parameters of Hopper and Thompson (1980). With a view
to identifying linguistic characteristics that relate to pragmatic
motivations language users, we demonstrate through the measurement
of transitive sentences in opinion articles, as this phenomenon is linked
to the speaker's intentions in building your speech. Identifying some of
these relationships we are observed in our study, such as the fact that
the speaker articulates his speech with higher transitivity sentences
when the treaty subject is human than when the treaty issue is not
human. Moreover, it was also observed that the pragmatic relations
involving the speech influence the transitivity phenomenon. This
research contributes to the development of the discussions around the
transitivity in the functionalist perspective of language, showing how
this phenomenon occurs in gender opinion piece.
1. Introdução
O interesse pela investigação da transitividade tem sido o ponto de
partida das pesquisas desenvolvidas durante a graduação e, agora, na
pós-graduação. No Núcleo de Pesquisas em Linguagens (NPL) da
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), coordenado pela
Professora Doutora Lúcia Helena Peyroton da Rocha, do qual
participam alunos e professores, são realizados estudos em torno da
transitividade com ênfase na língua em uso.
Embora seja muito discutido e estudado, o fenômeno da
transitividade mostra-se extremamente complexo, revelando que ainda
há muito o que se investigar, sobretudo em situações de uso da língua.
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A complexidade da transitividade reside no fato de ser este um
fenômeno não puramente gramatical, mas também discursivo.
Sendo a comunicação a principal função da língua, é possível tratar
a transitividade como um elemento discursivo que está a serviço,
principalmente, das intenções e necessidades do falante.
Cabe pontuar, nesse sentido, a importância de se considerar a língua
em uso ao se analisar qualquer fenômeno linguístico, que é a principal
premissa da teoria funcionalista da linguagem, na qual esta pesquisa se
ancora. A diferença entre formalismo e funcionalismo tem sido
abordada por diversos teóricos desde o século XX. É importante
constatar, portanto, que essas duas vertentes da Linguística se
distinguem, sobretudo, na estratégia com que abordam determinado
fenômeno linguístico, e também no tratamento que dispensam à
Gramática e ao discurso. Para o paradigma formal, a língua deve ser
analisada centrada nela mesma, considerando suas propriedades
internas e excluindo o discurso de suas reflexões. Já para o paradigma
funcional, a língua deve ser contextualizada na interação verbal, sendo,
portanto, o discurso fundamental.
Nosso objetivo precípuo consiste em aferir o grau de transitividade
de sentenças em artigos de opinião, com vistas a analisar como se dá a
construção de sentido nesse gênero textual. Daí, desdobram-se outros
objetivos: identificar em que medida a transitividade atua como um
elemento discursivo em artigos de opinião, buscando identificar as
relações pragmáticas que envolvem essa transitividade e a intenção de
defesa da tese dentro desse gênero textual, além de contribuir com o
desenvolvimento de pesquisas sobre a transitividade, uma vez que são
escassos os estudos a respeito desse fenômeno nos gêneros textuais.
Para tanto, tomamos como aporte teórico o funcionalismo
linguístico norte-americano de Givón (2001). Além disso, aplicamos os
Parâmetros de Transitividade de Hopper e Thompson (1980) em artigos
de opinião coletados do jornal A Gazeta de Vitória, Espírito Santo, no
período de Março e Abril de 2015. De um universo de 50 artigos de
opinião observados em nossa pesquisa, selecionamos seis (6) para
análise.
A motivação para esta investigação surge a partir do estudo
realizado por Hopper e Thompson (1980), em que os autores investigam
a transitividade e sua relação com o discurso em textos narrativos e
deixam em aberto, ao final, a possibilidade de se trabalhar dentro dessa
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perspectiva com outros gêneros textuais. É importante ressaltar a
escassez de trabalhos que investigam a transitividade nos gêneros
textuais, em especial a respeito do gênero artigo de opinião. Este estudo
pretende demonstrar, portanto, o comportamento da transitividade
nesse gênero textual especificamente.
Acreditamos que a transitividade seja um fenômeno sintático que
está intimamente relacionado à construção do discurso. A nossa
hipótese é a de que em determinada parte do artigo de opinião a
transitividade seja mais elevada no momento em que o autor estiver
defendendo um ponto de vista, colocando-se no texto para fortalecer
seu posicionamento, e seja mais baixa quando a intenção não estiver
relacionada à defesa da tese, mas com finalidades diversas, como em
explicações e descrições. Esse estudo é capaz de demonstrar, portanto,
como o fenômeno em questão influencia as escolhas discursivas do
usuário da língua.
2. O problema da transitividade
A comunicação humana sempre foi algo que despertou o interesse
do homem. Compreender os fenômenos que permeiam essa
comunicação, além de identificar os elementos que garantem um bom
enunciado são desafios que aqueles que se debruçam sobre os estudos
linguísticos enfrentam há muito tempo.
Para a Gramática Tradicional, o estudo da transitividade, uma das
partes mais importantes da sintaxe para as línguas indo-europeias, é
realizado tendo como base o modelo construído pelos estudos clássicos:
agente-ação-objeto, que supõe a passagem de uma ação de um sujeito
para um objeto. Observando esse viés metodológico, são encontrados
problemas, uma vez que a análise das línguas atuais ainda conta com a
terminologia e com os conceitos baseados naqueles aplicados outrora
nas línguas clássicas, como o latim e o grego (CANO AGUILAR,
1981).
O estudo da transitividade verbal é motivado pelas inúmeras
dificuldades encontradas por docentes e discentes ao buscarem sua
definição em manuais de gramática que, muitas vezes, mais
desorientam do que orientam por levarem em consideração ora a
concepção morfossintática, ora a concepção semântica do fenômeno
eleito para este estudo. Um exemplo disso pode ser observado na
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proposição de Said Ali (1964), que classifica os verbos nocionais como
transitivos e intransitivos. Para o autor:
TRANSITIVO é o verbo cujo sentido se completa com um
substantivo em lugar do qual se podem usar as formas
pronominais O, A, OS, AS. INTRANSITIVOS são os verbos que
não necessitam de outro termo, como viver, morrer, andar, e bem
assim são aqueles cujo sentido se completa com substantivo
regido sempre de preposição (SAID ALI, 1964, p. 94).
Nessa perspectiva, os verbos que necessitam de complemento
preposicionado são considerados intransitivos (como “O ensino
compete ao mestre”), uma vez que aqui opera o conceito latino de
transitividade (transitivus, que vai além) em que um verbo é
considerado transitivo apenas se possuir uma passiva correspondente
(“Eu comprei o livro” > “O livro foi comprado por mim”).
Além deste, outros gramáticos destoam da noção de transitividade
apresentada pela Nomenclatura Gramatical Brasileira de 1959 (de
agora em diante, NGB), criada com o objetivo de estabelecer uma
divisão de conteúdos, definindo a nomenclatura que deveria ser
utilizada por professores no ensino de gramática. A NGB (1959) divide
os verbos em transitivos (diretos e indiretos), intransitivos e de ligação.
Cunha e Cintra (2001) dividem os verbos em transitivos e
intransitivos. Dentro do escopo dos transitivos, estão os: diretos,
indiretos e diretos e indiretos.
Kury (1985, p.50), ao tratar dos complementos verbais, define o
complemento adverbial como “o termo de valor circunstancial que
completa a predicação de um verbo transitivo adverbial” e afirma que
este pode ser expresso por um advérbio, uma locução ou uma expressão
adverbial.
Embora participante da elaboração da NGB (1959), assim como
Celso Ferreira da Cunha, Rocha Lima (2004) considera a seguinte
classificação quanto à transitividade verbal: intransitivos, transitivos
diretos, transitivos indiretos e bitransitivos. Rocha Lima (2004) divide
ainda os complementos verbais em complemento circunstancial
(“Morar em Paquetá”) e complemento relativo (“assistir a um baile –
assistir a ele”).
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Assim, é possível vislumbrar um pouco da divergência
classificatória existente entre as abordagens dos próprios gramáticos
com relação à transitividade, pois, para Kury (1993) e Rocha Lima
(2004), por exemplo, o verbo morar seria considerado um verbo
transitivo adverbial e transitivo circunstancial respectivamente (“Ana
mora em Vitória”), enquanto para gramáticos como Said Ali seria
considerado um verbo intransitivo.
O dicionário Aurélio (2010) apresenta a classificação do verbo
morar como verbo transitivo circunstancial, enquanto o dicionário
Houaiss (2001) apresenta a classificação de verbo transitivo indireto
para o verbo em questão. Além destes, Luft (2008), em seu “Dicionário
Prático de Regência Verbal”, classifica o verbo morar como sendo
predicativo locativo.
Dentro dos estudos linguísticos, a transitividade pode ser observada
sob um olhar estruturalista. No entanto, no que concerne a esta teoria
linguística, o fenômeno da transitividade não recebeu muita atenção.
Poucos estruturalistas atentaram para a transitividade, entre os quais se
destacam Andreas Blinkenberg, Charles Bally e Lucien Tesnière
(CANO AGUILAR, 1981).
Na verdade, uma das grandes lacunas do Estruturalismo foi mesmo
a sintaxe, uma vez que considerava que a oração era somente o lugar
em que se combinavam os elementos da língua isolados pela análise da
gramática estrutural. Para os estruturalistas, “a frase pertence à fala e
não à língua (...), pois é próprio da fala a liberdade das combinações”
(BALLY; SECHEHAYE, 1972). Por conta disso, a gramática gerativa
acusa o estruturalismo de “taxonômico” e de ser um mero classificador
de elementos, crítica esta que constituiu um dos tópicos mais discutidos
pelo gerativismo.
De fato, no estruturalismo, a linguística estava limitada, restrita à
rede de dependências internas nas quais os elementos que compõem a
língua se estruturam, não podendo ir além dessa estrutura.
Segundo Cano Aguilar (1981), muitos linguistas rejeitam a divisão
dos verbos em transitivos e intransitivos, uma vez que, para eles, seria
necessária apenas uma diferenciação entre as suas estruturas de
predicado como simples (intransitivos) e complexas (transitivos).
Para a Gramática Gerativa, a transitividade é uma propriedade do
item lexical. Deste modo, muitos estudiosos propõem o
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estabelecimento de regras de subcategorização, pelas quais é possível,
por exemplo, organizar os verbos em diferentes subclasses, tendo em
vista o número de argumentos que eles selecionam e as características
sintático-semânticas que esses argumentos devem possuir para que se
formem sentenças gramaticais. Por hipótese, as propriedades referentes
à estrutura argumental do verbo vêm marcadas desde o componente
lexical, que é acessado pelo componente sintático para a formação de
unidades complexas. Acredita-se que as propriedades semânticas
impostas aos argumentos do verbo sejam universais, muito embora a
codificação possa variar em função das línguas em jogo. Assim, o verbo
“gostar” prototipicamente seleciona sujeito Experienciador e
complemento Causador de Experiência, embora, no português, o
complemento seja um SP e, no inglês, um SN. Em princípio, pode-se,
portanto, assumir que a grade argumento do verbo reflete, pelo menos
em parte, o modo como apreendemos o mundo.
3. A transitividade na perspectiva funcionalista
Para Givón (2001), a transitividade corresponde a um fenômeno
complexo em que atuam os componentes sintático e semântico. Um
evento transitivo prototípico é definido por suas propriedades
semânticas do agente, paciente e verbo na oração, sendo, portanto, o
agente intencional, ativo (agentividade); o paciente concreto e afetado
(afetamento); ser um evento concluído, pontual (perfectividade).
Segundo o autor, um item mais prototípico de uma categoria tende a ser
processado automaticamente, ao passo que um item menos prototípico
demandará um esforço maior do destinatário para compreender seu
significado proposicional.
A transitividade na perspectiva de Givón (2001) compreende uma
noção gradiente e não dicotômica, diferentemente do que se observa na
Gramática Tradicional. A transitividade é gradiente porque a mudança
que ocorre no objeto é uma questão de grau e também por depender de
mais de uma propriedade para ser identificada. Sendo, também, ligada
à semântica dos verbos, em que a transitividade prototípica refere-se à
um objeto que é completamente afetado pela ação verbal.
Os autores Hopper e Thompson (1980), em seu texto clássico
“Transitivity in grammar and discourse”, consideram que a
transitividade é um fenômeno escalar e que deve ser visto num
continuum, condicionada por fatores sintáticos, semânticos e
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discursivos. Para eles, a transitividade prototípica corresponde à
transferência de ação de um agente para um paciente e à efetividade
com a qual uma ação ocorre.
No texto de 1980, os autores analisam textos de narrativas para
aplicar os Parâmetros de Transitividade, que correspondem a dez
parâmetros sintático-semânticos elaborados para aferir o grau de
transitividade de uma sentença. Embora sejam considerados
independentes, cada um desses dez parâmetros atua em conjunto com
os demais na língua, uma vez que sozinhos não são capazes de
estabelecer o grau de transitividade de uma determinada sentença. Por
exemplo, se considerarmos uma sentença como “Paula chegou na
escola”, ao analisarmos a transitividade, segundo a perspectiva da
Gramática Tradicional, teremos uma oração intransitiva. No entanto,
com base nos parâmetros de Hopper e Thompson (1980), temos sete
traços
confirmados:
cinese,
perfectividade,
pontualidade,
intencionalidade do sujeito, polaridade afirmativa, modo realis e sujeito
agente, sendo, portanto, de alta transitividade.
Embora os linguistas partam de uma visão tradicional de
transitividade, que corresponde a uma atividade que é
transportada/transferida de um agente para um paciente, envolvendo,
portanto, ao menos dois participantes e uma ação tipicamente efetivada
de alguma forma, segundo Hopper e Thompson (1980), a transitividade
é uma propriedade da cláusula inteira, e não apenas do verbo como
designam os gramáticos tradicionais.
Os Parâmetros de Transitividade sugerem uma escala em que a
transitividade pode ser aferida de acordo com cada parte isolada que
compõe a noção de transitividade de uma sentença. Cada componente
da transitividade envolve, assim, uma faceta diferente da efetividade ou
da intensidade com que uma ação é transferida entre os participantes. A
função dos Parâmetros de Transitividade é assinalar os elementos
salientes no discurso que caracterizam a oração transitiva prototípica.
O quadro a seguir elenca os Parâmetros de Transitividade de Hopper e
Thompson (1980):
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COMPONENTES

ALTA
TRANSITIVIDADE
Participantes
Dois ou mais
Cinese
Ação
Aspecto
Perfectivo
Pontualidade
Pontual
Intencionalidade do Intencional
sujeito
Polaridade da oração Afirmativa
Modalidade
da Realis
oração
Agentividade
Agentivo
Afetamento
do Objeto
totalmente
objeto
afetado

BAIXA
TRANSITIVIDADE
Um
Não ação
Não Perfectivo
Não pontual
Não intencional

Individualização do Objeto individuado
objeto

Objeto
individuado

Negativa
Irrealis
Não agentivo
Objeto não afetado

não

Quadro 1: Parâmetros de Transitividade de Hopper e Thompson (1980, p.2).

O último traço, que corresponde à individuação do objeto deve ser
aferido a partir do seguinte quadro:
INDIVIDUADO
Próprio
Humano, animado
Concreto
Singular
Contável
Referencial, definido

NÃO INDIVIDUADO
Comum
Inanimado
Abstrato
Plural
Incontável
Não referencial

Quadro 2: propriedades da individuação por Hopper e Thompson (1980, p.3)

Hopper e Thompson (1980) demonstram a importância de se
analisar os fenômenos linguísticos de forma gradiente, num continuum,
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ou seja, em sequência, afirmando que muitos fatos gramaticais das
línguas do mundo podem ser contabilizados se a transitividade for vista
em um continuum. Além disso, o fato de que a transitividade é
composta e que é, portanto, uma questão da cláusula inteira, e não
somente a relação entre o verbo e o seu objeto, é, sem dúvida, uma
grande contribuição elencada pelos autores e o que fornece a base para
a análise a partir dos parâmetros listados. Essa proposição difere do que
foi postulado pela Gramática Tradicional, que considera que a
transitividade é uma propriedade do verbo apenas, não levando em
conta os demais elementos que compõem a significação.
4. O gênero artigo de opinião
Apresentaremos, de forma breve, a concepção de gênero artigo de
opinião, levando em consideração abordagens de linguistas e também
de manuais jornalísticos, como o jornal Folha de S. Paulo.
São muitos os gêneros textuais existentes e, por isso, muitas vezes é
difícil classificá-los de maneira unívoca, uma vez que alguns são
determinados pelos aspectos formais, enquanto outros pela sua função
(MARCUSCHI, 2008). Sendo assim, os variados gêneros textuais não
se caracterizam por formas estruturais fixas e definidas, mas sim
influenciados pelas diversas esferas da atividade humana, servindo a
determinados objetivos específicos em situações sociais particulares.
Para Bakhtin (2000), a língua é considerada um instrumento social,
histórico e cognitivo, permitindo, assim, ao indivíduo intervir e agir no
meio em que está inserido. E é por meio do uso dos gêneros textuais
que essa inserção se torna possível.
Segundo Bakhtin:
[...] todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que
sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. Não
é de surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam
tão variados como as próprias esferas da atividade humana, o que
não contradiz a unidade nacional de uma língua (BAKHTIN,
2000, p. 279).
Marcuschi (2002) discute a formação dos gêneros textuais e afirma
que estes são altamente maleáveis e surgem das necessidades e das
atividades sócio-comunicativas e culturais dos usuários da língua, o que
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pode ser facilmente percebido se forem considerados os inúmeros
gêneros textuais existentes.
Para o autor:
[...] em muitos casos são as formas que determinam o gênero e,
em outros tantos serão as funções. Contudo, haverá casos em que
será o próprio suporte ou o ambiente em que os textos aparecem
que determinam o gênero presente (MARCUSCHI, 2002, p. 21).
Os gêneros textuais podem ser encontrados nas modalidades oral e
escrita. Marcuschi (2001, p.37), afirma, no entanto, que "as diferenças
entre fala e escrita se dão dentro do continuum tipológico das práticas
sociais da produção textual e não na relação dicotômica de dois polos
opostos".
O artigo de opinião, gênero textual eleito para a investigação nesta
pesquisa, é um texto jornalístico argumentativo que se caracteriza por
expor a opinião do seu autor. Pode ser chamado de matéria assinada ou
coluna (quando substitui uma seção fixa do jornal). O artigo de opinião
é um gênero que contém sempre um título polêmico ou provocador e
expõe uma ideia ou ponto de vista sobre algum assunto específico a ser
discutido. Conforme Rodrigues, nesse gênero, interessa menos a
apresentação dos acontecimentos sociais em si, do que a sua análise e a
posição do autor frente ao tema (RODRIGUES, 2007, p. 174).
Embora seja, na maioria das vezes, um gênero livre, que expressa a
opinião do próprio autor sem ter relação com a opinião do jornal ou
revista em que é veiculado, alguns jornais têm a prática de editar artigos
que não estejam em consonância uns com os outros (artigos de opinião)
e com a opinião do veículo, como o jornal Folha de S. Paulo, que
determina:
A Folha tem por princípio editar artigos que expressem pontos
de vista diferentes sobre um mesmo tema. (...) Embora a
responsabilidade jurídica pelo artigo caiba a quem o assina, a
responsabilidade jornalística e política cabe ao jornal (MANUAL
DA FOLHA, 2001, p. 107).
Este gênero textual pode aparecer com linguagem objetiva, em 3ª
pessoa, ou subjetiva, em 1ª pessoa, além de utilizar predominantemente
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verbos no presente, também é constituído, na maior parte das vezes, por
três partes principais: exposição da ideia (apresentação do tema),
interpretação e opinião. A opinião é, comumente, apresentada com
liberdade na expressão dos argumentos e exige um bom direcionamento
pessoal. Embora essas estruturas sejam mais comuns, é possível que
existam artigos de opinião elaborados de maneiras distintas,
considerando a natureza instável dos gêneros textuais. Segundo
Barbosa e Rabaça (2005), em seu Dicionário de Comunicação, o artigo
é caracterizado como um:
Texto jornalístico interpretativo e opinativo, mais ou menos
extenso, que desenvolve uma ideia ou comenta um assunto a
partir de determinada fundamentação. Geralmente assinado, o
artigo difere do editorial por não apresentar enfaticamente, como
este, uma “receita” para a questão em pauta, nem representar
necessariamente a opinião da empresa jornalística (BARBOSA,
RABAÇA, 2005, p. 42).
Considerando nossa hipótese, a escolha do gênero artigo de opinião
se justifica justamente por ser este um gênero que difere das narrativas,
já trabalhadas nessa perspectiva por Hopper e Thompson (1980).
Tratam-se também de textos que envolvem forte argumentação e
exposição de fatos, o que permite a identificação da intencionalidade
discursiva do usuário da língua e que permite-nos relacionar essas
intenções ao fenômeno da transitividade.
Em jornais e revistas de grande circulação no Brasil, há pessoas
específicas responsáveis pelos artigos de opinião publicados
diariamente. São pessoas, geralmente, que possuem algum destaque
social e/ou jornalistas que trabalham escrevendo as colunas todos os
dias.
Optamos por coletar artigos de opinião do jornal A Gazeta da cidade
de Vitória, no Espírito Santo. Este jornal é o mais antigo em circulação
no estado e atinge um grande número de leitores. O jornal A Gazeta,
diferentemente do que se vê na maior parte de jornais e revistas no
Brasil, costuma dar voz a pessoas “comuns” na hora de escolher seus
articulistas. Comumente, vê-se estudantes, magistrados, atores,
arquitetos, advogados, professores, entre outros, escrevendo as colunas
de artigos de opinião de A Gazeta. Neste jornal, o artigo de opinião se
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caracteriza como um gênero bastante democrático, em que qualquer
pessoa pode ser articulista e é comum que os artigos de opinião
publicados nos jornais sejam assinados pelos mais diferentes indivíduos
da sociedade, não somente por jornalistas.
Essas pessoas são escolhidas para falarem de temas que dominam e nos
quais estão inseridos diretamente. Assim, argumentam e expõem fatos a
respeito dessas temáticas, mostrando que, de fato, compreendem e conhecem
a questão discutida.
5. A análise do corpus
Com vistas à identificação do grau de transitividade de sentenças
nos artigos de opinião, para a realização desta pesquisa, o corpus foi
composto por 6 artigos de opinião coletados semanalmente do jornal A
Gazeta, da cidade de Vitória – ES, entre os meses de Março e Abril de
2015. No total, foram analisadas 130 sentenças.
Tendo caráter qualitativo, esta pesquisa não prioriza a quantificação
dos dados. Nosso interesse consiste em realizar uma análise que
promova a discussão das características linguísticas de cada um dos
artigos de opinião de forma detalhada. O referencial teórico eleito foi o
Funcionalismo, que permite a investigação da língua em uso e suas
particularidades no processo comunicativo.
A investigação dos gêneros textuais “engloba uma análise do texto
e do discurso e uma descrição da língua e visão da sociedade”
(MARCUSCHI, 2008, p. 149). Utilizar o gênero artigo de opinião na
análise aqui empreendida revela-se importante, uma vez que nos
permite identificar na linguagem em funcionamento o comportamento
da transitividade.
A importância de se analisar o gênero artigo de opinião reside no
fato de ser este um texto argumentativo ainda pouco investigado,
sobretudo com respeito à transitividade. Além disso, Hopper e
Thompson (1980) não estudaram textos argumentativos e sua relação
com o fenômeno da transitividade.
Também é possível notar a influência da transitividade nesse gênero
textual, de forma que determinados trechos com transitividade mais
elevada ou mais reduzida revelam particularidades que caracterizam
esse gênero.Com relação à aferição da transitividade utilizando os
parâmetros e para nortear nossa análise, seguimos a seguinte divisão:
cláusulas com até três traços marcados positivamente foram
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consideradas de transitividade baixa, cláusulas que tinham entre 4 e 6
traços marcados positivamente foram consideradas de média
transitividade e cláusulas com 7 ou mais traços marcados positivamente
foram consideradas de alta transitividade, conforme quadro a seguir:

Grau de transitividade

Quantidade de traços
marcados positivamente

Baixa

Até 3 traços

Média

Entre 4 e 6 traços

Alta

7 ou mais traços
Quadro 3: graus de transitividade

Essa divisão permite uma categorização dos diferentes graus de
transitividade nas sentenças dos artigos de opinião para que, ao final,
seja possível estabelecer as características que corroboram a
transitividade mais alta ou mais baixa dentro do texto analisado.
Em primeira instância, é preciso relatar que a nossa hipótese se
confirmou, ao menos em parte, nos dados analisados, uma vez que
observou-se que os verbos de ação nos textos analisados aparecem
principalmente quando o articulista defende uma opinião, revelando um
grau de transitividade mais elevado do que quando o autor apenas
procura definir ou descrever algum fato, conforme o exemplo abaixo,
em que em todas as sentenças com os verbos de ação destacados a
transitividade foi classificada como alta:
(1) “Embora saibamos que existem juízes fantásticos, sabemos
também que existem magistrados fechados em suas redomas de vidro,
que se recusam a receber advogados (ou os recebem muito mal) – mas
escancaram as portas para membros do MP ou delegados -, ignorando
as defesas e as teses apresentadas, colocando-se na posição de
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verdadeiros combatentes do crime, o que está longe de ser a função de
um magistrado.” Trecho do artigo “Tempos difíceis”.
Porém, em outros trechos, nos quais não figuravam verbos de ação,
a transitividade não se mostrou mais elevada quando o autor demonstra
seu posicionamento frente ao tema. Ao contrário, a transitividade mais
elevada foi encontrada, em sua maior parte, em sentenças que tinham o
objetivo de expor a temática discutida e também em trechos de
interpretação dessa temática.
A razão dessa diferença, possivelmente, reside no fato de no texto
clássico de Hopper e Thompson (1980) a análise empreendida ter sido
realizada com base em narrativas e estas têm comportamento distinto
de textos argumentativos, como o artigo de opinião, em relação ao
fenômeno da transitividade.
Observamos que, na maioria dos artigos analisados, utiliza-se o
chamado presente histórico. Esse recurso linguístico surge quando o
usuário da língua pretende relatar um acontecimento passado, mas
utiliza verbos no presente para indicar que o relato é bastante atual.
Trata-se de um recurso muito utilizado em manchetes de jornais. O
excerto a seguir faz parte do artigo de opinião “Repensar as
Metrópoles” e ilustra essa característica:
(2)“A recorrente aprovação do Estatuto da Metrópole (Lei nº
13.089/15) estabelece conceitos e diretrizes para a governança
interfederativa e tem por base o pressuposto de que algumas atividades
metropolitanas só serão exequíveis se consideradas no âmbito de
função pública de interesse comum.” (Grifos nossos)
O artigo de opinião que não demonstrou predominância dessa
característica de utilizar o presente histórico foi o intitulado
“Desperdício histórico” que versa sobre a história do Espírito Santo
desde a época em que era uma Capitania Hereditária e, contando algo
que faz parte da história do país, privilegiou verbos no passado,
apresentando grande número de sentenças com o traço de
perfectividade. Possivelmente, esse ponto observado se deve por serem
as informações relatadas parte da história comprovada e não críticas e
opiniões apresentadas pelo autor, como é mais comum observar em
textos que compõem esse gênero textual.
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Foi possível notar também que são utilizados, muitas vezes nos
artigos de opinião, verbos de ligação, uma vez que o autor sempre busca
apresentar o fato discutido com muitas explicações e esses verbos têm
a função de definir o que está sendo tratado:
(3) “Alguns exemplos são os grupos Repertório, Folgazões, Z,
Makuamba, Vira-lata, Boyasha e Confraria, na Grande Vitória, e os
coletivos Circo-Teatro Capixaba, Gota, Pó e Poeira e Rerigtiba, no
interior.” (Grifos nossos) - Trecho do artigo “Conquistas e desafios do
teatro capixaba”.
Outro aspecto que chamou a atenção nos artigos analisados foi que
quando o tema de discussão está relacionado a um elemento humano, a
transitividade ao longo de todo o texto se mostra oscilando entre média
e alta, como foi o caso do artigo intitulado “Tempos difíceis”, que faz
uma crítica a magistrados e a sua forma questionável de exercer sua
função jurídica, e também o artigo intitulado “Conquistas e desafios do
teatro capixaba”, que discute a situação de grupos de teatro no Espírito
Santo, que representam metonimicamente os atores do estado.
Por outro lado, em artigos como os intitulados “Repensar as
metrópoles” e “Pagou, passou”, a transitividade se mostrou oscilando
entre baixa e média na maior parte do texto, uma vez que tratam,
respectivamente, do problema das cidades no Brasil e dos cursos de
pós-graduação lato sensu oferecidos com irregularidades, sendo,
portanto, temas relacionados a elementos não-humanos.
Das 130 sentenças analisadas nos 6 artigos de opinião selecionados,
pudemos identificar que o grau predominante foi o de baixa
transitividade, conforme pode ser observado no quadro a seguir:
Artigos
de
opinião
Repensar
as
metrópoles
Tempos difíceis
Pagou, passou
Desperdício
histórico
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Transitividade alta
1
12
1
8

Transitividade média
8
14
6
5

Transitividade baixa
11
7
11
2
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Conquistas e
5
4
8
17
desafios
do
teatro capixaba
Juízes
4
7
14
25
divergentes
Total
31
44
53
130
Quadro 4: Descriminação quantitativa dos graus de transitividade
evidenciados

Apesar de nossa análise possuir caráter qualitativo e não quantitativo,
com o quadro, pudemos observar que o grau predominante de
transitividade nos artigos de opinião do jornal A Gazeta foi baixa,
seguido de sentenças de transitividade média e, por fim, sentenças de
transitividade considerada alta, diferente do que foi evidenciado pelas
pesquisas de Hopper e Thompson (1980) em relação às narrativas, nas
quais a transitividade é predominantemente alta.
5. Considerações finais
Esta pesquisa analisou artigos de opinião retirados do Jornal A
Gazeta, de Vitória, no Espírito Santo, com vistas à identificação do grau
de transitividade das sentenças que compõem esse gênero textual. Para
tanto, foram utilizados os Parâmetros de Transitividade propostos por
Hopper e Thompson (1980).
É característica do artigo de opinião possuir em cada parágrafo uma
ideia central que é apresentada e defendida pelo autor. Ainda assim,
notamos que nem sempre quando há a apresentação do tema a
transitividade é mais baixa se comparada ao momento da defesa da tese.
Porém, a transitividade se mostrou alta quando eram encontrados
verbos de ação no momento de defesa da tese, ou seja, quando o autor
se posiciona para expor sua opinião nas sentenças analisadas.
Os dois primeiros artigos analisados tratam de temáticas distintas: o
primeiro argumenta sobre as condições precárias das metrópoles
brasileiras, enquanto o segundo critica a atuação de magistrados que
agem de forma corrupta e por interesse. Sendo assim, notamos que
quando o tema do artigo aborda um elemento humano, a transitividade,
ao longo de todo o texto, é mais alta do que quando esse elemento
analisado é inanimado. O mesmo pode ser observado em outros três
artigos, que traziam temas ligados à irregularidade dos cursos de pósgraduação lato sensu, o desperdício de água que vem desde os tempos
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do Brasil Colonial e a questão de seguir ou não a lei à risca e suas
implicações na sociedade. Também o artigo que tratava dos grupos de
teatro no Espírito Santo demonstrou transitividade mais alta que os
demais, por discorrer sobre um elemento humano.
Por ser característica do artigo de opinião utilizar verbos no
presente, mesmo para situações ocorridas no passado (de todos os
artigos analisados, apenas um não apresentava um maior número de
verbos no presente), é muito utilizado o presente histórico, um recurso
narrativo que sugere a atualidade dos fatos narrados e procura causar
maior impacto, mesmo que os fatos tenham acontecido no passado.
Considerando que a transitividade prototípica privilegia um sujeito
agente, intencional e um objeto afetado e individuado, podemos
relacionar este fato às proposições de Hopper e Thompson (1980), uma
vez que esses traços foram muito recorrentes nos artigos que
apresentaram alta transitividade e que tinham como tema um elemento
humano.
Foi possível estender a proposta de Hopper e Thompson (1980) para
além das narrativas, utilizando como corpus de análise o artigo de
opinião. Além disso, esse trabalho pôde mostrar como a gramática se
relaciona com o discurso, pois um fenômeno gramatical, como a
transitividade, tem relação com a construção do discurso, com as
escolhas que o usuário da língua faz.
Conclui-se, portanto, que características linguísticas, como o
fenômeno da transitividade, estão relacionadas diretamente às
motivações pragmáticas dos usuários da língua e que sua investigação,
então, se mostra muito relevante.
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TERCEIRO: DA CRIAÇÃO DO TÍTULO AOS
OBJETOS DA GRAMÁTICA DA LÍNGUA
(OGL)
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Resumo: O que entra em jogo, na escritura do título de um texto,
quando alunos recém-alfabetizados combinam o que vão escrever?
Sendo o texto escrito um relato sobre uma excursão escolar
vivenciada por eles, de que maneira os significantes linguísticos
concorrem para a composição do título? Essas questões se
encontram no cerne de nossa proposta de investigação. O processo
escritural analisado foi registrado através de material audiovisual,
capturando, em tempo real, a interação entre os alunos e as
operações metalinguísticas e metaenunciativas que orientam o
processo e a escrita final do texto. As análises realizadas
evidenciam que alunos em processo de aquisição de linguagem
discutem não apenas sobre o que vão escrever textualmente, mas
sobre questões gramaticais heterogêneas, que vão desde o sistema
gráfico até regras sintáticas ainda não formalizadas por eles – que
denominamos de “objetos da gramática da língua” (OGL).
Abstract: What comes into play when recently alphabetized students
agree upon what should be considered while writing the title of a
text? If such title refers to a composition about a school trip, in
which way should linguistic significant items influence the creation
of the title? Such questions are the core of our investigative
proposal. The writing process analyzed was registered via
audiovisual; capturing in real-time students interaction and
metalinguistic and meta-enunciative operations guiding text
production and final draft writing. The analysis demonstrates that
language acquiring students discuss not only what phrases to write,
but grammatically heterogenic issues as well. Such issues vary from
the graphic system all the way through syntactic rules not yet fully
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absorbed – which we chose to refer to as “objects of the language
grammar” (OLG).
1. O texto e a textualização em curso
Através das lentes teóricas advindas da Genética Textual
(GRÉSILLON, 1994; DE BIASI, 1996; HAY, 1979, dentre outros.)
e da Linguística da Enunciação (AUTHIER-REVUZ, 1998, 2004)
que balizam os estudos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa
“Escritura, Texto e Criação”1, o material analisado nesta pesquisa
constitui, potencialmente, um “manuscrito escolar” – termo forjado
pelo pesquisador Calil (2004). “O manuscrito escolar”, constituído,
por sua vez, na “escritura em ato” preserva a especificidade de sua
situação ecológica de produção – espaço escolar/ sala de aula – e
torna visível os eventos e os movimentos de uma cena sublinhada
por um diálogo intenso entre os escreventes, bem como a relação
que eles mantêm com diferentes “saberes” e “possibilidades”: sobre
o que deve ser escrito no texto, sobre a sintaxe, sobre o sistema
ortográfico recebidos na sala de aula, dentre outros2.
Se o manuscrito escolar, enquanto produto final, permite-nos
abstrair estes saberes, através de marcas gráficas inscritas no papel
– rasuras, borrões, deslocamentos, substituições, agenciamentos
metafóricos e metonímicos, etc. –, o processo de escritura do
manuscrito escolar em “tempo real” e realizado por uma dupla de
alunos, dialogando e combinando o texto, revela o saber manifesto
instantaneamente na situação ecológica dada a maneira como os
alunos enfrentam a textualização em ato, ou seja, no momento exato
em que estão escrevendo.
Os sujeitos da nossa pesquisa são 2 meninas – entre 8 e 9 anos –
que, no ano de 2014, cursavam o 3º ano do ensino fundamental.
Juntas, elas escreveram o relato de uma excursão escolar que fizeram
para a Salina Soledade, na cidade de Macau/RN. A escrita do texto
se realizou no dia seguinte à visita, após a professora organizar os
alunos em uma “roda de conversas”, relembrando a aula passeio e
demandando à turma as impressões sobre a excursão3.
O material que constitui o corpus a ser investigado, neste
trabalho, preserva a cena dialogal, cujo início se dá desde o momento
de combinar o quê, sobre e como vão iniciar o texto, até o momento
em que entregam à professora a versão final. Este texto final é, por
sua vez, o que chamamos de segunda versão, pois os alunos
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escrevem uma versão primeira retornando a ela para realizar as
modificações que acharem pertinentes.
O fato dos alunos utilizarem caneta esferográfica, de sorte que
não podem apagar qualquer signo gráfico impresso por eles no
papel, é o que nos possibilita “ler” ou “rastrear” os caminhos
percorridos por eles até à escrita do texto final. Neste sentido, está
em jogo, “a gênese do texto”.
A recolha de todo este “processo”, por sua vez, demanda uma
especificidade metodológica que preserve os corpora constituído
pela escritura em ato. Assim, fez-se uso de recursos audiovisuais, na
tentativa de preservar “as condições ecológicas, didáticas e
interacionais da sala de aula” (CALIL, 2016, p. 533) O tempo total
da filmagem foi de 43 minutos e 42 segundos (43m42s).
A câmera foi ligada após a consigna da professora, de modo que
a filmagem se realizou no instante em que as crianças iniciaram a
combinação. Notamos que, deste tempo, 07m12s foram dedicados,
pela díade que está envolvida em nosso estudo, à negociação do
título. Portanto, de todo o processo de textualização, recortamos para
análise apenas os turnos geradores de formulações relativas à
combinação e à escrita do título do texto.
É necessário reconhecer, com Calil (2008), que a escrita de textos
por díades de alunos, embora seja, nas escolas brasileiras, uma
atividade pouco presente no ambiente escolar, este tipo de trabalho
e o registro fílmico oferecem significativos elementos para se
observar e interpretar como os próprios alunos dialogam e interagem
entre si e com o próprio texto em trânsito. O material daí resultante
é, para o investigador, potencialmente rico, pois permite-nos, no
tempo real da escritura e da combinação dos textos, observar os
aspectos metalinguísticos, metaenuniativos (AUTHIER-REVUZ,
1998) e, também, multissemióticos (gestos, tons de voz, desenhos,
etc.) responsáveis pela produção de sentidos e pela unidade textual.
Tais aspectos, em nossa pesquisa, mostraram-se visíveis em um
evento aparentemente factual: justamente na forma como o título se
arquiteta na combinação oral e na instância da escrita. Analisamos,
também, agora considerando todo o processo de escritura, que
objetos de gramática da língua (OGL) são recorrentes na
combinação do texto (e do título). Notamos, já na combinação do
título, uma forte presença dos OGL promovendo paradas
significativas na sequência da organização puramente discursiva
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relacionada ao conteúdo do texto. É interessante observar de que
maneira o fluxo discursivo desenhado pelo conteúdo ou gênero do
texto – sejam eles quais forem – pode se encontrar com um fluxo de
ordem puramente gramatical, especialmente quando os escreventes
são crianças em processo de aquisição de linguagem.
1.1 Do discurso e dos objetos da gramática da língua (OGL)
Como observa Calil (2016), profissionais franceses, cuja linha de
interesse também tem sido o processo de escritura de textos, tem
desenvolvido estudos sobre a escrita colaborativa ou o que
denominam, de modo geral, “redação conversacional” (e.g.,
BOUCHARD & MONDADA, 2005; GAULMYN, BOUCHARD &
RABATEL, 2001). Ela se manifesta sob feições diversas: 1. o
professor pode escrever na lousa dialogando com os alunos sobre o
que e como escrever; 2. os alunos (em díades ou em grupos maiores),
combinam e escrevem o texto.
A escrita colaborativa é um campo minado de pontuações
heterogêneas e subjetivas. Ressalta na negociação uma espécie de
confronto entre três: os dois interlocutores e o fluxo dos
significantes. Nesse confronto, porém, é necessária uma ancoragem,
uma parada metafórica que conduza o texto ao seu ponto final, sem
que se arrole, infinitamente, no eixo metonímico (LEMOS, 1988).
A negociação na escrita colaborativa não se realiza de modo
pacífico, pois escolhas são feitas, significantes são rejeitados, um
escrevente controla, em muitas situações, o caminho que o texto
deverá seguir, retornos são realizados pelos sujeitos sobre as suas
próprias palavras, sobre seus dizeres e sobre o dizer de seu
interlocutor. Tais retornos assumem papel relevante na interação que
constitui a escrita colaborativa4.
Observamos que neste tipo de escrita, seja qual for a temática que
irá compor o texto, os alunos estão presos ao jogo da sequência das
letras, da sintaxe, da semântica, da pragmática e do texto enquanto
objeto de um exercício escolar.
2. Aventuras em série: o percurso da textualização do título
Os fragmentos eleitos para nossa investigação nesta seção do
trabalho correspondem apenas àqueles que se referem diretamente à
escolha do título na combinação oral, como assumimos
anteriormente. Para a análise, enumeramos os turnos de fala,
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obedecendo à sequência em que aparecem na cena enunciativa. No
total, em todo o diálogo, são 467 turnos de fala. Embora deixemos
os turnos enumerados, a cada trecho recortado para análise nomeálos-emos de Cena A, Cena B, Cena C e, assim, de modo
subsequente5.
Optamos por uma transcrição diplomática,
acentuando apenas certas manifestações simbólicas a exemplo de
“não aceitar a palavra enunciada pelo colega através de gestos” ou
“ficar pensativa”, por parecerem colocar em cena uma atividade
reflexiva de “um” que atinge o “outro” (interlocutor), promovendo
mudanças na direção do que deve ou não ser escrito.
A Cena A abre o diálogo entre as alunas, nomeadas através das
siglas MR e MC.
Cena A
01-MR: Pronto (Chama a atenção de MC, balançando o braço desta).
Vamos começar. Vamos começar a combinar!
02-MC: MR, fale mais baixo porque ela está ouvindo... e você tá
falando muito alto!
03-MR: Tá bom! Tá certo! Vamos começar a combinar logo.
04-MR: Pronto. Como você acha que deve começar?
05-MC: (Pensativa) Você quer fazer que parte? Você quer falar da
salina? Eu quero falar do processo:: do final do processo.
06-MR: (Pensativa) A parte do refinamento?
07-MC: É. E...
08-MR: É quando o sal se refina.
09-MC: Não! O final. Quando vai pra loja.
10-MR: (Fica pensativa por um instante, coloca a mão na cabeça,
sinalizando decepção) Esqueceu que o sal de lá é para animais?
11-MR: Pronto! O sal lá é para animais, então a gente pode começar
assim: ammmm... Como você acha que deve ser o título?
O significante “começar” se faz presente em quatro momentos.
No turno 01, MR duplica o enunciado “Vamos começar” definindo,
no enunciado imediato, o que se deve começar: “começar a
combinar” o texto. A insistência reduplica-se no turno 03, através do
enunciado “Vamos começar a combinar logo”. No turno 04, por sua
vez, o verbo “começar” agora dirige-se a outra cena, àquela
específica sublinhando o que poderia ser escrito no início do texto.
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É possível observar, na Cena A, marcas linguísticas acionando
o discurso dialogal em que sujeitos recorrem ao turno do outro. São
os dêiticos “nós”, “você” e “eu”, repertoriando os lugares e as ações
que cada escrevente passa a assumir. Em todo o processo, o pronome
“eu” aparece 39 vezes; “você”, 27, já o “nós”, apenas duas vezes.
Embora anotemos aqui a presença dos pronomes para nos referirmos
à forma elocutiva de cada escrevente, seja em relação a si mesmo,
seja em relação ao outro, o texto pulsa no que concerne a formas
verbais – sem a presença oral do pronome pessoal –, a exemplo de
“vamos”, cujas marcas desinenciais, também, colocam em ato um
falante assumindo sua postura mediante o texto em curso6.
A presença direta dos dêiticos e das formas pronominais
acentuam uma partilha, expondo que cada escrevente é autor e
coautor do percurso textual. Na Cena A ainda encontramos estes
pronomes interligados a verbos ligados à modalização deôntica,
sublinhando um eixo específico no diálogo: o da condução ou da
proibição (PALMER, 2001; BRONCKART, 1999). Desta maneira,
torna-se bem explícito que as meninas tentam definir o que “pode”,
“deve” ou se “ache” pertinente entrar no texto. Esta questão se
manifesta já no início do diálogo, momento de tomada de decisão
importante, pois aí se decide como o texto deve “começar”. Nos
turnos a seguir, ainda referentes à Cena A, colocamos esses verbos
modalizantes e os pronomes em itálico e negrito, deixando-os mais
evidentes.
03-MR: Pronto (Chama a atenção de MC, balançando o seu braço).
Vamos começar. Vamos começar a combinar!
04-MR: Pronto. Como você acha que deve começar?
05 -MC: (Pensativa, responde) Você quer fazer que parte? Você
quer falar da salina? Eu quero falar do processo:: do final do
processo.
No turno 10, O terceiro enunciado é um indício do que não se
deve falar/escrever sobre/no texto-relato da excursão, para MR.
Notamos, por outro lado, que as crianças não se concentram no
passeio, de modo geral, mas pontuam, especificamente, o que
observaram na Salina por elas visitada: o processo de coleta,
refinamento e distribuição do sal.
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É no turno 11, especificamente, que MR se lembra de algo cujo
referente direto é a composição textual: a escrita do título. Este fato
pode ter sido ativado por alguns fatores. O primeiro, pela própria
forma como um texto é ordenado e circula socialmente. Como se
costuma assumir, o título, além de assumir uma propriedade
funcional muito importante, pode orientar o leitor para o conteúdo a
ser lido7.
A segunda razão pela qual o título é mencionado pode ser a
presença do significante “começar” no enunciado “então a gente
pode começar assim”. A dúvida, o pensamento ou o arrendamento
da ideia, metaforizados na notação onomatopaica “ammmm”,
instanciam o momento exato em MR “salta” do que deve ser escrito
no corpo do texto para o “título” a ser escrito.
Não se pode descartar um terceiro motivo, este de ordem
pragmática, trata-se de uma espécie de ordenamento das professoras
que repetem, no momento do comando, em voz alta, para as crianças
não esquecerem de escrever o título do texto. De um ordenamento
textual a um ordenamento real impondo a quem escreve um fato em
potencial: todo texto deve ter um título (CALIL, 2004).
É no turno 12, que o título é enunciado pela primeira vez, mais
em termos interrogativos que afirmativos.
Cena B
11-MR: Pronto! O sal lá é para animais, então a gente pode começar
assim: ammmm... Como você acha que deve ser o título?
12-MC: Éééé... Sal (pausa), dos animais?
13-MR: Não.
14-MR: Vamos colocar mais alguma coisa:: que caia mais com o
nome.
15-MC: Ammm... Viagem à Salina.
16-MR: Nãooo!
17-MC: E como você acha?
18. MC: (Simultaneamente à fala de MC) Não! Viagem à Salina
Soledade de Macau, RN.
19. MR: (Sorri, pensa e diz acenando com a cabeça) Não!
20. MC: (Desapontada) Ahhhh! (Começa a mexer com a caneta)
21. MR: Visita às Salinas que fazem sal para animais.
22. MC: (Arregala os olhos e concorda com a cabeça) De
Macauuuu!!!
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23. MR: Tá bom, bota de Macau!
24. MC: RN! (MR coloca a mão na cintura e faz cara de quem não
gostou)
25. MC: Sim, Macau é do RN!
26. MR: Tá booom!
27. MC: Só não seria da África!
No turno 11, MR pergunta como deveria ser o título. Na resposta
de MC, uma pausa se interpõe entre os significantes “sal” e “dos
animais”. MC retoma, neste instante, o que foi anunciado pela
colega, o fato de que “o sal de lá é para animais”. A pausa acentua
uma espécie de pedalada autonímica (AUTHIER-REVUZ,1994)
realizada pelo que chamamos, gramaticalmente, de “adjunto
adnominal restritivo”, refinando o título e alojando-o
simbolicamente na relação imaginária entre “a coisa ser falada” e a
“forma como ela deve ser nomeada”, entre “as palavras e as coisas”
experienciadas (AUTHIER-REVUZ, 1998).
Ao defender “Vamos colocar mais alguma coisa:: que caia mais
com o nome”, MR reconhece ser possível que o título especifique
mais do que o que já fora dito. Tal leitura é feita por MC como sendo
o “nome” próprio da salina, haja vista que ela própria sugere o título
“Viagem à Salina soledade de Macau, RN”, no turno 18.
Neste momento, inicia-se algo ainda mais surpreendente; nesta
combinação uma aluna se sobressai e seu dizer parece dominar. MR
discorda de MC, através do advérbio negativo “Não”, e, ao pedir à
MC “algo que caia mais com o nome”, convida sua colega a pensar
em outras possibilidades de nomeações.
Buscamos explorar, elaborando um quadro, a posição e os
movimentos operantes de MR e MC na combinação do título.
Deixamos em negrito o que parece ser a negociação final:
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MC
MR
MC
MR

MR/
MC

Sal, dos
animais
Viagem à
Salina
Viagem à
Salina
Visita às
Salinas
Visita às
Salinas

Soledade

de
Macau

RN

que
fazem
TÍTULO (ao final do acordo verbal)
Soledade
De
RN!
que
Macau
fazem
uuu!

Sal para
animais
sal para
animais

(Quadro 01)

Reconhecemos uma série de adjuntos adnominais restritivos
anunciando “o que cai melhor com o nome”. MC nomeia e anuncia
a cidade e o lugar onde a salina se encontra. Observando com
atenção, o enunciado primeiro ainda se mantém “sal dos animais”
na versão final.
Em uma rápida comparação, observamos em MC o desejo de não
apenas nomear, mas especificar o lugar por elas visitado. Assim,
localiza-se a cidade e o estado da salina: Natal-RN. MR não sente a
necessidade de demarcar o estado, como se isto lhe parecesse
redundante, como se o nome próprio “Macau”, sozinho, já
estabelecesse referência direta ao estado em que a cidade se
encontra, o Rio Grande do Norte. Nesse embate, MC reafirma,
ironicamente “Só não seria da África!”. Em termos gramaticais,
diríamos que a presença dos “adjuntos adnominais restritivos” – cuja
nomenclatura aqui é do investigador e não da aluna – fecha o sentido
presente no título agora eleito. A “coincidência” imaginária entre o
título e o passeio, o vivenciado, parece, finalmente, estabilizar-se.
Há na composição do título, uma substituição entre significantes
curiosa pontuando que, em um processo de combinação, nem tudo
parece ser objeto de reflexão, pois a passagem da palavra “viagem”
para “visita” realiza-se sem qualquer dúvida, discordância ou
negociação. O que podemos considerar aí? A atenção dada a outros
significantes no fluxo dialogal parece estar em maior evidência, de
modo que canaliza a atenção para um tipo de negociação e não para
outra? No caso, a atenção está centrada na nomeação do lugar
visitado? Será que, mesmo inconscientemente, MR “reconhece” que
não entrou na combinação inicial uma “viagem” ou um “passeio”,
mas apenas as coisas vistas na Salina – os processos que levam ao
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refinamento do sal? Pode-se pensar em outras variáveis, mas perece
difícil assumir, de fato, o que estaria em jogo nesta substituição.
Entre os turnos 12 e 26, vemos jogadas linguísticas na busca do
que parece ser o melhor título e uma tensão discursiva no seio da
“combinação”, posicionando as crianças em posição de novos
acordos e decisões.
A Cena C, ocorrida há apenas 03m e 57s, revela que MC prefere
que a combinação ocorra à medida em que estão escrevendo o texto.
MR aceita a proposta da colega e anuncia à professora que já haviam
decidido.
Cena C
28. MR: (Sorri para a colega e olha ao redor) Tá certo! Pronto. Aí
co... Aí... (Chama a colega que está distraída) MC! Aí eu acho que
podia começar assim... Ammm... Dia 21 de agosto...
29. MC: (Com expressão facial de surpresa) No dia 21 de agosto, a
turma do 3° ano A... (MC interrompe e fala) Você vai falando e eu
já vou escrevendo.
30. MC: (Simultaneamente à fala de MR) A turma do 3º ano A...
(Pensa um pouco e concorda com a cabeça)
31. MR: (Chamando a atenção da professora) Decidimos já!
Desta maneira, o texto é escrito à medida em que vai sendo
combinado oralmente e vice-versa.
3. Escrever a dois na (sur)presa do terceiro: os objetos da
gramática da língua
Denominamos de “objetos da gramática da língua” (OGL), as
questões da gramática da língua em seus variados aspectos,
ortográficos e sintáticos que, mesmo intrínsecos à elaboração do
texto, não parecem ser fatores de ordem pragmática, enunciativa ou
discursiva no que respeita ao relato da excursão. São os objetos
ligados às regras escriturais da gramática da língua. Tomemos o
turno a seguir para que a noção de OGL possa ficar mais clara.
Cena D
31. MR: (Olhando para a professora) Decidimos já!
32. PROFESSORA AUXILIAR: Decidiram? (Entrega o papel para
elas escreverem)
33. MC: Como é o nome do título?
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34. MR: Amm... Visi... Visita a Salinas que fazem sal para animais
(Após anunciar o título, MC começa a escrever)
35. MR: Bota, visita...
36. MC: (Pensativa, escrevendo) Visita. É com z ou s?
37. MR: “S”. Lembra que entre duas vogais “s” tem som de “z”?
A professora entrega às alunas o papel para que elas possam
escrever o que combinaram. No momento da escrita, entretanto, uma
série de recombinações impulsiona a feitura da versão primeira. As
mudanças são, provavelmente, imprevisíveis, uma vez que as
crianças lidam com questões relacionadas à memória8 (lembrandose do que foi dito antes), à entrada de novos significantes e à
possibilidade de escolher outro título, diferente do que fora
combinado oralmente. Observamos que MC esquecera o título e
demandando à MR, no turno 33: “como é o nome do título?” MR,
ao responder prontamente, no turno 34, “Visita às salinas que fazem
sal para animais”, promove um completo apagamento das inserções
de MC (Soledade de Macau-RN). Instaura-se, de imediato, uma nãocoincidência entre a combinação oral do título, realizada
anteriormente, e o título a ser escrito.
No turno 37, MC concentra-se no modo como a palavra “visita”
deve ser escrita. Trata-se, aqui, de um OGL, haja vista que há uma
pontuação no que concerne à questão ortográfica – advinda de
situações de aprendizagem da sala de aula. MR “lembra” a relação
homofônica entre a letra “s” e a letra “z”, e, com ela, a regra geral,
anunciando que “entre duas vogais “s” tem som de “z”.
Na figura 01 em destaque, extraímos o título escrito por MC.
Nele, a palavra “visita”, do modo como decidido e, mais adiante,
ainda no título, a palavra “fazem” escrita da seguinte maneira:
“fasem”. Estaria MC fazendo uso (ainda que inconsciente) da regra
exposta por MR e escrevendo “fasem” dado o fato de que “s” em
posição intervocálica apresenta som de “z”?

(Figura 01)

Este dado é interessante por duas razões. 1. MR olha que MC
escreve “fasem”, todavia não faz aí nenhuma interferência. Por outro
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lado, no momento de reescrever o texto, MR prontamente escreve
“fazem”, de modo correto, na folha dada para a reescritura (Ficou
decido que a primeira versão seria escrita por MC e a segunda –
muito mais uma forma de passar a limpo – por MR). Vejamos como
MR lida com as palavras no momento de reescrever. Levamos em
conta o fato de que MC lia e ditava o que havia escrito para MR.

(Figura 02)

Aí, abre-se para um fator que não se pode negligenciar. MR
parece ter uma relação maior no que respeita à leitura e à escrita, de
modo que já se encontra em um momento de imersão mais forte com
a forma como certas palavras são escritas. MC resume este fato de
modo interessante, anunciando que MR é “ o dicionário da turma”,
como destacamos (em negrito) na Cena E do manuscrito escolar.
Cena E
139. MC: (Sorridente, expressando admiração por MR) Você é o
dicionário da nossa turma!
140. MR: Tá boom! (Voltam ao trabalho) Todas impurezas.
As demandas no que se refere à ortografia apresentam, em todo
o processo uma mão única: de MC para MR. Anotamos, em toda a
combinação textual três naturezas de eventos ortográficos (e,
portanto, relacionados aos OGL). De forma corrente, a relações
entre “ç/ss”; “s/z”, e um sobre a escrita da letra “m” antes das letras
“p” e “b”. Para este último destaquemos o diálogo.
Cena F
141. MC: Todas aaas impurezas! Porque não é só uma impureza.
142. MR: É:: é. Todas as impurezas.
143. MC: (Escrevendo, pensativa) É com “m” ∟porque ele vai
depois de “p”.
144. MR: (Simultaneamente à Mariana) Éé... Regra de Língua
Portuguesa isso.
145. MC: (Escrevendo, com um sorriso no canto da boca) Im... É,
pra variar.
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O dado parece-nos bem significativo, levando em consideração
que as alunas ainda estão em processo de aquisição de linguagem e
buscando formalizar certos objetos da gramática da língua. Parece
ser neste momento de aquisição da escrita que visualizamos bem o
modo através do qual alunos do ensino fundamental “resolvem” as
tensões ortográficas no momento em que estão escrevendo um texto
e os “saberes” (escolares) mobilizados no momento em que decidem
pela grafia da palavra.
Se a relação som-grafia está presente em todas estas situações,
anotamos um impasse não resolvido entre as duas escreventes em
outra situação mobilizada pelos OGL. Estes turnos ocorrem no
momento em que MC está na escritura da primeira versão do texto.
Cena G
84. MC: “Focemos” visitar a Salina Soledade.
85. MR: (Pensativa) Se pronuncia “Solidade”?!
86. MC: “A” é com acento agudo, né?
87. MR: (Pensativa) As? Não! “a”, “s”...
88. MR: Visita as Salinas?! É visita as Salinas Soledades, não né?
Visita à Salina, né?
89. RENATA: Tá bom
No turno 86, a pergunta de MC é relacionada a uma questão de
regência (“Visita à”), mais precisamente sobre o uso da crase (MC
confunde a crase com o acento agudo), mas MR não se dá conta do
que MC parece estar falando e entra em outro eixo, o da relação de
plural entre a palavra “salinas” e o artigo singular. Tanto é que
considera o fato de que o que foi visitado foi apenas uma salina, cujo
nome, no singular, é “Soledade”. Daí, no turno 88, MR questiona
“Visita as Salinas?! É visita as Salinas Soledades, não né? Visita à
Salina, né?” Em nossa transcrição, evidentemente, deixamos à
mostra a crase. Todavia, o que vemos é um descompasso entre MC
e MR, de modo que a dúvida de MC, embora colocada em cena,
perde-se no vazio preenchido por outro OGL. Provavelmente, isto
tenha acontecido pelo fato de que o assunto “crase” ainda não seja
tão explorado na sala de aula, ou ainda não esteja seguramente
sedimentada, de modo cognitivo e linguístico nas escreventes.
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No título escrito por MR, vemos aparecer a palavra “soledade”
que não está na versão escrita por MC. Vejamos em que momento e
como MR decide escrever o nome da salina.
Cena H
230. MR: No dia 21 de a...
231. MC: (Interrompe MC) Primeiro o título!
232. MR: Visita às Salinas que fazem sal...Peraí! Vai falando...
233. MC: Às Salinas::: que...
234. oMR: Pera! Salinas...
235. MC: (Observando MR escrever) Cadê o “i”? De Salinas...
236. MR: (Aponta na folha) Aqui, ó! (Lendo a última sílaba da
palavra “salinas”) ...nas...
237. MC: Que fazem...
238. MR: Peraí.
239. MC: (Observando MR escrevendo) Aí naquela hora eu não
escrevo Soledade, né bonita? (Vira-se para trás e olha para os
colegas).
240. MR: Desculpa eu esqueci!
No turno 230, MR estava pronta para começar o texto sem
escrever o título do texto, sendo interrompida por MC que anuncia
“Primeiro o título!”. MR, por outro lado escreve na segunda versão
o nome “Soledade”, sendo recriminada pela colega, pois na primeira
versão, MR não havia dito o nome da salina no título proposto
quando MC estava escrevendo.
Considerações finais
Os saberes dos processos de textualização na escrita advém dos
conhecimentos que circulam na sala de aula ou, pelo menos, são por
ela sedimentados. No que respeita à construção do título de um texto,
especialmente quando este se realiza através de processo de
combinação entre dois interlocutores e sendo, ainda mais, este
processo gravado através de ferramenta audiovisual, observamos o
jogo pulsante que envolve a escrita de um título. Não discutimos a
relação do título com o gênero textual (que poderia ser o relato – sob
os movimentos de um texto narrativo e descritivo), haja vista que
nossa questão se tornou muito pontual: entender os movimentos
linguístico-discursivos envolvidos na combinação oral de um título,
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bem como sua versão escrita. Foi, exatamente, no momento de
escrever o título que percebemos de que modo os objetos da
gramática da língua (OGL) participam da escrita de qualquer
enunciado de um texto, visto de modo mais exponencial quando os
escreventes encontram-se em processo de aprendizagem da escrita.
Embora não tenha sido questão de análise, vale dizer que nos
deparamos com os objetos de organização linguístico-textuais, cuja
discussão se desencadeia em torno da pontuação, da paragrafação e
do uso de letras maiúsculas.
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Notas

1

Grupo de pesquisa cadastrado no CNPQ.
caso, falamos do “manuscrito escolar” produzido em uma situação
específica, em ambiente de escrita colaborativa.
3A aula passeio fazia parte das ações pedagógicas desenvolvidas pela escola em que
cursavam o 3º ano e estavam estudando, no momento da coleta dos dados,
2Neste
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conteúdos temáticos relacionados ao “tema gerador” do semestre, nomeado de
“Conhecendo mares e oceanos em seus aspectos físicos e geográficos”.
4Estes retornos são lidos, de modo geral, como rasuras orais (ROC) por Calil (2016).
As ROC, por sua vez, podem ser vistas como um avanço teórico para tratar o
manuscrito escolar, a partir das formulações teóricas sobre a “autonímia”
desenvolvidas pela pesquisadora francesa Authier-Revuz (1998, 2004).
5As cenas são enumeradas consoante a entrada em nosso texto; os turnos, por sua
vez, seguindo a sequência de falas das alunas no material gravado e transcrito.
6Em outra pesquisa analisamos, mais intensamente, o papel do sistema dêitico
(pronomes, advérbios, etc,) na força ilocucional de cada falante na cena dialogal.
7Trabalhos sobre a composição de títulos em histórias inventadas podem ser
encontrados em Calil (1997, 2004, 2012).
8Preferimos, aqui, não entrar na questão da “memória”. Citamos os estudos de Calil
(2016) como uma referência que explora bem a relação entre memória de curto
prazo de memória de trabalho na relação do escrevente com o que escreve.
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Resumo: “Literatura feminina”, “escrita feminina”, “marca
feminina” são algumas expressões que têm circulado com frequência
no espaço da crítica literária. Antes de aderir a uma ou outra
nomeação, entendemos que a afirmação de que existe uma
especificidade feminina no campo da escrita coloca em jogo um
processo de produção de saberes sobre a língua, a escrita e sobre o
feminino. Assim, propomos uma articulação entre a História das Ideias
Linguísticas e a Análise do Discurso, na medida em que estas
disciplinas nos permitem refletir sobre o funcionamento da autoria, da
memória e da relação entre língua, sujeito e história. Propomos,
também, um diálogo com autores que pensaram a especificidade da
escritura literária, tais como Barthes e Deleuze e Guattarri. Nosso
propósito é, a partir de um olhar sobre a crítica literária, refletir sobre
processos de legitimação, ruptura e deslocamento que sustentam
determinadas divisões no campo da linguagem e dos sentidos.
Abstract: “Feminine literature”, “feminine writing”, “feminine mark”
are some expressions that have circulated frequently in the space of
literary criticism. Before subscribing one or the other, we understand
that the statement that there is a feminine specificity in the field of
writing puts at stake a process of production of knowledge about the
language, the writing and the feminine. Thus, we propose a link
between the History of Linguistic Ideas and Discourse Analysis, insofar
as these disciplines allow us to reflect on the functioning of authorship,
memory and the relations among language, subject and history. We
also propose a dialogue with authors who thought the specificity of
literary writing, such as Barthes and Deleuze and Guattarri. Our
purpose is, from an observation at literary criticism, to reflect on
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processes of legitimation, rupture and displacement that sustain certain
divisions in the field of language and meanings.

1. A escrita, a língua e suas divisões
O poema aprende com o mar/ a colocar os corpos em perigo
Ana Martins Marques2
No catálogo da exposição O Útero do Mundo3, Verônica Stigger diz
que a ideia de que algo desvairado e incontido pertence à essência das
mulheres tem suas raízes na figura de um útero que não cumpre o seu
destino, o de procriar: “Na Grécia antiga, o útero era descrito como um
animal vivo que se deslocava pelo corpo feminino. Se ele ia para o
fígado, a mulher perdia imediatamente a voz, passava a ranger os dentes
e sua pele ficava escura. Se ia para a cabeça, a mulher sentia dores nas
narinas e abaixo dos olhos. Se o movimento se dava em direção às
pernas, a mulher tinha espasmos sob as unhas dos dedões dos pés. Se
andava rumo ao coração ou às vísceras, o quadro poderia ser ainda mais
grave, provocando o sufocamento” 4. Esse conjunto de dizeres presente
já no tratado Da natureza da mulher de Hipócrates vai tomar corpo
também em Platão, quando opera a separação entre filosofia e poesia.
É o que nos conta Alexandre Nodari: “Platão não bane os poetas de sua
República ideal por se distanciarem demais da verdade; ele decreta seu
expurgo pela simples razão de que fazem os homens se efeminarem,
sentirem simpatia pelos personagens, com-sentir os afetos destes”5. Os
poetas seriam assim, sujeitos sem nenhuma inclinação ao princípio
racional da arte que supunha Platão e com profunda queda pela
loucura.
Esse desvario atrelado ao feminino vem marcando ao longo da
história um certo saber sobre a arte. Nesta toada, Stigger vai para os
relatos sobre a histeria no início do século XX que construíam um
objeto profundamente paradoxal, tanto patológico quanto motor de uma
forte potência artística. Assim, as fotografias produzidas pelo
neurologista Charcot com mulheres histéricas em pleno ataque são
interpretadas pelos surrealistas de 1928 como uma espécie de beleza
convulsiva, o êxtase do gozo: “Daí, por exemplo, Roland Barthes falar
de uma “histeria necessária para escrever”; daí Antonin Artaud dizer
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que quer “experimentar um feminino terrível”; daí Pier Paolo Pasolini
referir-se a “uma espécie de impulso histérico”, que o teria levado a
compor o poema “Il PCI ai giovani!!”; daí Oswald de Andrade declarar
que tem “o coração menstruado””... E desse modo Verônica Stigger
afirma a existência de um princípio feminino na arte que se impõe e se
expõe independente do sujeito ter ou não nascido mulher.
Angélica Freitas, por outro lado, lançou em 2013 um livro de poesia
chamado Um útero é do tamanho de um punho, onde escreveu um
poema para mulher suja, um para a famosa Amélia, outro para a mulher
sóbria, entre muitas outras. Em um de seus versos, ela afirma: “a mulher
é uma construção/ com buracos demais/ vaza”6. Não demorou para que
o seu nome começasse a circular em antologias feministas e em
matérias sobre literatura escrita por mulheres, apesar de a autora não se
reconhecer como escritora do gênero em várias entrevistas. O que
provoca uma série de questionamentos: esse modo de circulação se dá
por conta da temática do livro? Porque Angélica Freitas é uma mulher?
Ou porque ela escreve como mulher? Esse conjunto de perguntas nos
leva a crer que não só a histeria, mas o tal princípio feminino das artes
(e da escrita) também parecem ser uma construção profundamente
paradoxal.
Atualmente vemos circular com bastante intensidade expressões
como: literatura de mulheres, literatura feminina, escrita feminina,
marca feminina, etiquetas que vêm pousando sobre obras e autoras,
nomeando um estilo (?), um gênero (?), uma escrita (?), uma falta (?),
uma disputa (?). Essas são algumas das inquietações que me movem em
torno dessas nomeações, que perpassam debates acadêmicos, teses,
dissertações, críticas literárias, matérias em revistas cultuais, postagens
e debates no Facebook e em blogs, dentre outros espaços. Ao invés de
aderir a uma ou outra nomeação, recuo alguns passos e busco olhar,
como nos recomenda Pêcheux ([1984a] 2010), para quem aponta o
dedo7 falando a respeito de obras e autoras. Neste recuo, busco
apreender trajetos de sentidos que constituem, formulam e circulam
dizeres, mas principalmente, como esses dizeres se retomam, entram
em disputa, recontam e recortam uma memória, projetam um futuro e
constituem divisões não só no espaço literário, mas no interior mesmo
da língua.
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Este trabalho8, se detém, sobretudo, no modo como se operam essas
divisões, a saber, o processo de construção de saberes sobre a língua
na afirmação de que existe uma especificidade feminina no campo da
escrita. Neste percurso, esta iniciativa se filia a um conjunto de
trabalhos que propõem uma articulação entre os campos da História das
Ideias Linguísticas (HIL) e da Análise do discurso (AD) tal como vêm
se realizando no Brasil. O contato entre essas duas perspectivas teóricas
coloca um ponto de interseção bastante produtivo: uma visão histórica
das ciências da linguagem, que toma os instrumentos de produção de
saberes sobre a língua (gramáticas, dicionários, manuais, dentre outros)
não como meramente descritivos e normativos, mas como objetos
discursivos, questionando a sua transparência e remetendo-os às suas
condições de produção, logo, produtos de uma relação tensa e
intrincada entre História, sujeito e sentido (NUNES, 2008). Ao mesmo
tempo, busco também pontuar um diálogo constante com autores que
se debruçaram sobre uma certa especificidade da escritura, assim como
Barthes, Deleuze e Guattari o fizeram.
Os trabalhos que se filiam à articulação entre HIL e AD vêm
ampliando consideravelmente o horizonte de objetos ao conceber a
noção de ‘linguístico’ como o conjunto diverso de saberes sobre a
linguagem a partir de uma visada discursiva, ou seja, tomando o
funcionamento do simbólico na sua historicidade. Esta iniciativa tem
pensado a constituição do saber metalinguístico e da língua nacional
como uma questão política sustentada na tensão entre unidade e
diversidade, na constituição de um sujeito falante e de um imaginário
de língua. Assim, tomar a língua a partir de uma perspectiva política
significa pensar que as relações históricas e de poder se inscrevem na
linguagem: falar é uma prática política. Para além desse pressuposto,
Orlandi (1998) nos propõe considerar uma noção mais estrita da
presença desse político:
Haverá sempre diferentes sentidos a atribuir ao que é a política
linguística, indo-se da tematização formal do que é uma política
linguística explícita, assumida claramente como organizacional,
até a observação de processos institucionais menos evidentes,
presentes de forma implícita nos usos diferenciados (e que
produzem diferenças) das línguas. (ORLANDI, 1998, p. 9)
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Esse político de que fala Orlandi não para de produzir efeitos em
suas inúmeras divisões: a língua culta e a língua popular (e no interior
dessas uma série de matizes), a língua do Direito, a língua da Ciência,
a língua da Literatura, a linguagem ordinária, para citar algumas. É,
ainda, no interior dessa língua literária em que se operam diversas
partições, que vão das conversas cotidianas sobre tal obra e tal autor,
passando pelo discurso da crítica, o discurso acadêmico, a existência de
gêneros e escolas literárias, indo até as práticas de circulação e
distribuição de livros, enfim, das feiras às prateleiras das livrarias. E se
dermos alguns passos atrás, estaremos novamente falando de política, a
partir do momento que um escrito deixa de ser ‘qualquer coisa’ e passa
a ser uma Obra e quando quem escreve deixa de ser ‘qualquer um’ e
passa a ser O Autor. Quando afirmamos, portanto, que existe uma
literatura de mulheres, uma escrita feminina ou coisa do tipo, estamos
diante de uma divisão política que envolve escrita, autoria, teoria e o
funcionamento da instituição literária. Neste sentido, devo perpassar as
reflexões de alguns autores do campo da História das Ideais
Linguísticas, da Análise do Discurso e da Literatura, buscando enlaçar
essas questões.
Ao falar da relação entre a oralidade e a escrita, Auroux (1998, p.69)
retoma Rousseau no Ensaio sobre a origem das línguas, quando diz:
“Entregamos nossos sentimentos quando falamos e nossas ideias
quando escrevemos”. Assim, a escrita, que teria a pretensão de fixar a
língua, seria, sobretudo, aquilo o que a altera, substituindo a expressão
pela exatidão. Para Auroux, a escrita impõe um processo de
estandardização, ou seja, a colocação em formas fixas que acabam por
acarretar em um declínio da variabilidade. Enquanto o oral, em seu
processo de enunciação, carrega inelutavelmente as marcas da situação
e do locutor, o escrito promoveria uma espécie de apagamento que não
se configura como total, visto que a linguagem escrita deixa marcas:
“[...] o escrito é muito mais universalizante e se ele porta marcas de uma
origem social (erros de ortografia, por exemplo), é nas suas “falhas” e
não intrinsecamente” (AUROUX, 1998 p.70). A questão da forma,
toma assim, um lugar central quando se fala de escrita. Uma prova disso
é o modo como se estruturam as narrativas das sociedades orais, em
que, a cada vez que um conto é narrado, algo também se altera no
próprio improvisar do conto. Já a escrita, segundo o autor, introduz o
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“reino da fidelidade à letra”, onde até os sinônimos estão sob suspeita.
É nesse reino em que vive a instituição literária, o lugar dos textos
estabelecidos.
Podemos dizer que a ciência também habita tal reino. Auroux afirma
que só há ciência da linguagem a partir de um conhecimento
metalinguístico, o que não impede de reconhecer a existência de um
saber inconsciente e não representado, um saber-fazer intrínseco a todo
falante. Uma evidência disso são as sociedades orais, que possuem uma
produção poética, mítica e musical extremamente sofisticada, sem,
contudo, terem desenvolvido obras de representação do saber
metalinguístico. Segundo o autor, a condição primeira para que haja
ciência da linguagem é a colocação da própria linguagem em posição
de objeto e isso só se tornou possível através da escrita, pelo seu poder
de objetivação, fixação e conservação. Entretanto, o que dá realmente
condições à reflexão linguística através do escrito é a questão da
alteridade: “[...] o impulso do saber linguístico tem uma de suas origens
no fato de que a escrita, fixando a linguagem, objetiva a alteridade”
(AUROUX, 1998, p. 78). Objetiva-se a diferença de várias maneiras,
seja na distinção de um traço fonético, seja na leitura de um texto antigo
cuja língua se apresenta em outro estado, seja na tentativa de aprender
uma língua estrangeira. Neste sentido, parece que a linguística está
sempre às voltas com o problema da identidade e da diferença.
Nas palavras de Gadet e Pêcheux ([1981] 2004, p. 19), o objeto da
Linguística vem duplamente afetado pelo fato de que existe língua e
existem línguas e, assim, voltamos a imagem mítica de Babel:
[...] o mito apresenta a divisão das línguas coincidindo com o
começo do Estado, do direito, das ciências e do prazer sexual...
logo, com o começo de um impossível retorno ao paraíso
perdido, contemporâneo mesmo dessa perda.
A ciência Linguística se veria então às voltas com o desejo
irrealizável de curar a ferida narcísica causada pelo conhecimento da
divisão, voltando ao Gênesis, onde a terra tinha uma só língua e usava
as mesmas palavras. Esse retorno se realiza sob a forma de muitos
nomes: uma Teoria Geral da Linguagem, os universais linguísticos, o
investimento na relação língua-pensamento, o esperanto, as línguas
lógicas, enfim, iniciativas que conduzem a resolver a confusão babélica,
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ou seja, anulamos as diferenças e logo resolvemos o “problema da
comunicação entre os homens”. Mas a confusão prossegue - e para fora
dos muros da Linguística - , quando falamos que no interior mesmo da
nossa língua há uma língua impenetrável, que poucos entendem, a
língua do direito; há também uma língua pegajosa, que gruda nas nossas
cabeças, a língua da publicidade e seus slogans; e há, ainda, uma língua
implacável, a do Imperialismo. Essas línguas, nas palavras de Gadet e
Pêcheux ([1981] 2004), ganham os contornos de uma Língua de
Madeira, uma Língua de Vento e uma Língua de Ferro. Já Orlandi
(1997), ao pensar a relação entre censura e linguagem durante os anos
da ditadura no Brasil, fala de uma Língua de Espuma, que absorve os
sentidos, trabalhando o poder de silenciar. E, finalmente, Deleuze e
Guattari (1977, p. 25), que, ao refletirem sobre uma literatura menor,
vão colocá-la nos termos de um uso menor da língua: “[...] uma
literatura menor não é a de uma língua menor, mas antes o que uma
minoria faz em uma língua maior [...]”, o que os permite chamar a
língua alemã de uma língua artificial, linguagem de papel para os
Judeus de Praga.9
Em um contexto bem atual, temos também as línguas de gênero, que
ganham a cena no debate contemporâneo acerca das diferenças e no
embate contra as discriminações sexuais. São @s línguas do ‘@’, xs
línguas do ‘x’ ou es línguas do ‘e’, em que ‘@’, ‘x’ e ‘e’ são usados no
lugar do artigo feminino ou masculino, tencionando a marcação do
gênero na língua sobretudo nos espaços digitais e geralmente por
sujeitos identificados com a práxis feminista e de gênero. O que nos faz
pensar sobre o real dessa relação entre a língua e o corpo, pois, na
tentativa de dar conta de uma diferença, o sujeito promove uma mexida
do corpo da língua, transgredindo aquilo que é gramaticalmente já posto
e causando também uma espécie de confusão na fala, afinal: como
pronunciar o “@”, o “x” e o “e” no lugar do artigo?
Essa questão dialoga com o conceito de Corpografia proposto por
Dias (2007, p. 4) ao pensar a escrita nos ambientes digitais: “A
corpografia é, portanto, o simulacro da voz e do corpo na escrita. É por
esse gesto que a escrita se ressignifica no ciberespaço para dar
visibilidade a um sujeito que constrói modos de subjetivação pela/na
escritura”. Penso aqui em um sujeito que, impelido a se sexuar na
língua, enfim, a marcar o seu corpo, faz uma espécie de trapaça,
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bagunçando a língua, mexendo nos seus contornos, criando um novo
arranjo que só faz sentido a partir das regras que a própria língua impõe.
Neste sentido, Barthes ([1977] 1997) nos falou de uma língua fascista,
com leis que vão da armadura da sintaxe até o fato de que o sujeito é
sempre obrigado a escolher entre o feminino e o masculino em certas
línguas10. Contudo, em um diálogo com Barthes, Gadet ([1981] 2016,
p. 198) nos permite pensar que toda sujeição comporta uma
transgressão, ou melhor dizendo, uma espécie de trapaça: “[...] deverse-ia, portanto, compreender a regra como comportando em seu próprio
princípio um espaço de jogo”. 11
Voltemos a Barthes, que, em seu esforço de pensar as relações entre
linguagem e transgressão12 ([1977] 1997, p. 16), nos fala que o espaço
da trapaça é a literatura: “[...] essa trapaça salutar, essa esquiva, esse
logro magnífico, que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor
de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim:
literatura”. O modo como o autor amplia a sua concepção de literatura,
distanciando-a de uma sequência de obras, um setor de comércio ou
ensino, interessa-me, particularmente, porque a literatura para Barthes
é um trabalho sobre a língua: “[...] o grafo complexo das pegadas de
uma prática: a prática de escrever” (Idem, p. 17). Um outro
deslocamento que se coloca como central é a questão da autoria, sendo
assim, a potência de uma escrita não depende da figura empírica ou do
engajamento político do escritor, mas de um trabalho de deslocamento
sobre a língua. Assim, ao retomar a novela Sarrasine em uma passagem
em que Balzac escreve a respeito de um castrado disfarçado de mulher,
Barthes formula uma série de interrogações que bagunça o jogo
equívoco a autoria:
[...] quem fala assim? É o herói da novela, interessado em ignorar
o castrado que se esconde sob a mulher? É o indivíduo Balzac,
dotado, por sua experiência pessoal, de uma filosofia da mulher?
É o autor Balzac, professando ideias ‘literárias’ sobre a
feminilidade? É a sabedoria universal? A psicologia romântica?
Jamais será possível saber, pela simples razão que a escritura é a
destruição de toda voz, de toda origem. A escritura é esse neutro,
esse oblíquo pelo qual foge o nosso sujeito, o branco-e-preto em
que vem se perder toda a identidade, a começar pela do corpo que
escreve (BARTHES, [1984] 2004, p. 57).
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Se Barthes nos fala de um corpo que se perde na escrita, temos
também, em Crítica e Clínica de Deleuze ([1993] 1997, p. 11) uma
visão da literatura como lugar do devir, da destituição do ‘eu’, o que
não sugere atingir uma forma ou uma identidade, mas alcançar uma
zona de vizinhança, um lugar de indefinição. É partir desse lugar
indefinido, inacabado e indistinto que é possível na escrita estabelecer
uma espécie de confusão entre uma mulher, um animal, uma molécula,
mas nunca em um devir-homem: “[...] uma vez que o homem se
apresenta como uma forma de expressão dominante que pretende
impor-se a toda matéria [...]”. Fala-se da invenção de um uso menor da
língua no interior mesmo de uma de determinada língua, explosão da
sintaxe, invenção do significante, uma paisagem que só se dá no
movimento. O modo como Deleuze nos coloca a literatura, não do lado
da imposição de uma forma, mas do inacabamento e, sobretudo, de uma
criação contra-dominante, nos faz pensar no jogo de forças entre
dominação e resistência tão caro ao pensamento de Pêcheux ([1978]
2009, p. 278, grifo meu), que ele coloca como: “[...] formas de aparição
fugidias de alguma coisa ‘de uma outra ordem’, vitórias ínfimas, que,
no tempo de um relâmpago, colocam em xeque a ideologia dominante
tirando partido do seu desequilíbrio”. Dadas as diferenças entre as
reflexões teóricas de Deleuze e Pêcheux, em termos de uma filiação ao
pensamento marxista e à psicanálise lacaniana para este último,
podemos dizer que, para ambos, algo de inlocalizável toma conta do
subversivo13 quando falamos de linguagem.
Mas as aproximações também não impedem de reconhecer os
pontos de distanciamento. Ora, tanto Barthes quanto Deleuze rejeitam
o investimento na autoria em detrimento da elisão da obra ao mesmo
tempo em que instalam uma diferença entre a escritura e um ‘uso
comum da língua’, questão profundamente refutada por Pêcheux em
vários momentos de sua obra. A leitura que Gadet ([1981] 2016, p. 186)
faz de Barthes a partir de uma posição de linguista, como ela mesma
coloca, traz à tona duas questões incômodas: 1. “[...] o que tal
concepção de escrita supõe que seja a língua, como pensa que ela
funciona, como concebe as regras se é necessário não respeitá-las? ” 2.
“[...] o que faz aquele que escreve é tão diferente, do ponto de vista da
utilização da língua, do que faz qualquer locutor quando fala? ”. Essas
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questões lembram uma passagem em que Pêcheux ([1983] 2008, p.52)
ironiza uma certa visada estruturalista que toma como excepcional o
processo de transformação no simbólico e no ideológico: “[...] o
momento heroico solitário do teórico e do poético (Marx/Mallarmé),
como trabalho extraordinário do significante [...]”. E daí advém a
preocupação em uma escuta que se volte para as circulações cotidianas,
para o ordinário do sentido, posto que toda língua é capaz de poesia.
E se nos perguntarmos o que a poesia seria capaz de produzir neste
mundo de coisas-a-saber? Pêcheux ([1983] 2008) nos fala que há
verdadeiras máquinas de saber marcadas pela necessidade de fronteiras
que delimitam aquilo que é verdadeiro ou falso, X ou Y, enfim, a lógica
do ou... ou. Essa necessidade de categorizações lógicas, de objetos
estabilizados, afeta tanto qualquer sujeito, “os simples particulares”,
quanto o Estado e as instituições que funcionam como verdadeiros
polos de gestão do conhecimento. Ora, se pensarmos o modo como essa
necessidade lógica tem atravessado a instituição literária, nos
deparamos com o mundo das categorizações, das obras, das escolas, dos
autores, enfim, até chegarmos, no nosso caso, na etiqueta ‘escrita
feminina’, que vem acompanhada não só de uma divisão no campo do
literário, mas, como veremos mais adiante, de uma diferenciação na
noção de escrita, um investimento no sujeito e uma crítica à ideologia
dominante. Neste sentido, gostaria de pensar nesse gesto de dizer dessa
escrita como um movimento atravessado por contradições, que produz
uma série de efeitos, desde a necessidade de classificar até uma tomada
de posição quanto ao subversivo na linguagem. É interessante perceber
o modo como essa necessidade lógica vem a se confrontar com o real,
como nos disse Pêcheux ([1983] 2008, p.29), “[...] não descobrimos,
pois, o real: a gente se depara com ele, dá de encontro com ele, o
encontra”. Veremos, então, como esse encontro se dá sob diversos
modos, quando as palavras faltam, quando se fala do corpo, quando se
tenta capturar uma escrita através do próprio gesto de escrever, e
sobretudo, quando se fala do ‘feminino’ e da ‘mulher’, esses objetos
que longe de serem logicamente estabilizados, de existirem fora de
qualquer enunciação, parecem possuir um modo de existência
constituído justamente pela maneira como falamos deles14.
E é precisamente essa maneira de falar dessa escrita que interessa:
jogo de espelhos, duplicação de escrituras, uma língua tagarelando
sobre outra. Podemos falar em metalinguagem? De uma linguagem
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científica e crítica falando sobre uma linguagem literária? E quando a
própria literatura fala sobre si mesma, ela desliga a chave do equívoco
e liga o botão da lógica? Ana Martins Marques nos disse: “embora os
que leem prosa em geral/ se arrisquem mais/ porque chegam quase à
beira do abismo/ cuidado ao chegar à borda do poema”15. O que ela
faz com esse gesto no meio de um livro de poesia, deixa de ser poeta,
para, na linha seguinte, reocupar o lugar? O fantasma da metalinguagem
surge precisamente no ponto em que não se reconhece que toda
descrição está exposta ao equívoco (PÊCHEUX, [1983] 2008), ao jogo
do significante, a pontos de deriva e é aí onde surge o espaço da
interpretação. Essa compreensão nos abre para as possibilidades da
escrita no ponto em que olhar para a crítica é, como disse Barthes
([1984] 2004), estar diante de uma escritura, do intransitivo e
descontínuo que não é exclusividade do literário, pois também marca o
discurso crítico... E ao mesmo tempo, ponho-me a olhar para a minha
própria escrita não como ponto absoluto, mas como uma vontade de
saber investida de desejo.
Neste sentido, acredito ser bastante produtivo pensar o modo como
a autoria se constitui na perspectiva de Orlandi (1996), quando a toma
não só a partir de uma posição institucional, científica, literária, mas
como inerente aos processos de enunciação, expandindo o conceito para
além da autoria do literário, mas a do científico, do aluno com a sua
redação, daquele que escreve sobre os muros da cidade, daquele que
resenha uma obra, enfim, de uma relação entre sujeito, história e escrita,
sendo a inscrição do sujeito na letra um gesto simbólico-histórico que
não só lhe assegura a unidade do corpo, mas uma certa pertença a um
corpo social (ORLANDI, 2012). Essa posição nos permite uma série
de reflexões que se iniciam lembrando da posição de Auroux (1998)
sobre a escrita, quando diz que esta trata da objetivação de uma
diferença. É justamente de uma diferença que se fala na afirmação de
que há uma escrita feminina, uma literatura de mulheres, uma poesia
mulher, dentre outras nomeações que afetam não só o campo da
literatura, mas a matéria com que ela é feita, a língua. Dê que língua
estamos falando quando afirmamos a existência de uma escrita-outra?
Ao mesmo tempo, que língua já está posta como afirmada, enfim, como
a outra dessa escritura feminina? Trata-se de uma escrita masculina?
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Dou início agora a um percurso teórico-analítico onde muitas das
questões abordadas aqui serão retomadas e aprofundadas à medida em
que um movimento de descrição e interpretação for se delineando.
Neste sentido, proponho um gesto de leitura de três matérias: uma
publicada no Blog Modo de Usar & Co. (Revista de poesia escrita,
sonora e visual) e outras duas publicadas no Blog da Revista Cult. O
olhar para estes lugares vem guiado tanto pela repercussão que estas
revistas têm no campo literário nos espaços on e off-line, quanto pela
recorrência do tema literatura na sua relação com o gênero
(sexualidade). No Blog da Revista Modo de Usar & Co., chama a
atenção o modo como a memória é trabalhada na afirmação de uma
especificidade feminina na literatura, promovendo uma espécie de
disputa na e pela História. Já nas duas matérias da Revista Cult,
adentramos mais profundamente na questão da escrita, primeiramente
em uma postagem que introduz um significante até então desconhecido
para mim: a poesia mulher. A segunda postagem diz respeito a uma
crítica sobre uma obra da escritora Herta Müller em que a ‘marca
feminina’ aparece não como suposto tema do texto, mas em meio aos
argumentos que afirmam uma certa especificidade na escrita da autora
que se dá em uma relação com o corpo. Temos aí dois movimentos que
se apresentam, já de antemão, a necessidade de apresentar, conceituar e
afirmar uma literatura-outra e uma escrita-outra desde o título da
matéria, ao passo de que, no terceiro caso, a marca-feminina já surge
como coisa estabelecida, mas não pacificada, pois é algo ainda por
dizer.
2. Uma memória para chamar de minha
Poéticas contemporâneas: a textualidade em algumas poetas
brasileiras do século XX e início do XXI16
Durante seus primeiros séculos de criação, as mulheres
estiveram quase completamente ausentes da escrita da poesia e
literatura brasileiras oficiais e registradas, com a exceção de
uma ou outra moralista árcade. Personagens, manifestações do
desejo masculino. De Marília, sabemos o que fluiu pela garganta
de Dirceu. Como sabemos que a moça Iracema era muito
formosa, com seus lábios de mel ou, de Capitu, o que Bentinho
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tinha a dizer. Apenas no final do século XIX uma mulher
alcançaria certo renome com seu trabalho poético, como foi o
caso de Francisca Júlia (1871 - 1920), a partir da publicação de
seu Mármores (1895). Dizem que escandalizou a sua época,
talvez por sonetos como "Dança das centauras", com versos tais:
"Patas dianteiras no ar, bocas livres dos freios, / Nuas, em grita,
em ludo, entrecruzando as lanças, / Ei-las, garbosas vêm, na
evolução das danças / Rudes, pompeando à luz a brancura dos
seios".
Deste lado de cá do modernismo, colocamos toda a poesia
daquela época sob suspeita, distantes do nosso paladar, mas,
lendo com olhos livres, não é difícil perceber que Francisca Júlia
tem alguns sonetos sofisticados e melhores que os de muitos de
seus contemporâneos machos e famosos. Há, em minha opinião
e leitura, um coisismo muito mais concreto e objetivo em um
soneto como este "Egito", abaixo, que em muito da poesia
parnasiana de antologias.
O recorte acima compõe o início da postagem publicada pela Revista
Modo de Usar & Co., seguido de uma vasta seleção formada por uma
pequena amostra da produção das seguintes autoras: Francisca Júlia,
Patrícia Galvão, Cecília Meireles, Henriqueta Lisboa, Clarice
Lispector, Hilda Hilst, Maria Ângela Alvim, Marly de Oliveira, Mira
Schendel, Orides Fontela, Mariajosé de Carvalho, Ana Cristina Cesar,
Adélia Prado, Elizabeth Veiga, Lu Menezes, Marcia Denser, Leonora
de Barros, Miriam Alves, Cláudia Roquette-Pinto, Josely Vianna
Baptista, Jussara Salazar, Jac Leirner, Izabela Leal, Juliana Krapp,
Conceição Evaristo, Marília Garcia, Angélica Freitas, Veronica
Stigger, Stela do Patrocínio, Eliane Marques, Lívia Natália, Adelaide
Ivánova, Júlia de Carvalho Hansen, Hilda Machado. Essa lista de nomes
na maioria desconhecidos (para mim) revela desde já um apagamento
no contraponto ao efeito de reconhecimento que se produz quando
lemos os curtos nomes de Iracema, Marília e Capitu, personagens que
constituem parte importante da história da literatura brasileira sob a
autoria de José de Alencar, Tomás Antônio Gonzaga e Machado de
Assis. Reconhecer um apagamento produz movimentos políticos de
disputa pelo espaço, neste caso, o literário. Dou início, portanto, a um
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gesto de leitura pensando em como esses movimentos produzem
versões de uma história, um imaginário de língua e de escrita, e um
sujeito escritora.
Tomando como ponto de partida de que todo conhecimento é um
produto histórico e que o ato de saber se situa no tempo, recortando um
passado e projetando um futuro (AUROUX, 1992), vemos o modo
como esse movimento se opera na postagem da Revista Modo de Usar
& Co. No recorte acima, logo no primeiro parágrafo, é possível
perceber a construção de uma narrativa que afirma a ausência das
mulheres no campo literário, depois se estabelece um marco e, em
seguida, projeta-se um futuro no qual todo o modernismo é colocado
sob suspeita. Ao mesmo tempo em que essa temporalidade se instala na
construção da narrativa, temos, por conseguinte, um outro objeto que
se coloca estabilizado, posto que não se precisa falar dele com mais de
uma frase: a poesia e literatura brasileiras oficiais e registradas. Essa
construção do ‘outro’ das poetas brasileiras é retomada no final do
segundo parágrafo sob a expressão: contemporâneos machos e
famosos, instalando deste já uma assimetria não entre ‘mulheres’ e
‘homens’, mas entre ‘mulheres’ e ‘machos’, esta espécie famosa de
escritor.
Esse discurso sobre o passado, sobre o cânone e seus autores nos
coloca o funcionamento discursivo da enunciação e o seu duplo: ação e
relato postos ao mesmo tempo em uma narrativa que produz o efeito de
um objeto estabilizado (uma literatura oficial e seus escritores) de quem
pouco se fala, mas que pairam o tempo inteiro sobre o texto
funcionando imaginariamente como avesso das escritoras. Esse modo
de arranjar a narrativa produz efeitos: estabiliza-se de um lado aquilo o
que é oficial como algo já dado, sem conflitos internos, sem
contradição, ao mesmo tempo em que se colocam holofotes em
escritoras que funcionam como protagonistas de uma outra narrativa,
uma outra história, não-oficial, contada no ‘só depois’, no aqui e agora
da enunciação. Esse processo parece funcionar via reorganização
imaginária do acontecer histórico em que a memória é arduamente
trabalhada a fim de se demarcar um lugar de legitimação (ZOPPIFONTANA, 1997). Estamos falando aqui de um trabalho com o tempo,
um trabalho de demarcações, projeções e questionamentos.
Voltemos ao texto: é somente no final do século XIX que se localiza
o acontecimento da escrita feminina com o reconhecimento público da
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Poeta Francisca Júlia, que alcançou certo renome, mas escandalizou a
sua época. O texto ainda coloca como possível causa do escândalo o
soneto “Dança das Centauras”, em que a poeta subverte o personagem
mítico ‘centauro’, híbrido de cavalo e homem, dando-lhe uma
existência feminina: a centaura. Seguindo o fio do dizer, vemos uma
série de manobras enunciativas que constroem um cenário: a afirmação
da ausência da escritura das mulheres na cena pública, que deixa
entrever não a inexistência de uma escrita, mas a possível imagem da
‘escritora de gaveta’. Em um segundo movimento, um acontecimento é
localizado, o reconhecimento de Francisca Júlia, mas ao mesmo tempo
poderíamos colocar uma questão: é possível localizar um
acontecimento? Provavelmente se olharmos para outros textos teríamos
acesso a um outro ponto no tempo e a um outro nome próprio para o
acontecimento.
Por isso, ao invés de contestar ou endossar o marco ‘Francisca Júlia’,
sigo em busca do processo de construção do dizer, afinal, como se
constrói os limites da história, ou melhor, como o acontecimento faz
borda com o antes e o depois? Esse limite é colocado no texto pela
seleção de um poema (e justamente o poema!), a ‘Dança das
Centauras’: ‘Patas dianteiras no ar, bocas livres dos freios’ [...]
‘Rudes, pompeando à luz a brancura dos seios’. Nos versos, a rudeza,
a força, a liberdade da centaura, meio égua/meio mulher, se contrastam
com a imagem da formosura de Iracema e a mudez de Capitu e Marília.
Ou seja, não se trata de uma ou outra moralista árcade a ser
reconhecida como a primeira escritora com certo renome por seu
trabalho poético. Há escritoras e escritoras, e essa divisão se opera pela
escrita.
E é também pela escrita que, no segundo parágrafo, toda a poesia
modernista é colocada sob suspeita, a poesia dos contemporâneos de
Francisca Júlia, machos e famosos, a poesia parnasiana das antologias.
E de que língua estamos falando? De uma língua sofisticada, de um
coisismo, marcado em itálico no texto como palavra vinda de fora, de
um outro discurso, convocando o leitor a estar de posse de um saber já
dado e colocando o locutor em posição de mostrar que aquilo o que ele
diz é um redito (AUTHIER-REVUZ, 2004). Interessa-me pensar o
funcionamento discursivo dessas marcas, que se mostram não apenas
no explicitamente marcado do itálico, mas em uma série de outros
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objetos que são dados como evidentes no texto: uma escrita sofisticada,
um coisismo muito mais concreto e objetivo e a poesia parnasiana das
antologias. Expressões que produzem uma tensão entre uma língua
arredia a classificações, que funciona sob o signo do negativo, do
absurdo e da metáfora (GADET e PÊCHEUX, [1981] 2004) frente à
necessidade lógica de categorizá-la, administrá-la, classificá-la em
escolas poéticas, em palavras-conceito, em adjetivos que preenchem de
sentido aquilo que é sempre já equívoco. Sobre essas divisões, Orlandi
(1990, p. 75) nos propõe a distinção entre duas concepções de língua: a
língua fluida, a língua-movimento, múltipla, heterogênea, que não se
deixa imobilizar, e a língua imaginária, que os analistas fixam com
classificações: “[...] línguas-sistemas, normas, coerções, línguasinstituições, a históricas”. É na tensão entre o inclassificável e a norma
que nós vemos a dificuldade de inserir um autor em determinado
movimento ou mesmo de sustentar a própria divisão de autores e suas
obras em escolas. Por exemplo, Francisca Júlia para alguns não é
parnasiana, mas simbolista17. Ou, a partir de uma posição mais arredia
a classificações, Francisca Júlia escreveu e isso é tudo o que sabemos.
O que se apresenta diante dos olhos é uma obra que reclama sentidos
e sobre a qual camadas de leitura se sedimentam. Temos no cenário
atual uma intensa demanda de camadas identitárias: a camada da etnia,
da raça, do gênero, da sexualidade, dentre outras que direcionam
sentidos, engendram circulações e disputam um espaço não só nas
prateleiras das livrarias, mas no contar da História. Por outro lado, uma
questão incômoda se coloca: se a escrita fica determinada pelo jogo
equívoco das identidades, qual é o lugar da obra? Escreve-se como
mulher porque se nasce mulher? Se o ponto central é uma questão de
escrita, de textualidade, por que todos os nomes citados na postagem
são nomes de mulher?
Formulo a questão pensando como ela evoca triplamente o problema
da identidade, da autoria e da escrita, que, com frequência, no caso da
autoria feminina, funcionam como uma tríade causal e sem equívocos.
Comecemos pelo fato de que se discute a questão no campo literário já
por uma operação de diferenciação entre qualquer escrito e uma obra,
tendo como um dos pilares o funcionamento do autor como princípio
de agrupamento do discurso, como nos disse Foucault ([1970] 2011, p.
27): “[...] Pede-se que o autor preste contas da unidade do texto posta
sob seu nome; pede-se-lhe que revele ou ao menos sustente o sentido
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oculto que os atravessa; pede-se-lhe que os articule com sua vida
pessoal e suas experiências vividas [...]”. A crítica de Foucault ao
funcionamento da autoria se relaciona intricadamente a sua posição
com relação ao sujeito fundante, intencional, encarregado de dar sentido
às formas vazias da língua, de modo que aquilo o que é dito por esses
sujeitos “fundadores de discursividades” se separa de qualquer discurso
cotidiano, passageiro. É, portanto, um discurso de um outro estatuto.
A leitura que Lagazzi (2006) faz de Foucault permite, segundo a
autora, uma brecha. Trata-se de pensar autoria na relação com a posição
de Orlandi (1996), não apenas pelo viés da legitimação, da
institucionalização e suas decorrências jurídicas que colocam o autor
como limitador do acaso do discurso, mas como condição própria da
enunciação: daquele que diz ‘eu’ enquanto produtor de linguagem. A
brecha sinalizada por Lagazzi não limita, mas amplia e nos propõe
pensar o princípio de agrupamento do discurso de maneira geral, não
só como um princípio, mas sobretudo como um processo de
textualidade: autor e texto se constituem mutuamente; de modo que a
noção da autoria se expande não só para o texto escrito, mas para as
múltiplas possibilidades de formulações significantes que vão de uma
obra escrita até uma conversa cotidiana: “[...] Há nesse processo uma
tensão constitutiva: ao mesmo tempo em que o texto precisa ser
delimitado por um autor para receber essa denominação, permite ao
autor constituir-se como produtor desse texto e assim ser nomeado ou
nomear-se autor [...]” (LAGAZZI, 2006, p. 93). Pensar na autoria a
partir deste ponto de vista, nos permite olhar não só para Francisca Júlia
e para a coletânea de escritoras trazidas no texto como ‘autoras’, mas
de ver o próprio gesto da crítica literária como um lugar de autoria que
se constitui a partir de um dizer sobre a obra, organiza antologias,
questiona um passado, projeta um futuro e diz da língua.
Mas dizer da língua é ao mesmo tempo dizer o que pode esta língua.
Neste sentido, penso, a partir das reflexões de Pfeiffer (1995), sobre a
autoria na relação entre professor e aluno, quando diz de um processo
de autorização que se constitui a partir do momento em que o professor
autoriza o aluno a ser autor de determinados sentidos, elidindo outros.
Ora, não estamos no pequeno universo de uma sala de aula, onde uma
redação circula em um espaço fechado entre poucas mãos nem diante
das relações de poder que envolvem docentes e estudantes, mas sim
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diante de um processo de leitura que engendra circulações, autoriza
sentidos para uma obra a partir de uma grade de leitura pré-fixada, a do
gênero. É neste ponto em que escrever não é somente se constituir como
autor, mas como autora e esta partícula não funciona só como marcação
do gênero de quem escreve, mas como autorizadora de um outro gênero,
o literário. Neste gênero duplicado, as relações entre o feminino e a
escrita se estreitam, o que me possibilita formular as seguintes questões:
seria a escrita aquilo o que torna possível alguém se dizer ou ser dita
mulher? De que escrita estamos falando?
3. A língua delas
A poesia Mulher18
Não basta para uma escrita definir-se como feminina ser apenas
feita por uma pessoa que se auto designa mulher. Colocar-se o
lugar do feminino requer uma posição que implica a
probabilidade de conseguir ver-se no outro. Implica a prática do
espelho, não como exercício de miragem de si mesmo, mas, sim,
de busca dos outros que coabitam na imagem refletida e a que
produz a reflexão.
[...]
Poesia mulher tem a ver, como disse anteriormente, com a
experiência pensada como imagem. Não apenas como imagem
verbal ou imagem visual nem mesmo auditiva, mas com imagem
sensível que produz experiência que altera nosso estado, sempre
alerta, de “estar na defensiva”, de “estar no ataque”, ou seja,
de estar sempre “em guarda”, com uma disposição
preconcebida diante das coisas. Quando penso em uma poesia
mulher, aposto no conflito com a equação do projeto moderno
ocidental que é racional, evolutivo e disjuntivo. E por isso
gostaria de me referir a alguns desses trabalhos que conheço e
que começo a compreendê-los como poesia mulher, são eles o de
Paula Glenadel, Angélica Freitas, Lu Menezes, Josely Vianna
Baptista, Claudia Roquette-Pinto e Ana Martins Marques.
Escrever e designar-se mulher são coisas diferentes; e assim a
matéria publicada no site da Revista Cult parece tentar pôr em xeque a
identidade do sujeito empírico, desligando-a de um nome próprio,
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pondo-a em cena como processo híbrido: um jogo de espelhos. O
feminino não se situa como algo da essência de um sujeito e sim de uma
posição ocupada, não a partir do reconhecimento de si, mas do outro:
implica a probabilidade de conseguir ver-se no outro. Chamo a atenção
para a colocação do pronome ‘si’, pensando como Allouch ([1995]
2004, p. 12), na dimensão embaralhada que ele introduz entre o eu e o
outro: “[...] esse pequeno pedaço nem de ti nem de mim, de si; e,
portanto: de ti e de mim, na medida em que tu e eu permanecem, em si,
não distintos [...]”. Eis o problema do sujeito posto à prova, seja na
clínica do luto à qual Allouch se dedica, seja no assunto do qual falamos
aqui, uma escrita feminina, que se constitui, neste caso a partir de uma
posição subjetiva que dilui as fronteiras entre o eu e o outro. Mas a
questão que se coloca é a seguinte: estamos mesmo diluindo fronteiras
ou reforçamos os seus muros no momento em que novamente
investimos em uma espécie de separação entre o feminino, como algo
pertencente ao mundo da experiência e do sensível, oposto ao
masculino, terra do inteligível, das realidade, das ideias?
Pensar essa questão a partir da História das Ideias Linguísticas na
relação com os campos da Análise do Discurso e da Literatura implica,
portanto, um olhar para a crítica literária não apenas como avaliadora,
julgadora, legitimadora de obras, mas como produtora de um saber
sobre a língua e sobre o sujeito. Sendo assim, a crítica ocupa um lugar
de reflexão desdobrado: fala-se sobre a obra e sobre uma autoria que
qualifica a obra como tal, dando vazão a uma espécie de gênero
literário, duplicado pelo gênero enquanto identidade do sujeito: a
poesia mulher. Uma formulação intrigante, que funciona como
justaposição de dois nomes, ‘poesia’ e ‘mulher’, resultando em um
processo de adjetivação bastante equívoco, de modo que nos
perguntamos: quem qualifica quem? A mulher é uma poesia ou a poesia
é uma mulher? Talvez seja interessante trocar o ‘ou’ pelo ‘e’ e
permanecermos no jogo confuso da língua.
O texto nos fala de uma poesia que é escrita não por mulheres, mas
por uma posição feminina, ventilada como possibilidade para
aqueles(as) que praticam um exercício de visão: um conseguir ver-se.
Poesia mulher tem a ver... E como não só de espelho vive o enunciado,
mas de som, como num eco, eu ouço, [pois a mulher tem a ver]. É neste
vaivém equívoco, em que um enunciado pode ser ao mesmo tempo ele
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mesmo e um outro (GADET e PÊCHEUX, [1981] 2004), que o leitor é
novamente jogado em uma superfície refletora não só do feminino
(aquela que vê, aquela à qual o espelho reserva uma outra imagem),
como também da sua contraparte, o masculino (que não vê? Que só vê
a si mesmo?). Assim, ao mesmo tempo em que se constrói uma imagem
do feminino (e do masculino), fala-se de uma escrita. Voltando ao texto:
[...] experiência pensada como imagem, [...] imagem sensível que
produz experiência que altera nosso estado, sempre alerta, de
“estar na defensiva”, de “estar no ataque”, ou seja, de estar
sempre “em guarda”, com uma disposição preconcebida diante
das coisas. Quando penso em uma poesia mulher, aposto no
conflito com a equação do projeto moderno ocidental que é
racional, evolutivo e disjuntivo.
Podemos aí pensar no modo como se constitui um imaginário de
língua, ou melhor, uma língua que é puro imaginário. Poderíamos nos
perguntar por uma língua que, além de imagens, comporte a dimensão
do real (do impossível) e do simbólico (do significante). Gadet e
Pêcheux ([1981] 2004, p.51), retomando a posição estrutural das
relações entre simbólico, real e imaginário, nos falam da velha maneira
de classificar as línguas a partir da disjunção masculino/feminino. O
feminino da ‘língua materna’, da oralidade em contraponto ao
masculino da língua ‘ideal’: “A figura do pai (o Falo, a Ordem, o Direito
e a Razão), em conjunção e em desconjunção com a figura da mãe (a
matriz, o fluxo, a Vida) [...]”. Citando Rousseau, que no Essai sur
l’origine des langues propõe uma diferenciação entre as línguas – do
Sul, passionais, cantadas, com predominância de vogais, e as do Norte,
racionais, consoantes, gramaticais –, Pêcheux nos coloca uma questão:
“O retorno de tais fantasias não sintomatizaria o ponto dificilmente
confessável, em que o mistério da sexualidade surge em meio às
problemáticas da ciência linguística?” (Idem).
Neste ponto, estamos nos perguntando também sobre essas
problemáticas em meio à literatura, mas a pergunta requer um
deslocamento. Pêcheux fala sobre uma divisão entre línguas, e quando
estamos diante de uma separação sexual/linguística no interior de uma
suposta mesma língua? Frases como ‘a poesia é a manifestação
feminina da língua, já a ciência é a voz do homem’ soam familiares; ou
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se nos distanciarmos um pouco da literatura indo em direção às
circulações cotidianas a respeito dos sotaques no português do Brasil,
há quem diga que os nordestinos falam engraçado, o ‘chiado’ do
carioca o torna quente e a prosódia dos gaúchos os faz frios. Como o
mistério da sexualidade não cessa de não se escrever na língua, pois é
da ordem do real, portanto, do impossível (GADET e PÊCHEUX,
[1981] 2004), o que temos é a imaginarização de uma diferença que não
cessa de inflacionar de sentido aquilo o que no final das contas se
apresenta como pura diferença. Mas falamos e como falamos sobre
isso.... Levar em conta essa impossibilidade não implica aqui uma
posição teórico-política de surdez a este real, ao contrário, são
justamente essas falas que interessam no sentido de que fazem borda,
delimitam, selecionam, excluem, retomam-se umas às outras, são e
produzem efeitos, materializando o modo como a língua costura essa
diferença.
E voltamos à diferença: a poesia mulher, que no texto é apresentada
como experiência que altera o nosso estado. Como ler esse ‘nosso’?
Fala-se do estado de quem? De homens e mulheres? De quem lê, de
quem escreve, ou dos dois? Escrever é feminizar-se? Deixa-se afetar
por determinada escrita é também? Assim, a escrita feminina se coloca
como contraponto a um estado de alerta, defensiva, ataque, em guarda,
com uma disposição preconcebida diante das coisas. Fala-se, para
concluir, de uma escrita que entra em conflito com a racionalidade, a
evolução e a disjunção. O modo como o texto costura os limites dessa
escrita vai dando sentido à uma diferença, que se apresenta como
localizável não na escrita, pois não há até aqui algo que fale da
dimensão simbólica dessa escrita, seja em sua organização sintática,
seja em um trabalho sobre o significante; e assim, a diferença vai
ganhado contorno pelos seus efeitos. Fala-se de uma escrita, mas só se
sabe dela pelo rumor de uma leitura, por aquilo o que ela desestabiliza
no sujeito. Jogo de espelhos, posto que a crítica nunca tem a última
palavra, como nos disse Barthes ([1966] 2009), o crítico é um escritor.
Estamos, portanto, falando de uma leitura-escritura que insere o poético
não do lado dos ornamentos da linguagem, mas que o toma como
político, ao colocar essa poesia na contramão do projeto moderno
ocidental.
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Pêcheux, em vários momentos da sua obra, nos fala de uma
separação entre os textos sérios e lúcidos, e os textos lúdicos e loucos,
e uma das maneiras de operar essa separação é dizer que a poesia é o
domingo do pensamento (PÊCHEUX, [1983] 2008). Curiosamente, um
dos campos onde essa separação se operou de forma bastante
contundente foi no interior da Linguística, sobretudo por meio de uma
leitura que divide a obra saussuriana em duas: o cientista do CLG em
oposição ao lunático da poesia Anagramática. Uma das consequências
dessa oposição está em colocar o poético como coisa à parte aos estudos
da linguagem e ao próprio funcionamento da língua. A leitura que
Gadet e Pêcheux fazem da noção saussuriana de valor refuta a
separação entre o Saussure diurno e o noturno, posto que o valor
introduz uma concepção de língua que se relaciona ao registro do
negativo, do absurdo e da metáfora19: “[...] o espaço do valor é o de um
sistêmico capaz de subversão em que, no máximo, qualquer coisa pode
ser representada por qualquer coisa”. ([1981] 2004, p. 59). Esse
deslocamento teórico insere o poético como intrínseco ao
funcionamento da língua, tomando essas separações entre ciência e
literatura, entre uma língua ajuizada e uma língua louca, como uma
divisão imaginária, que não cessa de produzir efeitos. Quando Gadet e
Pêcheux afirmam “[...] Não há poesia porque o que afeta e corrompe o
princípio de univocidade da língua não é localizável nela [...]” ([1981]
2004, p. 64), somos jogados na dificuldade de dizer em que ponto ou
exatamente o que em uma língua fala de outro jeito, no nosso caso, o
momento preciso em que ela pende para a ‘lógica do masculino’ ou para
o ‘absurdo do feminino’.
É neste sentido, que amplio meu gesto de leitura para mais um
recorte, extraído de uma matéria publicada também no site da Revista
Cult, cujo tema não era a ‘literatura feminina’, mas uma crítica a
respeito da autora alemã Herta Müller. É interessante perceber o modo
como se mobiliza um conhecimento sobre a escrita e um saber sobre o
gênero (sexualidade) quando se trata de nomear uma diferença.
4. O corpo na língua
O corpo da literatura20
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Há escritores que narram por desejo de inventar novos mundos,
já outros o fazem por uma necessidade quase somática, como
condição de sobrevivência. Ambos podem fazer grande
literatura, mas no último grupo a própria arte literária é quase
sempre ressignificada.
Isso é patente no caso de Herta Müller, essa escritora de língua
alemã e de origem na minoria germânica da Romênia, agraciada
com o Nobel de Literatura de 2009.
Em seus textos, reunidos no volume agora publicado Sempre a
Mesma Neve e Sempre o Mesmo Tio, percebemos o quanto sua
escrita é original – a começar pelo título. Pode ser caracterizada
como o resultado de um processo que ela mesma descreve, ao
tentar explicar a literatura de M. Blecher: “CONHECER é um
rastro formado pelo corpo”
[...]
Assim, sua vida e, consequentemente, sua escrita são desenhadas
neste livro como a concretização do destino do intelectual
engajado contra as arbitrariedades e injustiças.
Esse topos, típico de autores como Camus e Sartre, em uma era
pós-utópica, estava em declínio e correndo o risco de extinção.
Müller o retoma, mas em nota mais baixa, sem a
autoespetacularização do intelectual engajado. Marca feminina.
Sua marca, por assim dizer “feminina”, traz a escrita do corpo
para o centro da cena literária que se faz, para ela, contra
autoridades patriarcais (do pai e do Estado violentos). “Depois
da morte de meu pai, comecei a escrever”, anota Müller, sobre
esse momento catártico em sua vida.
[...]
Ela descreve sua necessidade de escrever:
“A escrita começou no silêncio… O acontecido não podia mais
ser articulado no falar… Eu reagi ao medo da morte com ânsia
de viver. Tratava-se de uma ânsia de palavras. Só o torvelinho
das palavras podia abarcar meu estado. Ele soletrava aquilo que
não podia ser dito com a boca.”
[...]
Müller tem que reinventar a palavra poética em meio ao triunfo
esmagador da prosa da burocracia. A originalidade de sua
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linguagem tem, em parte, sua explicação nesse ponto. Ela
precisa extrair a linguagem de cada objeto e de cada situação,
como se estivesse refazendo as bodas entre as palavras e o
mundo.
Pensar que a relação do sujeito com o corpo é uma relação encarnada
de linguagem nos faz olhar para o corpo da escrita, na sua dupla
asserção, enquanto forma do sujeito e enquanto forma significante.
Inesperáveis, essas formas se dão corpo na linguagem. Pensar, portanto,
em um corpo, cujo sintoma é a escrita, assim como o texto nos coloca:
um corpo que narra por uma necessidade quase somática, como
condição de sobrevivência, é estar diante de uma escrita que produz
efeitos. Produz-se não só um livro, mas um corpo, um sujeito, uma
saída, uma literatura. É assim que Herta Müller é delineada pela crítica
da Revista Cult, como uma escritora necessitada de escrever. A questão
que se coloca é o modo como ao mesmo tempo em que se fala de Müller
e de sua obra, fala-se também de uma universalidade, uma possível
‘marca feminina’. Interessa aqui, os mecanismos pelos quais essa
escrita se desloca da ‘marca’ de um sujeito para a ‘marca’ de uma
Literatura tendo como elemento central a questão do corpo.
É interessante perceber que a maneira como se fala do corpo,
anatomicamente falando, não sugere um corpo de mulher, com todos os
problemas e impossibilidades que essa expressão ‘corpo de mulher’
coloca na atualidade em sua transparência/opacidade21. Fala-se sim de
um corpo que deixa marcas: ‘CONHECER é um rastro formado pelo
corpo’. Profundamente opaco, esse enunciado nos coloca diante de uma
série de questões: como ler esse ‘conhecer’? Em qualquer possibilidade
de substituição do ‘conhecer’ por ‘escrever’, ‘narrar’, ‘viver’, ‘estar no
mundo’, enfim, em qualquer metáfora que seja, esse enunciado nos
coloca diante da inseparabilidade do sujeito com seu corpo, como nos
diz a poeta Wislawa Szymborska, o corpo é, é, é / e não tem para onde
ir22. Assim, estamos diante de um corpo que coloca problemas e
demandas para o sujeito, um corpo que sente ânsia de palavras, um
corpo que é só boca, um corpo que fala por um torvelinho, corpo
andrógino, pois de feminino só há o nome próprio de Herta Müller e a
marca feminina da escrita.
Esses dizeres sobre o corpo o descola de uma perspectiva empírica
ou mesmo biológica, colocando em cena a relação entre o corpo e a
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linguagem, como nos propõe Orlandi (2012), o corpo como
materialidade significante: “Se podemos dizer que sujeitos e sentidos
dão corpo à linguagem (formulam), também podemos dizer que eles se
dão corpo na linguagem” (Orlandi, 2012, p. 92). Esse esforço da autora
em pensar a relação entre sujeito, corpo e ideologia nos coloca diante
da evidência e da opacidade que constituem os processos de
significação: ao mesmo tempo em que o corpo é sempre já significado
- posto que a relação do sujeito com o seu corpo se atravessa de
memórias, de já ditos, de rituais ideológicos, de sentidos estabilizados
que sustentam efeitos de transparência -, esse corpo é também
materialidade significante profundamente opaca, corpo excessivo,
pulsante, instável, corpo que na sua impossibilidade de inscrição,
bagunça os contornos da linguagem, corpo que insiste, irredutível,
corpo que é.
Esse corpo vai se (des)construindo à medida que uma escrita vai o
(de)formando: “Só o torvelinho das palavras podia abarcar meu
estado. Ele soletrava aquilo que não podia ser dito com a boca”. Uma
escrita que ultrapassa o corpo e que ao mesmo tempo abarca um estado:
o medo da morte, a ânsia por palavras. Inevitável não lembrar de
Barthes ([1984] 2004) quando nos coloca que é a linguagem que fala,
não o autor, este, na verdade vai perdendo sua identidade na escrita, a
começar pela no corpo que escreve. Contudo, não podemos falar de um
corpo que não aparece na cena, ele se coloca o tempo todo, mas é
interessante perceber o modo como a escritura vai opacizando esse
corpo, é corpo da autora e é corpo da linguagem. Inseparáveis, eles se
misturam a uma escrita que fala de certa ‘marca feminina’.
Ela surge pela primeira vez livre de marcações, para, logo em
seguida, como num gesto de desdobramento sobre o dizer23, reaparecer
entre aspas: Sua marca, por assim dizer “feminina”. Marca-se a marca
não só como um objeto já conhecido e vindo de outra cena, mas também
como algo a ser definido na enunciação: 1. é uma escrita do corpo para
o centro da cena literária; 2. que se faz, para ela, contra autoridades
patriarcais (do pai e do Estado violentos). Neste ponto, ocorre uma
espécie de deslizamento entre dizeres, da escrita de Müller para a escrita
feminina. Esse movimento nos remete à relação situação/propriedade
do mito continuísta empírico subjetivista tratado por Pêcheux ([1975]
2009), em que se efetua uma espécie de passagem do sujeito individual
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em situação, o “eu/ tu/ele” para a generalização “todo sujeito, é verdade
que...”. Segundo Pêcheux, essa operação funciona de forma a efetuar
“[...] um apagamento progressivo da situação por uma via que leva
diretamente ao sujeito universal, situado em toda parte e em lugar
nenhum, e que pensa por meio de conceitos [...]” (1975, p. 117). O que
se observa no texto não é bem um apagamento desse processo, mas uma
espécie de deslize entre a constituição de um lugar de autoria para o
sujeito em um gesto de reflexão sobre a sua escrita, que, na medida em
que é recortada pelo gesto de autoria da crítica, funciona como um dizer
sobre si e ao mesmo tempo sobre essa espécie de objeto/conceito, a
‘marca feminina’.
O dizer sobre Müller e sobre a marca feminina surge em contraponto
a Camus e Sartre; nomes próprios (que funcionam como a marca
masculina?) Müller é descrita, assim como Camus e Sartre como um
intelectual engajado contra as arbitrariedades e injustiças, mas o que
se apresenta como diferença neste fazer político-literário é uma escrita
em nota mais baixa, sem a autoespetacularização. Assim, o que faz a
marca não é o político, mas um modo de textualizar o político, um texto
em outro tom e que não só é feito com o corpo, mas que coloca o corpo
no centro da cena. Essa maneira de dizer de um feminino que é
inseparável do corpo introduz, ao mesmo tempo, a noção de um
masculino despossuído de corpo (estaríamos diante da velha distinção
natureza x cultura?). O que chama atenção para além do binarismo
estanque de uma divisão historicamente superinvestida é que se no texto
o feminino aparece como marcado, o masculino, porém, não se constitui
como o desmarcado, o neutro, ele é a nota alta, o autoespetacularizado.
Esse movimento de falar do ‘outro’, o retira de uma posição absoluta,
que paira sobre o texto, como se fosse evidente, como se todo mundo
soubesse do que não se fala. Esse ‘outro’ da marca feminina recebe
muitos nomes que não só os de Camus e Sartre, mas é também o Pai, o
Estado, a prosa da burocracia, enfim, ele parece ganhar contorno pelas
vias de um ‘outro-dominante’, na verdade, poderíamos lê-lo também
como um outro cheio de falhas, que faz justamente com que uma outra
língua fale, deixando marcas.
Esta língua de que fala a crítica parece conversar com a resistência
de que nos falou Pêcheux ([1982] 1990), que faz falhar os rituais
ideológicos, ou com o devir de Deleuze ([1993] 1997), ao dizer da
literatura como de uma paisagem que só se dá no movimento, ou mesmo
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com o sabor da escritura de Barthes ([1977] 1997), que permite ouvir a
língua fora do poder. É uma língua que faz irromper a poesia em meio
à prosa burocrática: Ela precisa extrair a linguagem de cada objeto e
de cada situação, como se estivesse refazendo as bodas entre as
palavras e o mundo. Sobre esta escrita que é e dá corpo ao mundo, a
língua, a literatura e ao sujeito, Müller nos diz: “Comer tudo aquilo com
que se brincou. Também é possível definir a escrita assim. Quem sabe:
tenho de comer o que eu escrevo; o que não escrevo... me devora”24.
5. Considerações ou “a confusão prossegue”.
“Esta noite tenho o coração menstruado.
Sinto uma ternura nervosa, materna, feminina,
que se desprega de mim como um jorro lento de sangue.
Um sangue que diz tudo porque promete maternidades.
Só um poeta é capaz de ser mulher assim”.
Patrícia Galvão e Oswald de Andrade25
Parece que estamos o tempo inteiro às voltas com uma marca, a
marca do corpo, a marca na língua e a marca da enunciação, é preciso
marcar-se com o feminino para que algo se produza: só um poeta é
capaz de ser mulher assim. Essa marcação nos leva para diversos
lugares, desde o linguista que afirma que na língua só o feminino é
marcado, posto que o masculino não comporta marcas de gênero, até o
crítico em seu gesto de identificar na obra as pegadas de um feminino.
E se neste último caso não estamos falando dos dêiticos, do que, então,
estamos falando? Gostaria de relembrar a posição de Auroux quando
nos diz: “[...] o escrito é muito mais universalizante e se ele porta
marcas de uma origem social (erros de ortografia, por exemplo), é nas
suas “falhas” e não intrinsecamente” (1998) p.70). Ora, quando se fala
da escrita feminina, fala-se de uma marca, mas o que está em jogo não
parece ser uma marca de erro, ou mesmo uma marca social, qual seria
então o estatuto dessa marca? Essa marca está visível na língua
enquanto traço formal26 ou seria ela a marca de uma leitura? Ou melhor
dizendo, a marca de um leitor? E neste caso, como falar dessa escrita
sem cair em duas armadilhas: a do essencialismo em uma aposta na
transparência da autoria, em que nascer mulher é, consequentemente,
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escrever como mulher? Ou, ainda, se tomarmos o feminino como uma
posição subjetiva, como fugir do dualismo platônico feminino (mundo
do sensível) versus masculino (mundo das ideias)?
Mais do que uma reposta apaziguadora sobre o que seria essa espécie
de escrita dita feminina, parece que a diferença sexual é aquilo o que
coloca problemas para a nossa própria concepção de escrita. Uma
diferença que insiste precisamente porque sempre se furta à
formalização ao mesmo tempo em que sempre retorna... “A confusão
prossegue” disse-nos Leminski. A epígrafe acima, retirada do Romance
da Época Anarquista ou Livro das Horas de Pagu que São Minhas,
publicado em 1929 nos mostra que esta questão não é nova27, mas toma
no seio do contemporâneo um falatório jamais visto. Podemos nos
perguntar como essa urgência em falar sobre o feminino, o gênero e a
sexualidade toma contornos bem precisos nesse nosso tempo, que não
seriam possíveis se não houvesse a história a nos dizer de uma divisão
que se instala no interior da sexualidade, mas não permanece nela,
atingindo as diversas urgências da vida. Sendo assim, ainda não é agora
e talvez não seja nunca o momento da definição positiva sobre o que é
essa escrita-outra, mas acredito que seja justamente pela lógica do
negativo, daquilo o que Saussure nos colocou a partir da noção de valor,
que chegamos a um jogo de relações entre o um e o outro dessa escrita.
E assim, percorremos um mundo, que como diria Pêcheux ([1982]
1990), não cessa de se dividir em dois: o mundo de uma escrita que não
é cânone, mas que disputa uma memória e, consequentemente, seu lugar
na História ao questionar a literatura dos machos e famosos através de
um investimento maciço na autoria; o mundo de uma poesia-mulher
que é ante-projeto-moderno-ocidental, que entra em conflito com a
racionalidade, a evolução e a disjunção, e nesse movimento traz à tona
a lógica do masculino face à loucura do feminino; o mundo de uma
escrita feita com o rastro do corpo, em nota mais baixa, sem a
autoespetacularização do intelectual engajado, que faz barreira ao
patriarcado: é preciso enterrar o pai para começar a escrever. Nesse
jogo do ‘não é’, algo se firma como positividade, enfim, como
possibilidade de um outro mundo, teríamos aí uma promessa de
revolução?
Pêcheux ([1982] 1990) nos fala que é preciso questionar a origem
dos discursos revolucionários, a sua constituição histórica, a sua relação
com o inexistente, os fantasmas que os rondam e, assim, afastar-se da
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ideia de que eles funcionam como um germe reprimido, independente
de toda dominação ideológica. Essa compreensão geralmente vem
acompanhada de uma leitura que coloca a negritude, o feminismo, a
loucura, o pensamento selvagem como contra-ideologias, submetidas
apenas a uma dominação externa. Tal concepção nos conduz a pensar
no estatuto desses discursos sobre o feminino, o modo como eles se
instalam em determinadas leituras que colocam obras e autoras (es)
como subversivos, instalando, por sua vez, seus fantasmas: o Cânone,
a Lei, o Pai, esquecendo-se que talvez sejam esses mesmos fantasmas
os que possibilitam a própria existência dessa leitura que é posta como
transgressão. E aí neste ponto, é preciso frisar, estamos falando de uma
escrita, mas também e, sobretudo, de um gesto de leitura (especialmente
da inseparabilidade entre as duas), pois quem diz de um feminino
subversivo não é a obra, que segundo Barthes é um objeto indomável:
“[...] ela é, se se quiser, sentido suspenso: ela se oferece com efeito ao
leitor como um sistema significante declarado, mas se furta a ele como
objeto significado [...]” ([1966] 2009, p. 162), cabe ao crítico, afirma
Barthes, lidar com essa espécie de de-cepção , de desapreensão que
explica justamente o poder que uma obra tem de fazer perguntas ao
mundo sem nunca respondê-las. Cabe ao crítico, como se diz em nossa
época, dormir com esse barulho:
[...]
escrevi este poema no segundo domingo
em que você de novo não telefonou
ao redor do poema como em volta de um acidente
juntou-se muita gente
para ver o que era28
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O trecho citado por Stigger (2016) no catálogo da exposição O Útero do Mundo é de
Alexandre Nodari no texto de “De onde vem a poesia?”, publicado no Blog da Cosac
Naify, hoje sem acesso.
6 Do poema A mulher é uma construção (FREITAS, 2013, p.45).
7 “[...] ’Quando lhe mostram a lua, o imbecil olha o dedo’. Com efeito, por que não?
Por que a Análise do Discurso não dirigiria seu olhar sobre os gestos de designação
antes que sobre os designata? [...]” (PÊCHEUX, [1984a] 2010, p.55).
8 Este texto é resultado do Trabalho de Qualificação de Área desenvolvido na linha
História das Ideias Linguísticas, sob orientação da Profa. Cláudia Pfeiffer. Agradeço
também às Profas. Vanise Medeiros e Cristiane Dias, que fizeram parte da comissão
avaliadora, pelas leituras atentas e pelas significativas contribuições.
9 “[...] A impossibilidade de escrever de outra maneira que não em alemão é para os
judeus de Praga o sentimento de uma distância irredutível em relação a uma
territorialidade primitiva, a tcheca. E a impossibilidade de escrever em alemão é a
desterritorialização da própria população alemã, minoria opressiva que fala uma língua
afastada das massas, como ‘uma linguagem de papel’ ou artificial; e tanto mais para os
judeus que, ao mesmo tempo, fazem parte dessa minoria e dela são excluídos, como
‘ciganos que roubaram o berço da criança alemã’. Em resumo, o alemão de Praga é uma
língua desterritorializada, própria a estranhos usos menores (c.f., em outro contexto
atual, o que os negros podem fazer com o inglês)” (DELEUZE, G. e GUATTARI, F.
1977, p. 26).
10
Alguns linguistas atentam para o fato de que no caso do português o “o” é marca
não só do masculino, mas também do neutro. Tal argumento serve de resistência à
utilização do ‘@’, ‘x’ e ‘e’. Faço uma referência ao artigo Questão de Gênero, de Sírio
Possenti (2012), quando defende que os nomes considerados masculinos são apenas
casos de ausência do feminino, ou melhor, casos não marcados: “Mas não parece
bobagem falar de formas sem marca de gênero? Não! As palavras ditas masculinas são
de fato não marcadas. É por isso que dizemos ‘o circo tem dez leões’ mesmo que tenha
cinco leões e cinco leoas, mas não dizemos, no mesmo caso, que tem dez leoas.
Também é por isso que se pode dizer que ‘todos nascem iguais em direitos...’, o que
inclui as mulheres, mas não se incluiriam os homens se a forma fosse ‘todas nascem
iguais em direitos...’”.
11 Esse jogo se mostra tanto interessante quanto perigoso na medida em que há por
vezes uma espécie de aderência entre as palavras e o mundo, como se ‘corrigir’ uma
marca na língua fizesse a contradição e as diferenças se resolverem. É o que se observa,
por exemplo, nas políticas linguísticas institucionais explícitas, tais como a criação de
manuais para um uso não sexista da linguagem. Neste sentido, os trabalhos de ZoppiFontana (2015) e Garcia e Sousa (2016) trazem uma reflexão sobre o funcionamento
desse processo de gramatização e manualização, e seus efeitos sobre a língua oficial a
partir de um debate acerca do sexismo na linguagem.
12 Podemos dizer que o esforço de pensar a relação entre linguagem e transgressão,
linguagem e resistência, linguagem e devir, não é alheio ao movimento da própria
Análise do Discurso, a esse respeito ver, por exemplo, Pêcheux ([1982] 1990), Gadet
([1981] 2016), Gadet e Pêheux ([1981] 2004), Orlandi (1982), Deleuze ([1993] 1997),
para ficar em apenas alguns poucos trabalhos, mas, essa questão interessa,
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particularmente, neste trabalho, na medida em que põe em movimento estas leituras e
toma a forma das relações entre a linguagem e o feminino.
13 Em Crítica e Clínica ([1993] 1997, p. 15), ao pensar a literatura na relação com o
processo de desterritorialização da língua, Deleuze coloca: “O que a literatura produz
na língua já aparece melhor: como diz Proust, ela traça aí precisamente uma espécie de
Língua estrangeira, que não é uma outra língua, nem um dialeto regional redescoberto,
mas um devir-outro da língua, uma minoração dessa língua maior, um delírio que a
arrasta, uma linha de feitiçaria que foge ao sistema dominante”. Pêcheux, no texto
Delimitações, Inversões, Deslocamentos ([1982] 1990, p. 17) fala das resistências numa
relação constitutiva com a linguagem: “[...] falar quando se exige silêncio; falar sua
língua como uma língua estrangeira que se domina mal; mudar, desviar, alterar o
sentido das palavras e das frases; tomar os enunciados ao pé da letra; deslocar as regras
da sintaxe e desestruturar o léxico jogando com as palavras”.
14 Faço uma referência à noção de objetos paradoxais em Pêcheux: “[...] esses objetos
teriam a propriedade de ser ao mesmo tempo idênticos a eles mesmos e diferentes deles
mesmos, isto é, de existir como uma unidade dividida” (PÊCHEUX, [1984b] 2012, p.
157), logo, “[...] a produção discursiva desses objetos ‘circularia’ entre diferentes
regiões discursivas, das quais nenhuma pode ser considerada originária” (Idem, p. 158).
Essa noção nos abre para a compreensão sobre o modo como o ‘Feminino’ e a ‘mulher’
circulam em diversas instâncias enunciativas, das práticas políticas à produção de
conhecimento nas ciências humanas, biológicas, além do discurso jurídico, religioso,
médico, empresarial, maternal, moral, racial, étnico, enfim, uma gama inapreensível de
discursividades que põem a trabalhar de maneira paradoxal seus sentidos no
cruzamento da linguagem com a História.
15 Do poema Margem (MARQUES, 2009, p.15)
16 Revista modo de usar & co (2010, grifos meus)
17 Esta é a posição de uma crítica publicada na revista Mallarmagens, que diz do seu
anonimato não por uma questão de gênero, por ser uma poeta mulher, mas devido ao
apagamento que o movimento Modernista realizou ao desvalorizar a produção que o
antecedeu. Disponível em:
<http://www.mallarmargens.com/2014/01/o-simbolismo-de-francisca-julia.html>.
Acesso em: 04 de abril de 2017
18 Revista Cult 217 (2016, grifos meus)
19 Essa concepção de língua coloca em cena o conceito lacaniano de Lalíngua. Baldini
(2012, p. 68) nos fala que na Língua Inatingível, o conceito de Lalíngua surge como
“[...] um duro golpe na linguística surda ao inconsciente e ansiosa por encontrar o
universal que poderia ser inscrito na teoria [...]”. E mais adiante no texto: “ [...] lalíngua
é mobilizada no texto de Gadet & Pêcheux para salvaguardar qualquer possibilidade de
fechamento da língua em si mesma, ou de sua repartição entre o dia e a noite (regulando
assim a relação entre o dizer ordinário, a ciência, a poesia). O equívoco, manifesto nas
artimanhas de lalíngua, preserva, no interior da língua, uma relação com o impossível
que impede sua articulação como um mero sistema lógico-gramatical. Dessa maneira,
a “integral dos equívocos” que marca a historicidade de uma língua não é vista sem sua
relação com o funcionamento próprio do inconsciente” (p. 71).
20 Revista Cult Ed. 168 (2012, grifos meus).
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Não se trata de pensar o corpo a partir de uma perspectiva biológica, mas como
corpo de um sujeito, como nos disse Orlandi (2012), estamos falando de um corpo
simbólico produzido em um processo de significação. Neste sentido, recordo a noção
de objetos paradoxais exposta no início do artigo, pensando que a construção da
‘mulher’ e de um ‘corpo de mulher’ se situa no cruzamento da linguagem com o
Histórico, existindo em relações de forças e no centro de disputas, produzidos no
interior de discursividades inerentes aos processos ideológicos, o que nos impede de
chegar a um consenso sobre este ‘corpo de mulher’ sobretudo pela discussão atual a
respeito de mulheres cis e trasngêneras. Segundo Coacci (2013, p. 154): “[...] As
normas de gênero vigentes exigem a coerência entre sexo, gênero e orientação sexual,
nesse esquema as pessoas cis, diferentemente das trans, seriam aquelas que estão
confortáveis e em coerência entre o sexo e o gênero que foram designados ao nascer
[...]”. Ou seja, a biologia pode não ser a melhor saída para se falar desse corpo quando
estamos diante de um processo de subjetivação.
22 Do poema Torturas (SZYMBORSKA, 2011, p. 80)
23 Faço novamente referência à Authier-Revuz (2004).
24 (MÜLLER, 2012, p. 107)
25 Romance da Época Anarquista ou Livro das Horas de Pagu que São Minhas Apud
Azevedo (2016, p. 115-116).
26 Neste ponto, agradeço a Profa. Cláudia Pfeiffer pela consideração de que tanto os
traços formais quanto os gestos de leitura comportam uma dimensão material, na
medida em que tomaos a discursividade como efeitos materiais da língua na história.
Neste sentido, acreditamos que há traços materiais em um percurso de leitura que não
são apreensíveis empiricamente, mas sim nas relações de sentido estabelecidas e
estabilizadas nos gestos de interpretação que apontam para uma escrita feminina e suas
paráfrases (marca feminina, poesia mulher, etc.).
27 Em Antropofagia - Palimpsesto Selvagem (2016), Beatriz Azevedo fala sobre a
importância do território mítico, o matriarcado de pindorama, no pensamento de
Oswald de Andrade em sua crítica ao patriarcado e à cultura messiânica. Segundo a
autora, Oswald parece nutrir a ideia de uma superioridade ontológica do feminino como
produtor de uma cultura antropofágica não autoritária, em contraposição ao ‘mundo
civilizado’ com seus complexos, prostituições e penitenciárias: “O autor afirmará ainda
em ‘A Marcha das Utopias’ que ‘somos a utopia realizada, bem ou mal, em face do
utilitarismo mercenário e mecânico do norte’. Neste sentido, saliento que mesmo com
as palavras ‘matriarcado’ e ‘pindorama’ primariamente associadas ao passado arcaico,
para Oswald de Andrade o matriarcado de pindorama é uma formulação contemporânea
que aponta para o futuro, assim como seu ‘bárbado tecnizado’” (AZEVEDO, 2012, p.
173).
28
Poema “Acidente” do livro das semelhanças, (MARQUES, 2009, p. 20).
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ATLAS DOS NOMES QUE DIZEM HISTÓRIAS
DAS CIDADES BRASILEIRAS – UM ESTUDO
SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO DO MATO
GROSSO
KARIM, T. M.; DI RENZO, A. M.; BRESSANIN, J. A.
MACEDO-KARIM, J. Atlas dos nomes que dizem histórias das
cidades brasileiras – Um Estudo Semântico-Enunciativo do
Mato Grosso. Campinas, SP: Pontes Editores, 2016. 275 pp.
Organizado pelos pesquisadores Taisir Mahmud Karim, Ana Maria
di Renzo, Joelma Aparecida Bressanin e Jocineide Macedo Karim, o
livro foi publicado em 2016 pela editora Pontes. A obra, prefaciada
pela historiadora da UFMT, Elizabeth Madureira Siqueira, é composta
por 14 artigos de autoria de pesquisadores/docentes e discentes da
UNEMAT, UNICAMP, UFMT, UFSCar e UFMG que foram
desenvolvidos a partir das atividades do Projeto de Pesquisa – Nomes
Próprios: Estudos de Significação e Atlas dos Nomes que Dizem das
histórias das Cidades Brasileiras. Os projetos estão ligados ao Centro
de Estudos e Pesquisa em Linguagem CEPEL, às linhas de pesquisa:
Estudos de Processos Discursivos e Estudos de Processos de
Significação do Programa de Pós-Graduação em Linguística da
Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT, que tratam dos
estudos das relações entre línguas, história e espaços urbanos
enquanto constituição.
Os artigos, inscritos nas perspectivas teóricas da Semântica do
Acontecimento, desenvolvida por Eduardo Guimarães e Análise de
Discurso, de Michel Pêcheux e Eni Orlandi, materializam um espaço
de discussão permitindo um diálogo, necessário, entre História e
Linguagem. Os textos conduzem o leitor/pesquisador às análises dos
nomes próprios de cidades de Mato Grosso e do nome do Brasil, da
Terra de Vera Cruz. Considerando os sujeitos que enunciam, as
análises trazem o nome próprio como espaço material de significação
em que a nomeação é, fundamentalmente, um acontecimento de
linguagem.

Línguas e Instrumentos Linguítiscos – Nº 39 – jan-jun 2017

215

ATLAS DOS NOMES QUE DIZEM HISTÓRIAS DAS CIDADES BRASILEIRAS –
UM ESTUDO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO DO MATO GROSSO

Os autores embasam as análises não só em fontes escritas, como
também trabalham a memória e a identidade a partir da nomeação de
sujeitos que, em tempo e lugares díspares, redizem, reescrevem as
histórias dos lugares.
As múltiplas representações das nomeações identificam, marcam,
rememoram as diversas formações discursivas e ideológicas
produzindo diferentes efeitos de sentido nos sujeitos que enunciam os
nomes próprios das cidades. Pela perspectiva de considerar a
Semântica como disciplina que trata da significação e inscrita na
concepção do acontecimento enunciativo/discursivo, as análises
empreendidas nos textos evidenciam as historicidades constitutivas
dos nomes.
As nomeações/renomeações de cidades de Mato Grosso, analisadas
ao logo de toda a obra, evidenciam os lugares de litígio enunciativo e
buscam destacar os sentidos desses nomes. Não se trata apenas de um
estudo histórico produzido a partir de uma investigação genealógica e
pontual das nomeações, embora a obra apresente, no prefácio, um
percurso histórico, que convida o leitor às pesquisas nas diversas
fontes disponíveis. Trata-se de uma obra em que os analistas, pelos
dispositivos teóricos, encontram um lugar de dizer que explicitam o
confronto, a disputa entre línguas na nomeação/renomeação.
O primeiro artigo do livro, Nomes de cidades de Mato Grosso:
uma abordagem enunciativa, de autoria de Luiz Francisco Dias, traz o
referencial e a formação nominal como perspectivas de abordagem do
nome. Considerando a ancoragem da designação nos espaços de
enunciação, um nome designa algo associado à história de
enunciações envolvidas nesse nome. A partir da diversidade de
referenciais que sustentam a significação, Dias apresenta três modos
preliminares de olhar os nomes de lugar: como o situável de um
“onde”, como balizador de afetação e como ato original de criação.
O referencial, a pertinência enunciativa e a formação nominal são
apresentados, ao longo do artigo, como formas de concepção do
nome. Também é apresentado, na análise sobre os nomes das cidades
de Mato Grosso, exemplos dos estatutos enunciativos das nomeações:
o referencial religioso, como na nomeação da cidade de Vila Bela da
Santíssima Trindade; a refundação e o referencial, exemplificados nas
nomeações de Nova Lacerda e Lambari d’Oeste; o religamento, como
em Querência; as homenagens, vistas em nomeações como em
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Rondonópolis, além dos estatutos de acidentes geográficos,
fundamento empresarial, presentes nas nomeações das cidades. O
autor contribui com as pesquisas abordando a constituição dos nomes
como práticas em que se evocam orientações de pertinência social.
Terra de Vera Cruz, Brasil, de autoria de Eduardo Guimarães,
aponta que há representações nas atuais nomeações das cidades
brasileiras que se mostram constantes da história. O nome de um país
parece sempre ser um modo de referir-se a ele no momento em que se
enuncia algo, como se o nome fosse um rótulo. Em uma análise
enunciativa, Guimarães evidencia que as nomeações referidas à época
do descobrimento continuam produzindo sentidos e fazendo significar
os lugares de produção da enunciação. Ao analisar os nomes Vera e
Santa Cruz, o autor esclarece que esse nome é, fundamentalmente, a
representação do lugar religioso-político da coroa portuguesa,
sintetizando o confronto do acontecimento e da memória, o qual
constitui um acontecimento de linguagem. Ao analisar o nome Terra
do Brasil, Guimarães apresenta o confronto de nomeações entre a
coroa portuguesa e os comerciantes do pau-brasil, mostrando,
também, nessa nomeação, o movimento do presente e o acionamento
da memória num processo metonímico. Desse modo, o texto contribui,
significativamente, para os analistas e estudiosos ao esclarecer a
nomeação do Brasil é produzida por uma história de enunciações,
articuladas a uma difusão de discursos vindos de lugares diferentes.
Santa Cruz e Brasil, as últimas renomeações, são analisadas como
lugares de significação que estão na memória dessas enunciações,
reconfigurando a designação e projetando outros sentidos. O autor
sintetiza que, o que produz sentido não é o étimo da palavra, mas, as
enunciações em que as expressões funcionaram na história.
O texto de Taisir Mahmudo Karim, Mato Grosso: Histórias de
enunciações - o percurso do nome de um estado, evidencia os
procedimentos linguísticos que consideram os movimentos semânticos
na análise da constituição de um nome. A Semântica do
Acontecimento embasa a análise da expressão/nome Mato Grosso.
Iniciando o texto com um percurso histórico do nome Mato Grosso, o
autor analisa, minuciosamente, a formação nominal no funcionamento
morfossintático e o funcionamento semântico enunciativo,
considerando como se dá o agenciamento das figuras de enunciação
presentes na cena enunciativa. Pela leitura do artigo, compreende-se
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que o funcionamento enunciativo dos acontecimentos é construído
pelas relações enunciativas que significam a história do lugar e
determinam a identidade sociocultural dos mato-grossenses.
No artigo intitulado Marcas do dizer: 1719 Sentidos do Cuyabá,
escrito por Taisir Mahmudo Karim e Jocineide Macedo Karim, os
autores, pela perspectiva da Semântica do Acontecimento, analisam o
funcionamento semântico-enunciativo do nome Cuyabá. A partir do
estudo de Guimarães sobre a formação do espaço de enunciação
brasileiro, o artigo tece, historicamente e a partir de relatos escritos, as
cenas enunciativas que rememoram outras enunciações ligadas às
narrativas do político/administrativo do estado. Dividido em três
partes, na terceira, o artigo faz uma análise semântico-enunciativa do
nome Arraial do Cuyabá, dando ao leitor a visibilidade de que a
enunciação do nome temporaliza e traz para o presente do
acontecimento o memorável que o constitui e significa. Assim, o
nome passa a dar existência ao lugar, significando o novo e todas as
histórias enunciativas, já ditas, que o constitui.
Porto Esperidião: os sentidos da nomeação de uma cidade, de
Talita Nogueira, historiciza as renomeações da atual Porto Esperidião,
nomeadas Registro do Jauru, Porto de Salitre e Porto Esperidião. Na
primeira parte do artigo, a autora traz os conceitos da Semântica do
Acontecimento e, em seguida, analisa os recortes dos registros oficiais
das renomeações, permeando o texto com as análises das cenas
enunciativas, as quais evidenciam uma disputa de enunciações, que
movimentam sentidos que se complementam e se contradizem ao
constituírem a existência histórico-política da cidade de Porto
Esperidião.
Neuza Zattar, no texto intitulado, Cáceres – nome luso que
movimenta presente e passado, apresenta-nos uma análise que inicia a
partir do nome Villa Maria do Paraguay, passando por outros nomes e
diversos eventos até a constituição da cidade de nome Cáceres.
Reproduzindo a ata documental da Villa Maria do Paraguay, a tecitura
da escrita de Zattar conduz o leitor às cenas enunciativas das disputas
políticas, dos lugares de dizer, dos discursos religiosos, jurídicoadministrativos que fundam uma memória de sentidos de um lugar
novo, sobrepondo outros sentidos, anteriormente constituídos e
estabilizados. Permeada pela historicidade dos recortes textuais, a
análise conduz à percepção dos gestos de nomeação, rememorando a
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presença da colonização portuguesa, construindo uma rede de
sentidos, entre passado e presente, na constituição do enunciável.
Marcas de nomeação: entre o selvagem e o urbano. Nomes que
contam histórias de Poconé, escrito por Beatriz A. Acosta F. da Cruz
e Taisir Mahmudo Karim, apresenta um estudo enunciativo sobre o
funcionamento designativo dos nomes que referem o município de
Poconé. Em sua primeira parte, o artigo traz as concepções teóricas da
Semântica do Acontecimento. Os nomes que nomearam a cidade de
Poconé, analisados semântico-enunciativamente, permeiam toda a
análise, levando o leitor a refletir que a enunciação do primeiro nome
do município recorta como memorável o lugar de ser indígena, que
mesmo “exorcizado” pelos colonizadores nas renomeações,
permanece na significação da história enunciativa de Poconé.
O texto de Sandra Raquel de Almeida Cabral Hayashida e
Nathaline Amorim de Oliveira, Santo Antonio de Leverger: da
fundação à constituição do nome de cidade, traz uma análise, pelos
aportes teóricos da Semântica do Acontecimento e Análise de
Discurso, que reflete sobre o movimento dos sentidos da primeira
nomeação, Santo Antonio do Rio Abaixo, às marcas de linguagem que
produzem o efeito de estabilizar o atual nome. Permeada pelos
conceitos da AD, que considera as condições de produção do discurso
e o homem na sua relação com a linguagem e a história, a análise se
materializa por meios de narrativas que contam as histórias do
município. As autoras dão visibilidade ao sujeito discursivo, pensado
como “lugar”, “posição” no enunciado, que produz sentidos a partir de
sua inscrição em uma formação discursiva. Assim, no processo de
constituição da cidade, as várias discursividades dos sujeitos
reverberam no processo discursivo da nomeação de Santo Antônio do
Leverger que, pela memória discursiva, estruturada pelo
esquecimento, produz seus efeitos na enunciação que renomeia a
cidade.
Em O ato de nomear e o dizer histórico de um lugar, Edileusa
Gimenes Moralis e Albano Dalla Pria, analisam a nomeação da cidade
de Alto Araguaia, tomada como acontecimento de linguagem
imbricada no funcionamento da língua, não se remetendo a um
locutor, nem à centralidade do sujeito. Considerando o entrelaçamento
das histórias de várias cidades de Goiás e Mato Grosso, o artigo
analisa também a história de nomeação da cidade de Santa Rita do
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Araguaia-GO, já que somente ao longo dos anos ocorre a separação
das duas cidades, que inicialmente foram nomeadas Colônia do
Registro do Araguaya. O texto arregimenta importantes concepções
teóricas sobre o ato de nomear e traz grande contribuição ao tratar o
processo de nomeação de maneira intrínseca à história dos sujeitos do
dizer. Sendo a nomeação um lugar de observação, o ato de nomear é
analisado como um processo de identificação social. Vale ressaltar
que o texto apresenta, pela análise, a nomeação como lugar de
enunciação e de observação, assim como lugar das relações de força,
de conflitos históricos e ideológicos dos sujeitos enunciadores.
Wolber Sebastião Pereira, no artigo Alta Floresta: nome de cidade
de Mato Grosso, ao apresentar as duas possíveis versões sobre a
nomeação da cidade, traz o sentido metonímico à análise. Recortando
memórias enunciativas de diferentes nomeações de cidades fundadas
ao norte de Mato Grosso feitas à mesma época, Wolber utiliza como
corpus os textos jurídicos que embasam sua análise morfossintática.
Na análise do funcionamento semântico-enunciativo do nome Alta
Floresta, que encerra o texto, o autor exemplifica recortes de memória
de enunciados diferentes que nomeiam outras cidades, rememorando
descrição, metonímia ou localização geográfica.
Em Um nome e seus efeitos de sentido: Figueirópolis D’Oeste –
MT, Giseli Veronêz da Silva e Taisir Mahmudo Karim, analisam a
nomeação visando responder a origem do nome que, ou assenta sob
um referencial de homenagem ou vincula sua história enunciativa ao
lugar de dizer da botânica. Para tanto, os autores não se utilizam da
história marcadamente diacrônica, mas a compreendem pela
significação de determinação sócio-histórica do acontecimento,
estabelecendo uma temporalidade própria. Assim, a análise conta com
a transversalidade da integração textual das narrativas que constroem
as histórias do nome do município. Ao historicizar as nomeações, os
autores apontam para os discursos que marcam as tomadas de posse
de terras das regiões localizadas ao norte do Brasil. A Marcha para o
Oeste, que buscava aumentar a densidade populacional dos núcleos
urbanos já iniciados nessas regiões e “povoar” as terras interioranas,
juntamente com os documentos oficiais de fundação do município,
somam-se à análise, elucidando o agenciamento enunciativo, que se
dá, não pela vontade ou intenção do indivíduo, mas pelo
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funcionamento da língua que afeta o locutor de um lugar social de
dizer.
Joelma Aparecida Bressanin e Mônica de Matos Oliveira, assinam
o artigo, Uma leitura discursiva sobre a fundação de Salto do Céu. O
discurso do fundador da cidade e o discurso jurídico que oficializa a
sua criação são analisados, tomando o aporte teórico da Análise de
Discurso em diálogo com a Semântica do Acontecimento. Observando
a produção de sentidos em que se dá a enunciação como lugar de
cruzamento de posições de sujeito, o texto aborda o percurso histórico
das ocupações das regiões centro-oeste e norte do país a partir dos
anos 40. Os modos como os sentidos se constroem na relação do nome
com o objeto nomeado é explicitado pelas autoras ao analisarem que o
discurso de João Augusto Capilé Júnior é atravessado por diferentes
posições discursivas, as quais trazem à memória as conquistas do
desbravador, oficializando como nome da cidade o imaginário de
paraíso celeste, apagando o político e silenciando seus efeitos.
O texto de Sandra Luzia Wrobel Straub, Estudo da nomeação das
cidades que compõem a Gleba Celeste/MT: Vera, Santa Carmem,
Cláudia e SINOP, traz a memória discursiva dos migrantes
desbravadores que instituíram, para um conjunto de quatro cidades
fundadas a partir do projeto Gleba Celeste, três nomes femininos e um
nome, diferenciado, para uma dessas cidades, que é nomeada pela
sigla da empresa colonizadora. Os nomes femininos, Vera, Carmem,
Cláudia, são analisados, pela Semântica do Acontecimento, a partir de
entrevistas com os diretores da empresa colonizadora e moradores
locais, além de documentos que evidenciam o confronto e disputa de
sentidos. No artigo, a mulher é tomada como foco das homenagens,
em um movimento de retomada e atualização de várias renomeações.
A cidade de SINOP, assim como outras em Mato Grosso, evidenciam
os discursos de empresários que projetaram sentidos futuristas e
modernos às recém criadas cidades.
A análise que encerra o livro, Ainda a propósito da cena da
enunciação e dos ethos no manuscrito geopolítico de Ricardo Franco,
escrito por Roberto Leiser Baronas, analisa o manuscrito Memória,
produzido em 31 de janeiro de 1800, no Forte Coimbra, Capitania de
Mato Grosso, pelo Tenente Coronel Engenheiro Ricardo Franco de
Almeida e Serra. O texto se apoia na Análise de Discurso, sobretudo
nos trabalhos de Dominique Maingueneau. Por se tratar de um corpus
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constituído por textos que não pertencem mais ao nosso ambiente
cultural, Baronas empreende uma análise preliminar mobilizada a
partir do Programa de Estatística Textual Léxico, visando
compreender discursivamente o manuscrito, não o tomando pelas
regularidades sistêmicas, mas, pensando o manuscrito como um
conjunto de condições histórico-linguísticos, que possibilitam ao
sujeito sua inscrição na língua e na história como sujeito de seu
discurso. O artigo traz uma minuciosa análise do manuscrito que
evidencia as distintas cenografias exploradas que dão sentido à voz do
enunciador.
O livro apresenta as análises numa ordem de acontecimentos
marcados pela historiografia brasileira. Das nomeações de Brasil, em
que se observam a predominância dos discursos religiosos, passando
pelos discursos das incursões colonizadoras do período Colonial,
como em Cuyabá, às empresas “recolonizadoras” iniciadas na década
de 70, como ocorre na nomeação de SINOP.
As contribuições trazidas pelos autores interessam não só aos
pesquisadores das áreas de Linguística, Língua Portuguesa e História,
mas também às pesquisas empreendidas no âmbito da Geografia,
Jornalismo, Turismo entre outras. As análises contidas no Atlas
apresentam-se como leituras recomendadas e imprescindíveis, tanto
para iniciantes quanto para os analistas, não só pela beleza da escrita
ou o prazer das incursões históricas, mas pelo alto valor de suas
reflexões teóricas.
Marta de Paula Vieira de Paula Vieira
Mestranda em Letras pelo programa de Mestrado Profissional em
Letras da UNEMAT – Cáceres.
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