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APRESENTAÇÃO  

 

É com grande satisfação que apresentamos o produto final do I Seminário de Estudo de 

Linguagens –I SELING: os Anais do evento. Com a temática - Desvendando os labirintos da 

linguagem: língua, discurso e sociedade, homenageamos a Prof.aDr.aJaciara Ornélia Nogueira de 

Oliveira.  

O evento trouxe como propósitofortalecer o diálogo entre as subáreas da Linha de 

pesquisa 2 do Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens (PPGEL), vinculado ao 

Departamento de Ciências Humanas do Campus I, Salvador, da Universidade do Estado da Bahia 

por meio da divulgação de produções acadêmicas em torno das temáticas da Sociolinguística, dos 

Estudos Lexicais, da Análise de Discurso e dos Estudos Argumentativos.  

Foi uma oportunidade de reunir a comunidade acadêmica, não somente para dar a 

conhecer “o estado da arte” das pesquisas em curso no campo de estudos das linguagens, como 

também permitiu numa reflexão sobre temas relacionados à língua, discurso e sociedade, 

favorecendo a publicização do conhecimento e o intercâmbio acadêmico em diversos âmbitos. 

Nesta primeira edição, a Comissão Cientifica selecionou 14 (catorze) artigos capazes de 

entrelaçar as subáreas de uma linha de pesquisa, ou seja, Análise de Discurso, Discurso e 

Argumentação, Sociolinguística e Estudos Lexicais. 

 

Boa leitura! 

 

 

Comissão Organizadora  

Celina Márcia de Souza Abbade(PPGEL/UNEB) 

Daisy Cordeiro dos Santos (PPGEL/UNEB) 

Geórgia de Castro M. Ferreira (PPGEL/UNEB) 
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ENTRE A PAIXÃO PELO LATIM E A ANÁLISE DAS EPISTOLAS 
RELIGIOSAS: HISTÓRIA E TRAJETÓRIA DE UMA EDUCADORA 

 

 

 Desejo parabenizar a Comissão 

Organizadora desse Seminário de Estudo 

de Linguagens pela iniciativa e, em 

especial, à Profa. Dra. Celina Abadde pela 

escolha da homenageada: Profa. Dra. 

Jaciara Ornélia Nogueira de Oliveira. 

Foi com grande honra e forte 

emoção que aceitei o gentil convite da 

Profa. Dra. Celina Abadde para apresentar 

a homenageada.  No Colegiado de Letras 

Vernáculas do Departamento de Ciências Humanas I dessa Universidade há, que eu me lembre, 

quatro ex-alunos e uma ex-orientanda da homenageada, portanto é um privilégio ter sido o 

escolhido para esta missão. 

Começar é sempre delicado! Devemos ser cuidadosos sempre. O desafio da tela em 

branco... a avalanche de ideias... as lembranças... as emoções! Como começar a falar de alguém 

que é mulher, cantora, professora, esposa, mãe, amiga, pesquisadora, cordelista, orientadora, avó? 

Vou tentar o caminho cronológico, assim não me perderei. 

Como se diz aqui na Bahia, Jaciara Ornélia não nasceu, estreou! A primeira capital do 

Brasil recebeu engalanada a sua nova moradora, Jaciara Ornélia Silva Nogueira, a qual fez sua 

primeira performance no Bairro da Liberdade, em 04 de agosto de 1946. Ano seguinte ao término 

da II Guerra Mundial e 44 dias antes na Promulgação da Constituição de 1946. Vigésima sexta 

filha do Sr. Antônio Pitanga Nogueira, casado em segunda núpcias com a Sra. Áurea Silva 

Nogueira, da qual é a décima segunda filha e a caçula. 

Como muitas crianças soteropolitanas daquela época, a pequena Jaciara realizou seus 

estudos primários na Escola Getúlio Vargas no bairro do Barbalho. Ao ser aprovada no Exame 

de Admissão ao Ginásio, foi estudar no Colégio Estadual Duque de Caxias no bairro da 

Liberdade, onde, além do Ginásio, cursou também o Clássico. Lembro aos mais novos que 

estudar em escola pública nesse período se constituía um privilégio devido ao elevado nível de 

exigência. Também esclareço que o antigo curso Clássico era voltado para preparar os alunos que 

pretendiam seguir a área de humanidades. 
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Criada com uma forte religiosidade católica, desenvolveu, desde a mais terna infância, 

forte e inabalável crença religiosa e, em especial, ao culto mariano, que se estende por toda a sua 

vida. Tal fato foi decisivo em alguns momentos importantes de sua vida. Ingressou, em 1962, no 

Coral de São Bento permanecendo até 1975. Aí desenvolveu a sua vertente de cantora, a qual já 

nos brindou algumas vezes com o canto da Ave Maria. 

Em 1965, Jaciara obteve a aprovação no Vestibular de Letras Vernáculas com Francês da 

Universidade Federal da Bahia, onde concluiu o seu curso em 1968. Ainda nesse ano, foi 

aprovada em Concurso Público para o Magistério Estadual da Bahia e retornou ao seu antigo 

Colégio Duque de Caxias como professora de Francês, permanecendo até 1993 quando se 

aposentou. 

Em 1970 aos 24 anos, conheceu um jovem geólogo Ernandi Melo de Oliveira, o qual se 

tornaria a partir de 1975 o seu esposo, companheiro e incentivador. Desse casamento nasceram 

Ágatha (1977), Antônio Vicente (1979) e Alice (1982). 

Em 1982, a Profa. Jaciara foi convidada pelo Prof. Petrônio para lecionar a matéria 

Língua Latina na Universidade Católica do Salvador. Grávida de Alice, a Profa. Jaciara teve entre 

seus alunos do curso de Letras Vernáculas do turno noturno o jovem João Antonio de Santana 

Neto. Entrei na vida da homenageada! No segundo semestre de 1982, após nascer Alice, a Profa. 

Jaciara retornou às atividades docentes sem cumprir a licença maternidade a que tinha direito 

devido ao seu forte senso de dever e, novamente, tive-a como minha professora de Língua 

Latina. Ainda na Universidade Católica do Salvador, a homenageada foi professora de Língua 

Latina da Profa. Dra. Celina Abadde (1990) e do Prof. Dr. Gilberto Sobral (1993). A Profa. 

Jaciara aposentou-se da UCSal em 2013. 

Em 1985, a Profa. Jaciara foi aprovada em Concurso Público para Língua Latina na 

Universidade do Estado da Bahia – Campus II – Alagoinhas. Entre os alunos desse período figura 

a Profa. Dra. Rujane Alves, membro do Colegiado de Letras Vernáculas do DCH-1 da UNEB. 

Em 1992, fui aprovado no Concurso Público da UCSal para o Curso de Comunicação 

Social e retornei a Salvador, após realizar o Mestrado em Letras - Filologia e Língua Portuguesa - 

na Universidade de São Paulo. Voltei à vida da Profa. Jaciara, que nessa época cursava a 

Especialização em Metodologia e Didática do Ensino Superior, concluído em 1994. 

Contudo a nossa amizade cresceu substancialmente quando fui aprovado em Concurso 

Público para a matéria Filologia Românica na Universidade do Estado da Bahia – Campus II – 

Alagoinhas em 1994.  Durante as nossas viagens de ônibus entre Salvador – Alagoinhas – 

Salvador, conversávamos sobre nossas experiências profissionais, nossas famílias, nossos sonhos.  
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Eu também aproveitava para aprender e/ou corrigir as minhas traduções latinas e 

francesas que figuravam no Tratado Castelo Perigoso, corpus da minha Tese de Doutorado. Como a 

Profa. Jaciara sempre teve uma forte formação católica, o texto do Castelo Perigoso era também 

discutido. E comecei a incentivar a Profa. Jaciara para que cursasse o Mestrado em Letras na 

Universidade Federal da Bahia. Em outubro de 1997, defendi meu Doutorado em Letras – 

Filologia e Língua Portuguesa e, no ano seguinte, comecei a colaborar com o Programa de Pós-

Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal da Bahia. Intensifiquei os meus 

apelos para que ela cursasse o Mestrado. 

Finalmente em 1999 a Profa. Jaciara se decidiu e se submeteu à Seleção do Mestrado em 

Letras e Linguística na UFBa. Depois de uma prova exemplar, ingressou no Mestrado em 2000 

sob a orientação da Profa. Dra. Teresa Leal Gonçalves Pereira. A brilhante Dissertação intitulada 

Conservação e Mudança no Particípio Presente no Latim tardio e seus reflexos na língua portuguesa, elogiada 

pelos membros da Banca Examinadora durante a Defesa Pública em 2002, levou-a à progressão 

ao Doutorado no mesmo Programa de Pós-Graduação. E, em 2004, a Profa. Jaciara obteve o seu 

título de Doutora em Letras e Linguística com a excepcional Tese Enlaces e desenlaces entre particípios 

e gerúndios. Nesta Defesa Pública, eu integrei a Banca Examinadora. Mais uma vez a Profa. Dra. 

Jaciara nos deleitou com um trabalho que encantou todos os membros da Banca Examinadora, 

entre eles estava a Profa. Dra. Joselice Macêdo de Barreiro. 

Com sua entrada no Mestrado, a Profa. Jaciara partiu iniciou uma série de participações 

em eventos. Ressalto o Congresso 500 anos de Língua Portuguesa no Brasil na Universidade de 

Évora em 2000, vários congressos internacionais da ABRALIN: Fortaleza, 2001; Belo Horizonte, 

2007; João Pessoa, 2009; Curitiba, 2011, Natal, 2013.  

Em 2008 a já Profa. Dra. Jaciara tornou-se pela primeira vez avó. Uma menina linda e 

sapeca chamada Mowumi, filha de Ágatha, sua filha mais velha. 

Entre 2009 e 2010, a Profa. Dra. Jaciara realizou o seu Pós-Doutorado na Universidade 

Federal Fluminense sob a supervisão da Profa. Dra. Mariângela Rios de Oliveira. Fruto dessa 

pesquisa, fomos agraciados com a magnífica edição das Cartas de Bernardo de Claraval a monjas 

e senhoras da nobreza so século XII cujo livro é intitulado Bendita és Tu entre as nobres. Recebi este 

livro com uma dedicatória muito especial que contém o vocativo “meu anjo da guarda”! 

Em 2015 e 2016, a Profa. Dra. Jaciara teve a sua saúde comprometida ficando afastada 

das suas atividades docentes, mas, com o seu senso de dever, não abandonou as orientações no 

PPGEL. 
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No ano passado, a Profa. Dra. Jaciara tornou-se novamente avó. Dessa vez de um 

menino Ayó, também filho de Ágatha, e em setembro próximo chegará Ângelo, seu terceiro 

netinho filho da caçula Alice. 

Durante sua vida acadêmica até aqui, foram 3 artigos publicados; 01 livro publicado e 01 

organizado com o Prof. Dr. Gilberto Sobral; 10 capítulos de livro; 12 trabalhos completos 

publicados em Anais; 29 trabalhos apresentados em eventos; 05 cursos ministrados; 24 

participações em Bancas Examinadoras de Mestrado; 06 participações em Bancas Examinadoras 

de Doutorado; 01 participação em Banca Examinadora de Especialização; 09 participações em 

Bancas Examinadoras de Graduação; 04 participações em Bancas Examinadoras de Professor 

Titular; 18 participações em Bancas Examinadoras de Concurso Público; 04 organizações de 

eventos; 16 orientações de Mestrado; 02 orientações de TCC; 08 orientações de IC. 

Esta mulher morena e baixinha, com essa aparente fragilidade, não se enganem, é uma 

mulher forte que tem seu próprio poder (não precisa ser empoderada), sua própria luz! Orgulho-

me imensamente de ser seu eterno aluno, colega de trabalho, amigo e, como brincamos na 

família, seu filho mais velho! 

Ave Jaciara, seus eternos alunos lhe agradecem e saúdam! 

Obrigado! 

 

 

Prof. Dr. João Santana Neto 
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DO LATIM PARA A ANÁLISE DO DISCURSO: PERCURSO 
ACADÊMICO 

 

Ao iniciar, quero saudar a todas as pessoas aqui 

presentes e me dirigir, com a merecida reverência, ao senhor 

José Bites de Carvalho, Magnífico Reitor da Universidade do 

Estado da Bahia, ao Senhor Flávio Correia, digníssimo diretor 

do Departamento de Ciências Humanas do Campus I dessa 

Universidade e à professora Márcia Rios, coordenadora do 

Programa de Pós-Graduação em Estudo de linguagens e dizer 

que estou imensamente feliz com a presença de todos. 

“Agradecer é sinal de alegria 

Que vem de dentro e cá fora irradia 

Agradecer é amor, comunicando amor.” 

Tomo como base esse trecho de uma canção religiosa e, com o coração transbordante de 

alegria, inicio esta fala, agradecendo efusivamente a todos que se dignaram a escolher o meu 

nome como homenageada neste evento: mestrandos e mestrandas ingressos em 2017, colegas, 

professores e professoras do Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, à comissão 

organizadora do Seminário e à queridíssima professora Celina Abbade, coordenadora da linha II 

desse programa. Confesso que fui tocada por emoção muito forte ao receber o convite para o 

Seminário na condição de homenageada, posição totalmente inesperada; em nenhum momento 

imaginei essa demonstração de carinho e de reconhecimento a minha atuação no PPGEL. Ser 

homenageada nesse evento me coloca em uma posição de destaque que eu não julgo merecer; 

sou normalmente tímida em contatos mais acirrados. Não pretendo, porém, apelar para falsa 

modéstia, nem exaltar-me com pretensos elogios, tenho consciência que o trabalho que venho 

desenvolvendo na Academia tem se pautado no comprometimento total e irrestrito; esse 

comprometimento se estabelece em pelo menos três dimensões: o aprendizado, a dedicação e o 

amor. Estou como professora permanente do PPGEL desde o seu nascedouro tentando dar a 

melhor contribuição dentro dos meus limites. Em nenhum momento desse percurso visualizei 

cargos, títulos ou posições, mas me preocupei sempre, sem negligenciar o mínimo detalhe, com a 

evolução do Programa a partir do crescimento de seus professores: o meu próprio e o dos meus 

pares. Visualizei, sobretudo, o crescimento dos mestrandos, ávidos em receber neste Programa as 

condições necessárias para alcançar um perfil acadêmico que lhes permita atingir a esperada 

plenitude como profissional. Tenho aprendido constantemente na realização desse trabalho, no 

contato cotidiano com livros, mas, sobretudo, com pessoas não só as que compartilham na 
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instituição, mas também com outras que vem de outras Universidades para, bancas, palestras e 

cursos e, certamente, as que tenho contato em outras Instituições quando me desloco para 

cumprir alguma tarefa; tenho aprendido com a avaliação dos trabalhos realizados e com a 

resposta efetiva que tenho deles. Em nenhuma hipótese quero negligenciar este trabalho que se 

torna ao mesmo tempo, realização social, acadêmica e pessoal. Agradeço, pois, com muito 

entusiasmo esta honra que me proporcionam nesse Seminário de Estudos de linguagens. 

Do latim para a Análise do Discurso: percurso Acadêmico é o título que me propuseram 

desenvolver neste evento. O primeiro passo para essa reflexão é, sem dúvida, esclarecer que o uso 

das preposições De...Para “do latim para a Análise do Discurso” não deve ser interpretado com a 

perspectiva de mudança porque em nenhum momento deixei de estudar  e ensinar o latim e 

me voltei para a Análise do Discurso. Muito pelo contrário. Passei a trabalhar latim E Análise do 

Discurso ao mesmo tempo, buscando conciliar assim disciplinas clássicas –o latim e a linguística 

histórica - com uma disciplina da modernidade- a Análise do Discurso. 

Um desafio, por certo! 

Considero que aliar o estudo de textos medievais, escritos em latim com teorias 

desenvolvidas em tempos modernos (Nova Retórica e Análise do Discurso) pode ser bastante 

relevante, revelando novas perspectivas de estudar textos antigos. Além disso, envolver 

graduandos e mestrandos nessas tarefas poderá ser bastante enriquecedor para o 

desenvolvimento da pesquisa na Universidade. Como exemplo posso citar a dissertação de Davi 

Rodrigues Vieira Filho, intitulada “A Construção da imagem de Maria em sermões de Bernardo 

de Claraval”. A partir da aplicação de conceitos vinculados à Análise do Discurso de linha 

francesa filiada a Michel Pêcheux, em especial os conceitos de condições de produção, formações 

ideológicas e discursivas, sujeito e memória, analisa-se, nesta dissertação, como é construída a 

imagem de Maria, mãe de Jesus, nos sermões In LaudibusViginisMatris ‘Em louvores a Virgem 

Mãe’. Inicialmente discorre-se sobre a vida e a obra de Bernardo e o período no qual ele viveu e 

as condições sócio-históricas e ideológicas que marcaram a construção desses sermões e 

posicionaram Bernardo como sujeito-autor ligado à tradição religiosa cristã católica. Tecem-se, 

ainda, considerações sobre a mariologia do século III ao XII e enfatiza-se a utilização do léxico 

na construção das imagens de Maria arroladas por Bernardo nos sermões. Conclui-se que 

Bernardo pelo recurso da intertextualidade, traça comparações da figura de Maria com elementos 

vetero testamentários, com Eva, Jesus e o próprio Deus, lança mão também de inúmeros 

denominadores e qualificadores que colocam Maria na condição de medianeira entre Deus e os 

Homens, conferindo-lhe, sobretudo por sua virgindade e humildade, um status de superioridade 

entre todas as mulheres.  Alguns outros trabalharam com os sermões e, posteriormente, outros 
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desenvolveram trabalhos com cartas dirigidas a mulheres. Essas cartas eram dirigidas a monjas e 

senhoras da nobreza da época e foram traduzidas por mim em 2010. 

Não podemos esquecer que a cultura da Idade Média era substancialmente eclesiástica, 

marcada profundamente pelo cristianismo e o latim da Igreja é já um latim, sob influência 

popular; porém, se perde, por um lado, as sutilezas do classicismo aproximando-se da estrutura 

linguística popular, por outro ele se conserva mais rico, tanto no léxico quanto na estrutura 

gramatical. Há de se notar, também, que para os autores cristãos da Idade Média, especialmente 

para Bernardo de Claraval, a língua latina não era a língua materna, mas a língua adquirida na 

escola, com toda a perfeição formal e virtuosidade técnica; é verdade que a profundidade desse 

estudo coloca o latim para ele como segunda língua, uma língua que guardava as peculiaridades da 

norma e do léxico aprendido na escola, mas, também, as “mazelas” do falar e do escrever 

cotidianos como soe acontecer com os escritores cristãos desse período para os quais a prática de 

falar o latim nas dependências dos Mosteiros era comum. 

É evidente, também, que a Igreja do ponto de vista linguístico e ideológico exerceu uma 

função centralizadora e unificadora e que Bernardo, Padre e Doutor da Igreja, exerceu grande 

influência do ponto de vista político-eclesiástico, cultural, religioso e literário na Idade Média, 

constituindo-se em um marco do século XII. 

A minha vida acadêmica do ponto de vista global, começou muito cedo. Fiz vestibular e 

entrei para a Universidade com 17 anos. O vestibular era específico por curso. O de Letras 

envolvia provas escritas e orais por disciplina; tinha prova de língua latina de francês e inglês, com 

redação. Assim que comecei na Universidade comecei também a ensinar, como professora 

contratada, na Escola Pública Estadual onde eu havia concluído o segundo grau. Logo que 

terminei a graduação submeti-me ao Concurso promovido pelo Estado da Bahia, na opção 

Língua Francesa, aprovada fui efetivada. Naquela época, embora existissem os cursos de 

Mestrado e Doutorado, eram cursos muito discretamente divulgados, não tive nenhum incentivo 

nem me passava pela cabeça essa opção. Não prossegui, portanto, de imediato, a vida acadêmica. 

Como professora efetiva do Estado, me dediquei ao ensino de primeiro e segundo grau, 

lecionando língua portuguesa e língua francesa. 

Com alguns anos de trabalho no Ensino Médio fui convidada a dar aulas de latim na 

Universidade Católica do Salvador, aceitei e fui me empolgando cada vez mais com a disciplina. 

Mas, nem assim, fui despertada para seguir a vida acadêmica. Alguns anos depois saiu um edital 

de Concurso para a Universidade do Estado da Bahia, com vaga de latim no Campus II – 

Alagoinhas -. Resolvi submeter-me ao Concurso. Eram 06 candidatos e eu fui a única a ser 
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aprovada. A média foi 9,5 porque na contagem dos títulos eu não tinha Mestrado. Mesmo assim 

não cogitei retornar à Academia. 

Na Universidade Católica fui professora de latim de João Antônio de Santana 

Neto.Terminada a graduação, João foi fazer Mestrado em São Paulo, no seu retorno passou 

também a ensinar na UCSAL e na UNEB e, como colegas, ele começou a me incentivar ao 

Mestrado; dois outros ex-alunos também me incentivaram muito: o professor Ricardo 

Tupiniquim e o professor Américo Venâncio. Ricardo também se empolgou com latim e chegou 

a cursar o latim 3 três vezes seguidas, mesmo pagando a disciplina sem ter como registrar no seu 

histórico.  

A partir desse incentivo, resolvi seguir o conselho deles. O meu trabalho envolvia latim e 

Linguística Histórica, me voltei então para fazer projeto que observasse mudança linguística do 

latim para o português, depois fui ampliando a ideia e passei a observar do latim para as línguas 

românicas, especialmente português, francês, italiano e espanhol. Para efetuar essa comparação 

busquei como corpus textos da Idade Média e me deparei com textos religiosos: escolhi Bernardo 

de Claraval, conhecido monge do século XII, com um acervo literário muito amplo: sermões, 

cartas e tratados. 

Fui aprovada para o Mestrado na Universidade Federal da Bahia, tendo como orientadora 

a professora Teresa Leal, que também me foi apresentada por João Santana. Fiquei empolgada 

pela pesquisa e senti que a minha vida acadêmica começava a abrir horizontes, oportunidades de 

aprendizado que mudariam a minha postura profissional; pesquisando eu me sentia pronta para o 

crescimento. 

Fiz Mestrado e prossegui com o Doutorado por sugestão da banca, com o mesmo tema, 

trabalhando a mudança e conservação de particípios e gerúndios no latim tardio em relação às 

línguas românicas: português, francês e espanhol. Cheguei a um título, a meu ver, bastante 

atraente: “Enlaces e desenlaces entre particípios e gerúndios”.  

Iniciei estudos da obra de São Bernardo de Claraval ainda no Mestrado quando trabalhei 

com a chamada parte dura da linguística- (morfologia e sintaxe), analisando a conservação e 

mudança de particípios e gerúndios no latim, português, francês e espanhol. Nesta ocasião utilizei 

o texto latino dos sermões In laudibusVirginisMatris em latim por Bernardo de Claraval e a 

tradução para o português feita por Ary Pintarelli. Prossegui o doutorado com o mesmo texto, 

usando também as traduções em francês e espanhol. Empolgada com a obra de Bernardo e com 

as teorias do Discurso e da Argumentação, resolvi, então, unir o antigo ao novo e realizar estudos 

do discurso e da argumentação no texto latino da Idade Média. 
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Estudante de língua latina e de linguística histórica, vi-me, de repente, fascinada também 

pela Análise do Discurso. Confesso que esse “de repente” não foi assim tão “de repente”: contei 

mais uma vez com a catequese de João de Santana Neto, colega e ex-aluno; contei, ainda, com a 

necessidade que senti de interiorizar, por todos os ângulos possíveis, o discurso de São Bernardo, 

nos sermões In laudibusVirginisMatris, texto, datado do século XII, que serviu de corpus para minha 

Tese. 

Assim, me inseri no Núcleo de Estudos de Análise do Discurso- NEAD, onde, no 

contato com a professora Joselice Macedo, minha primeira e muito querida professora de 

linguística e todos os demais participantes pude iniciar diálogos e leituras que me conduziram, 

pouco a pouco, aos caminhos da Análise do Discurso. 

Comecei com uma pesquisa sobre léxico e ideologia nos sermões acima citados. 

Apresentei timidamente esse trabalho no NEAD, sem acreditar que tinha conseguido, mas a 

professora Joselice me encheu de elogios: o estudo do Discurso estava perfeito, disse. Fiquei 

encantada pela disciplina ela me permitia explorar o texto em uma perspectiva que abarcava a 

história, a ideologia e penetrar no texto sem me deter apenas a fatos gramaticais mas indo muito 

além, compreendendo o que pode e o que deve ser dito. Voltei a análise das cartas e escrevi 

vários artigos com esta abordagem: Bernardo de Claraval e a ideologia cristã da Idade Média é um 

deles. 

Depois resolvi me dedicar à tradução de cartas dirigidas a mulheres A ideia da tradução 

das cartas surgiu pelo fato de não se ter notícia de traduções em língua portuguesa da obra de São 

Bernardo, a não ser de alguns poucos sermões e outros textos esparsos; considerei, também, a 

importância de Bernardo como monge, político-eclesiástico e escritor no século XII. A tradução 

de sua obra pode ser bastante significativa para a cultura e para a ideologia cristãs, podendo 

revelar dados significativos para o estudo sobre a Idade Média, século XII, sobre o próprio 

Bernardo e sobre o Cristianismo. 

Quando traduzi as cartas dirigidas a mulheres como resultado do meu estágio Pós-

Doutoral na Universidade Federal Fluminense (de abril/2009 a abril/2010) a realizei a tradução 

de vinte e três cartas escritas por Bernardo de Claraval e dirigidas a monjas e senhoras da nobreza 

da época, realizando também o estudo da argumentação nas referidas cartas. Este trabalho foi 

contemplado pelo Edital 02/2010 da FAPESB- Apoio à Publicação Científica e Tecnológica, 

tendo sido publicado em forma de livro, com 136 páginas, em edição bilíngue intitulado Bendita és 

tu entre as nobres, pela EDITUS em 2011. 

Seguindo com a língua latina, o contexto religioso, e a Análise do Discurso busquei trazer 

à luz e analisar algumas inscrições latinas que figuram em murais de azulejos no Convento de São 



14 
 

Anais do Seminário de Estudo de Linguagens. v. 1. Salvador: PPGEL, 2019. 
 

Francisco na cidade de São Salvador da Bahia, e apontar, tendo como aporte teórico a Análise do 

Discurso da linha francesa, nos moldes de Michel Pêcheux, marcas da ideologia cristã católica, 

mais um traço presente no discurso religioso da cidade de São Salvador, a partir da constatação 

do tradicionalismo e da memória discursiva que sugere a hegemonia da Igreja Católica Apostólica 

Romana. Ao mesmo tempo busco observar nas inscrições a incidência, ou não, de vulgarismos, 

ou seja, do latim da oralidade, o chamado latim vulgar. 

Agora estou me dedicando às cartas dirigidas a papas. Nesta pesquisa, pretende-se 

traduzir do latim para o português contemporâneo 70 cartas escritas no século XII por Bernardo 

de Claraval, e, a partir dos postulados da Análise do discurso da linha francesa, filiada a Michel 

Pêcheux analisar, sobretudo, as condições de produção dessas cartas. Pretende-se, ainda, discutir a 

Argumentação Retórica no texto religioso com base na Nova Retórica inaugurada por 

ChaïmPerelman e Olbrechts-Tyteca, desenvolvendo abordagem sobre a tríade retórica Ethos, 

Pathos e Lógos e analisando o espaço limítrofe entre as verdades inquestionáveis e a 

argumentação. 

Animada, depois enveredei pela intertextualidade entre esses sermões e outros textos 

cristãos; daí veio o veio, o viés, o canal para reflexões a respeito das possíveis relações entre 

estudos diacrônicos e Analise do Discurso, com o fim de melhor compreender a nossa língua em 

sua estrutura, em seu funcionamento espontâneo, e em sua história. 

No contexto da Idade Média a cultura erudita é, em larga medida, eclesiástica, construída 

em uma perspectiva espiritual sob o comando do cristianismo. No século XII, Bernardo, o abade 

de Claraval, do ponto de vista político, cultural, literário e religioso influenciou o seu século como 

nenhum outro contemporâneo seu a ponto de o século XII ser chamado o século de São 

Bernardo. Monge e asceta era um homem contemplativo, porém, não se limitou ao testemunho 

silencioso no recolhimento do Mosteiro, que não era apenas um lugar, mas um estilo de vida, 

também falou, pregou e escreveu abundantemente. A fim de obter os melhores efeitos da 

persuasão Bernardo sabia manejar a retórica com maestria; para prender e persuadir o leitor ou o 

ouvinte utiliza processos de composição e figuras, metáforas, metonímias, comparações e 

analogias, que faz do seu discurso uma doce fórmula de argumentação, pelos quais recebeu o 

título de “DoctorMellifluus”.  Na sua obra, grandes espaços são reservados aos temas da 

fecundidade, da humildade e da virgindade de Maria o que lhe valeu também o título de 

“DoctorMarianus”. Bernardo constrói o seu auditório. Toda a sua obra é o anúncio destinado à 

atualização da mensagem do cristianismo. 

A ideia da tradução das cartas surgiu pelo fato de não se ter notícia de traduções em 

língua portuguesa da obra de São Bernardo, a não ser de alguns poucos sermões e outros textos 
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esparsos; considerou-se, também, a importância de Bernardo como monge, político-eclesiástico e 

escritor no século XII. A tradução de sua obra pode ser bastante significativa para a cultura e para 

a ideologia cristãs, podendo revelar dados significativos para o estudo sobre a Idade Média, 

século XII, sobre o próprio Bernardo e sobre o Cristianismo. 

O trabalho tem como objetivo traduzir, do latim para o português, cartas de Bernardo de 

Claraval e, a partir do estudo da tríade retórica éthos, páthos e lógos, dos postulados teóricos da 

Nova Retórica e da Análise do Discurso, analisar a argumentação retórica no texto religioso. 

Traduzir, do latim para o português, 70 cartas escritas por Bernardo de Claraval e dirigidas a 

Papas.Analisar, a partir dos postulados da Análise do Discurso da linha francesa, as condições de 

produção dessas cartas.Desenvolver estudos sobre a argumentação no texto religioso. 

O corpus será formado por 70 cartas dirigidas a papas, a saber: 

 04 para Honoriussecundus (1124/1139); 

 31 para Inocentiussecundus (1130/1143); 

 03 para Celestinussecundus (1143/1144); 

 32 para Eugenius Tertius (1145/1153). 

Este corpus deverá ser distribuído em duas etapas de trabalho e deverá resultar em dois 

livros: o primeiro, desenvolvido nos dois primeiros anos (setembro de 2012 a agosto de 2014) 

com as cartas para os papas Honório II e Inocêncio II, o segundo também em dois anos 

(setembro de 2014 a agosto de 2016) com as cartas aos papas Celestino II e Eugênio III. 

O trabalho se desenvolverá buscando, na tradução, fundamentar-se nos princípios que a 

norteiam, respeitando as especificidades da Língua Latina e da Portuguesa. Quanto à Análise do 

Discurso se pautará na linha francesa nos moldes de Michel Pêcheux. Para o estudo da 

Argumentação Retórica basear-se-á nos postulados da Nova Retórica desenvolvidos por 

ChaïmPerelman e Olbrechts-Tyteca. 

Esta pesquisa deveria ser concluída no final de 2018, porém como tive um problema de 

saúde no início de 2015 que me impossibilitou de realizaras traduções e as análises, está adiada 

para 2022. Busquei também envolver o texto religioso e passei a trabalhar a diversidade religiosa 

em Salvador. Criei um projeto intitulado “Cidade de São Salvador: espaço heterogêneo do Sagrado” que 

desenvolvemos no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens da 

Universidade do Estado da Bahia  

A cidade de São Salvador da Bahia destaca-se no cenário nacional pela heterogeneidade 

de culturas, etnias e religiões. Além das religiões evangélicas que hoje são numerosas e já fazem 

parte do discurso urbano, proliferando-se em templos espalhados em todo o espaço e adeptos 

que circulam a cidade com suas pregações, traz em sua história a hegemonia da Igreja Católica 
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Apostólica Romana, às vezes em confronto, outras em harmonia com religiões de matriz africana, 

especialmente o candomblé. O diálogo entre católicos e candomblecistas acontece principalmente 

nos festejos religiosos que ocorrem ao longo do ano e que sugerem o tão discutido sincretismo 

motivado pela participação indiscriminada de adeptos das duas manifestações religiosas, a 

exemplo das lavagens, com seus cortejos e rituais. É, pois um diálogo espontâneo que se dá, 

sobretudo, na oralidade. A heterogeneidade significativa do discurso urbano na e sobre a cidade 

de Salvador. 

É fato evidente que a cidade de São Salvador da Bahia caracteriza-se pela religiosidade 

latente. Misticismo e magia circulam harmonicamente com a tradição da Igreja Católica 

Apostólica Romana e outras religiões cristãs, evidenciando a mistura que faz dessa cidade o ponto 

culminante da religiosidade que exala de suas ruas, igrejas, terreiros, cantos e festejos. Essa 

mistura não deixa de ser refletida na linguagem e, sobretudo, no léxico que incorpora termos 

católicos e termos próprios da cultura afro, nos diversos campos semânticos e lexicais que 

envolvem essas religiões. 

Assim neste trabalho buscamos analisar a especificidade do léxico religioso na cidade de 

São Salvador da Bahia e suas raizes histórico-discursivas. Para tanto tomamos como aporte 

teórico a Analise do Discurso da linha francesa aos moldes de Michel Pêcheux e os estudos do 

léxico, observando-se os campos semânticos e lexicais específicos do candomblé e da Igreja 

Católica e suas correspondências. 

Os sinos dobram, os atabaques ruflam; o som compassado e estridente das catedrais 

mistura-se ao toque monótono e repetitivo do couro, chamando os fiéis para os seus rituais e 

enchendo de mistério as ruas da cidade. Estamos em São Salvador da Bahia, terra dos Santos, dos 

orixás, dos milagres e da magia. 

Estamos na cidade onde convivem harmonicamente catedrais e terreiros, sinos e 

batuques, cantigas e cantochão, quindins e acarajés, Agnus-Dei e patuás, cruzes e figas, promessas 

e ebós, jaculatórias e banhos de folha, blocos e afoxés, missas e candomblés, padres e yalorixás. 

Estamos na terra de Nosso Senhor do Bomfim, estamos na terra de Oxalá, na terra de lavagens e 

bênçãos, de cortejos e procissões. 

A Bahia é berço de uma nação misturada e única, cujo povo e cuja cultura nasceram da 

mistura de raças e sangues e resultaram na harmonização de tantas diferenças e diversidades. 

Assim, o sincretismo religioso se desenvolveu na Bahia, ora entre as próprias seitas africanas, ora 

entre estas e as religiões cristãs, notadamente a católica, que durante muito tempo foi a religião 

oficial do país, ora entre as seitas africanas, já modificadas pelo catolicismo, e as doutrinas 

espíritas. Segundo Oliveira (2010) essa religiosidade plural que se traduz em liberdade de culto 
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deve-se, certamente, à herança de nossos avós afrodescendentes. Talvez a boa ligação com os 

Santos e os Orixás explique a licença religiosa do baiano em expressar sua fé. 

Sabemos também que a cultura produz uma realidade própria através de produção 

simbólica onde se constroem discursos e representações. Ora, a religião dos negros foi 

desenvolvida no Brasil com o conhecimento dos sacerdotesafricanos que foram escravizados e 

trazidos da África para o Brasil, juntamente com seus Orixás/Inquices/Voduns, sua cultura, e seu 

idioma, entre 1549 e 1888. Desse modo o patrimônio simbólico do negro brasileiro (a memória 

cultural da África) afirmou-se aqui como território politico-mítico-religioso para a sua 

transmissão e preservação. E, como não podia deixar de ser a terminologia religiosa do 

candomblé baseada em um sistema lexical de diferentes línguas africanas também se impõe. 

Consequentemente, a religiosidade de Salvador é dona de um vocabulário extremamente rico, 

observando-se o léxico específico da Igreja Católica e do Candomblé. 

Lembro que Althusser (1974) dá como exemplo da estrutura formal de qualquer 

ideologia, a ideologia religiosa.  A ideologia determina o espaço de sua racionalidade pela 

linguagem e a religião constitui um domínio privilegiado para se observar o funcionamento da 

ideologia dado o lugar atribuído à palavra. Orlandi (2006, p.252) afirma que o poder da palavra na 

religião é evidente: Deus é a palavra (verbum) “Verbum caro factum est” ‘e o verbo se fez carne’. Deus 

institui, interpela, ordena, regula, salva. 

A frase que em português e em quase todas as versões da Bíblia se traduz por ‘a Deus 

nada é impossível’ vem do texto latino da vulgata: Quia non eritimposibile apud Deum omneverbum, 

que traduzida literalmente quer dizer ‘porque a Deus nenhuma palavra é impossível. São 

Bernardo tem diante de si o texto latino da vulgata e o interpreta de forma literal, jogando com os 

termos verbum para indicar Cristo, o Verbo, a palavra de Deus e verbum, que não é só a palavra 

falada, mas também a palavra que age. 

Qualienimilli verbum impossibilepoterit esse, quiaomniafecit in verbo? (De fato, como poderia haver 

alguma coisa impossível para aquele que tudo fez por meio da palavra?) 

Si quidem apud Deum nec verbum dissidetabintentione, quiaveritas est, necfactum a verbo quiavirtus est, 

nec modus a facto, quiasapientia est, ac per hoc eritimpossibile apud Deum omne verbum. (Realmente, para 

Deus a palavra não contraria a intenção, porque ele é a verdade; nem o fato difere da palavra, 

porque ele é o poder; nem a maneira difere do fato porque ele é a sabedoria. E, por isso, a Deus 

nenhuma palavra é impossível.) 

Althusser (1974) dá como exemplo da estrutura formal de qualquer ideologia, a ideologia 

religiosa.  A ideologia determina o espaço de sua racionalidade pela linguagem e a religião 

constitui um domínio privilegiado para se observar o funcionamento da ideologia dado o lugar 
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atribuído à palavra. Orlandi (2006, p.252) afirma que o poder da palavra na religião é evidente: 

Deus é a palavra (verbum) “Verbum caro factum est” ‘e o verbo se fez carne’. Deus institui, 

interpela, ordena, regula, salva. 

A frase que em português e em quase todas as versões da Bíblia se traduz por ‘a Deus 

nada é impossível’ vem do texto latino da vulgata: Quia non erit imposibile apud Deum omne verbum, 

que traduzida literalmente quer dizer ‘porque a Deus nenhuma palavra é impossível. São 

Bernardo tem diante de si o texto latino da vulgata e o interpreta de forma literal, jogando com os 

termos verbum para indicar Cristo, o Verbo, a palavra de Deus e verbum, que não é só a palavra 

falada, mas também a palavra que age. 

Pelo exposto pode-se concluir que o meu percurso acadêmico se concretiza na 

diversidade: realizo trabalhos com Linguística Histórica e processos de gramaticalização e 

lexicalização, com Análise do Discurso e com Retórica e Argumentação; utilizo como corpus 

textos em latim, em português, francês e espanhol e, observando o discurso religioso ainda me 

proponho analisar a diversidade religiosa na cidade de São Salvador da Bahia. Há um provérbio 

latino que diz Quod abundat non noscet = O que é demais não faz mal. 

A minha vida acadêmica está próxima de ser encerrada oficialmente pela aposentadoria. Já 

completei o tempo, mas não o entusiasmo pelo trabalho. Vou aguardar mais um pouco, tentar 

concluir e publicar os dois volumes com a tradução e estudo do discurso e argumentação de 

cartas de Bernardo de Claraval dirigidas a Papas. 

O meu trabalho Acadêmico há de se expandir com a maravilhosa produção e incessante 

caminhada dos meus ex-alunos, hoje excelentes Doutores e, na sequência, seus orientandos. 

 

Prof.ª Dr.ª Jaciara Ornélia Nogueira de Oliveira 
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RESUMO: O presente estudo objetivou investigar as unidades lexicais utilizadas pelos indivíduos a partir 
do fator diageracional. Para tal, buscou-se analisar as respostas da aplicação do Questionário Semântico-
Lexical (QSL-ALiB), relacionadas à área temática do Corpo Humano, Convívio e Comportamento Social e 
Vestuário e Acessórios, nomeadamente as decorrentes das respostas às questões de número 96, 105, 145 e 
191, respectivamente: “Como se chama aquela pele branca no olho que dá em pessoas mais idosas?”; “Como se chama 
esta parte alta do pescoço do homem?”; “Que nomes dão ao cigarro que as pessoas faziam antigamente, enrolado à mão?” e 
“Como se chama aquilo que as mulheres passam no rosto, nas bochechas, para ficarem mais rosadas?”. A metodologia 
empregada consistiu na realização das seguintes etapas: 1) leitura de textos teóricos referentes ao tema 
proposto; 2) escolha e formação do corpus, constituído de inquéritos das capitais da Região Norte do 
Brasil; 3) análise do corpus a fim de verificar o repertório lexical dos informantes. Nesse sentido, a análise 
dos dados possibilitou realizar o registro e a documentação da diversidade lexical do português falado no 
Brasil,seguindo os princípios da Geolinguística Pluridimensional, representando um modesto contributo 
para as discussões engendradas no âmbito do ensino de língua portuguesa e da constituição do seu léxico. 
 

Palavras-chave:Projeto Atlas Linguístico do Brasil. Diversidade Linguística. Variação Diageracional. 
Geolinguística Pluridimensional. Léxico. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao observar a realidade linguística do português brasileiro (PB), percebe-se, claramente, 

que a língua é heterogênea, ou seja, o PB comporta diversas variantes na sua gênese. Ao contrário 

do que possam decretar certos falantes ou gramáticos, essa realidade circundante não denota 

caos, deturpação ou morte da língua, ao contrário, ao longo do desenvolvimento dos estudos 

linguísticos, pode-se atestar que a variação linguística é inerente a qualquer língua humana e pode 

ser observada sincronicamente, através da diversidade dialetal, ou diacronicamente, por processos 

de mudança linguística. Como afirma Mattos e Silva, “o português brasileiro fez suas variantes se 

distinguirem nos níveis linguísticos, sutil a diversidade, que não impede a intercomunicação em 

português brasileiro em todo território nacional, exceto, certamente entre os povos indígenas [...]” 

(2006, p. 222). 

Dessa forma, a língua é entendida como um produto social e cultural, sujeita a variações e 

mudanças, contrariando a ideia de que a língua é uma realidade unitária e homogênea. 
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Compreende-se, sob esse viés, que a língua, por representar a cultura e história de um povo, não 

pode ser analisada se não, pela sua realização real em contexto de interação. Conforme aponta 

Faraco (2016, p. 9):  

as línguas estão intimamente atadas às dinâmicas histórico-políticas e às construções 
imaginário-ideológicas das sociedades em que são faladas. Em outros termos, as línguas 
não existem em si e por si; elas não são entidades autônomas - as línguas são elas e seus 
falantes; elas e as sociedades que as falam. 

 

 Coadunando com tal assertiva, dentre os diversos níveis da língua, observa-se que o 

léxico, por ser o nível linguístico que mais sofre modificações “sociais e culturais que acarretam 

alterações nos usos vocabulares” (BIDERMAN, 2001, p. 39), revela marcas do ambiente físico e 

social em que o indivíduo está inserido. Em face disso, a sua dinamicidade permite não só a 

alteração da carga semântica ao longo do tempo histórico, mas a criação de novas palavras e/ou 

desuso de outras, atitudes que, obviamente, convergem com as necessidades de comunicação dos 

falantes. Assim, as mudanças no âmbito do léxico são influenciadas não apenas por 

condicionantes linguísticos, mas também (e principalmente) por fatores extralinguísticos, como 

os contatos interétnicos e contingências socioeconômicas e geográficas, por exemplo, 

provocando o surgimento de distintas normas lexicais em uso pelos grupos sociais. 

 Dentre as diversas possibilidades de análise, optou-se, neste trabalho, por controlar a 

variável faixa etária na fala dos informantes com o intuito de verificar a seleção lexical que é feita 

pelos falantes idosos e jovens e suas implicações socioculturais. 

 

1Noprescrutar da história 

 

 Cardoso (2010) amplia o conceito de dialetologia afirmando ser um ramo dos estudos 

linguísticos que assume a tarefa de identificar, descrever e situar os diferentes usos em que uma 

língua se diversifica, conforme a sua distribuição espacial, sociocultural e cronológica. Assim, as 

investigações dialetais buscam compreender o fenômeno da variação linguística a partir de 

pesquisas realizadas in loco, isto é, com dados empíricos. 

 Na esfera das produtivas pesquisas dialetais, torna-se imprescindível à referência a um dos 

maiores projetos de cunho dialetal e sociolinguístico vigentes no Brasil, o Projeto Atlas 

Linguístico do Brasil –ALiB. A ideia inaugural de elaborar um atlas linguístico do Brasil no que se 

refere à língua portuguesa se apresenta no decreto 30.643, de 20 de março de 1952, conforme 

exposto no § 30: 

 



21 
 

Anais do Seminário de Estudo de Linguagens. v. 1. Salvador: PPGEL, 2019. 
 

30- A Comissão de Filologia promoverá pesquisas em todo o vasto campo de filologia 
portuguesa – fonologia, morfológicas, sintáticas, léxicas, etimológicas, métricas, 
onomatologicas, dialetólogicas bibliográficas, históricas literárias, problemas de texto, 
de fontes, de autoria, de influências, sendo sua finalidade principal a elaboração do 
Atlas Linguístico do Brasil (apud PAIM, 2012, p. 33). 
 

Contudo, por diversos fatores de ordem sócio-histórica, a ideia de um atlas nacional foi 

postergada, levando-se a pensar na produção de atlas regionais. Dentre eles, o Atlas Prévio dos 

Falares Baianos (APFB), pesquisa desenvolvida na Universidade Federal da Bahia por Rossi e 

equipe, publicado em 1963, recebe o título de primeiro atlas regional do país. Acerca da literatura 

já produzida, Razky e Sanches (2015, p.2) destacam que: 

 

Os principais trabalhos e estudos de natureza dialetal no Brasil são descritos por 
Ferreira e Cardoso (1994), em três grandes fases. A primeira vai de 1826 até 1920, data 
de publicação de O dialeto caipira de Amadeu Amaral. Os trabalhos de Amaral são 
caracterizados como estudos voltados para o léxico, do qual, resultaram numerosos 
dicionários. A segunda inicia-se a partir da publicação de O dialeto caipira (1920). O 
conhecimento empírico da realidade linguística e a ausência de trabalho de campo 
sistemático, que marcaram a primeira fase, permanecem nesta segunda, porém, agora se 
tem uma maior preocupação com a metodologia utilizada nos estudos dialetológicos. 
Destacam-se aqui dois trabalhos, o referenciado na primeira fase, O dialeto caipira e O 
linguajar carioca em 1922 de Antenor Nascentes. O marco da terceira fase data do ano de 
1952 com o decreto 30.643 de 20 de março de 1952 que previa a elaboração do Atlas 
Linguístico do Brasil. 
 

Para os pesquisadores mencionados acima, o 

 

ALiB é um dos projetos macros de dialetologia e sociolinguística que nasce em meio as 
discussões anteriores e das pesquisas já realizadas [...]. O momento mais importante e 
que deu impulso para a construção do ALiB foi o Seminário Caminhos e Perspectivas para a 
Geolinguística no Brasil realizado na Universidade Federal da Bahia em 1996. Conforme 
Cardoso (2009), esse espaço foi favorável à construção do projeto, pois reuniu 
pesquisadores no campo da dialetologia e da sociolinguística, contando com a presença 
dos autores de atlas linguísticos já publicados, até àquela época (RAZKY; SANCHES, 
2015, p. 2). 
 

O Projeto ALiB tem por objetivo “descrever a realidade linguística do Brasil, no que tange 

à língua portuguesa, com enfoque prioritário na identificação das diferenças diatópicas (fônicas, 

morfossintáticas, léxico-semânticas e prosódicas) consideradas na perspectiva da geolinguística” 

(CARDOSO, 2010, p. 169). Para tal empreitada, o projeto mapeou 250 localidades do Oiapoque 

ao Chuí, englobando as capitais e cidades do interior.  

Assim, o projeto visa clarificar as relações linguísticas e os diferentes campos do 

conhecimento, evidenciando que a língua em hipótese alguma deve ser instrumento de 

estigmatização/exclusão/subjugação de outrem, afinal, a nossa língua portuguesa deve ser 
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entendida como uma forma de socialização, de criação, compartilhamento de conhecimento e 

sobretudo de humanização de todo e qualquer falante. 

 

2Breve história social da Região Norte 

 

Figura 1- Estados e capitais da Região Norte do Brasil 

 
Fonte:< http://www.mapas.ibge.gov.br/> 

 

A partir da observação da Figura 1 pode-se depreender que a Região Norte do país é 

formada por sete unidade federativas e suas capitais: Roraima (Boa Vista), Rondônia (Porto 

Velho), Acre (Rio Branco), Tocantins (Palmas), Amazonas (Manaus), Pará (Belém), Amapá 

(Macapá). Dessas capitais, a única que não faz parte da rede de pontos do ALiB é Palmas, por 

conta da sua recente fundação na altura em que foram estabelecidas as áreas a serem investigadas, 

não havendo falantes nativos que preenchessem os critérios do Projeto. 

Acerca do processo de povoamento da região, de modo geral, evidencia-se a conquista da 

área amazônica e a consequente fundação de vilas pelos portugueses, que posteriormente deram 

lugar as capitais, iniciando-se no século XVII, por expansão do povoamento da colônia, iniciado 

ao longo da costa, e da defesa do território dos ataques estrangeiros, sobretudo dos espanhóis e 

holandeses, e se encerrando no século XX. No que tange à composição humana da região, 

ressalta-se o papel preponderante do elemento indígena, pertencentes a variadas etnias, ao qual se 

juntou ao europeu e aos africanos, em menor escala. Ao contingente populacional já presente, 
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juntaram-se os imigrantes das ilhas portuguesas, sobretudo dos Açores, na região amazônica. Nas 

palavras de Diégues Jr. (1960, p. 196): 

 

O português vindo para a Amazônia tanto foi o metropolitano quanto o ilhéu, 
sobretudo dos Açores [...]. Os casais açorianos representavam, no século XVIII, medida 
de estímulo ao povoamento da região. Desde o século XVII tentava-se a entrada de 
ilhéus; nos fins daquela centúria chegaram ilhéus do Faial, e ao que se sabe, muito bem 
tratados pelos moradores do Pará.  
 

Observa-se assim como a região sempre foi palco para o exercício de políticas de 

expansão do contingente demográfico. Ademais, um novo surto migratório ajudou a caracterizar 

a região, com a chegada dos nordestinos em fins do século XIX, com o ciclo da borracha. A 

presença desses migrantes foi de suma importância para o impulso da economia, além do 

povoamento, obviamente. Assim,  

[...] A entrada dos elementos nordestinos permitiu desenvolver-se a exploração   dos 
seringais. Os contatos étnicos e culturais então verificados possibilitaram a formação da 
vida social, com base na economia extrativista[...]. A participação do elemento 
nordestino representou a presença de nova contribuição humana à vida regional. E essa 
contribuição não se traduz apenas do ponto de vista cultural. (DIÉGUES JR., 1960, 
p.206-207). 
 

3 Encaminhamentos metodológicos 

 

O corpus da pesquisa foi obtido através da aplicação do Questionário Semântico-Lexical 

(QSL), um dos instrumentos metodológicos do ALiB, referentes às 14 áreas temáticas, isto é, 1. 

Acidentes Geográficos, 2. Fenômenos Atmosféricos, 3. Astros e Tempo, 4. Atividades 

Agropastoris, 5. Fauna, 6. Corpo Humano, 7. Ciclos da Vida, 8. Convívio e Comportamento 

Social, 9. Religião e Crenças, 10. Jogos e Diversões Infantis, 11. Habitação, 12. Alimentação e 

cozinha, 13. Vestuário e Acessórios e 14. Vida Urbana, nas 6 capitais da Região Norte do Brasil, a 

saber: Macapá (ponto 02), Boa Vista (ponto 03), Manaus (ponto 06), Belém (ponto 12), Rio 

Branco (ponto 20), e Porto Velho (ponto 21), de acordo com a rede de pontos do Projeto ALiB. 

Dessas, optou-se, neste trabalho, em função de espaço, por analisar as questões 96 e 105, 

de Corpo Humano (cuja respostas esperadas seriam, respectivamente, catarata; pomo-de-adão ~ 

gogó); a questão 145, de Convívio e Comportamento Social (cigarro de palha), e a questão 191, 

de Vestuário e Acessórios (rouge). 

 Dessa forma, para este trabalho, foram pesquisados 48 informantes, sendo, em número 

de oito, por cada capital, estratificados segundo o nível de escolaridade (nível fundamental e 

superior completo), o gênero (homens e mulheres) e a faixa etária (faixa I: 18 a 30 anos; 50 a 65 

anos). 
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4 Descrição e análise dos dados 

 

Gráfico 1 – Denominações “para a pele branca no olho que dá em pessoas mais idosas”

 

Dentre as variantes encontradas, observa

independente da faixa etária do informante. Chama a atenção, também, a ocorrência da unidade 

lexical carne crescida apenas na fala dos mais velhos, apontando assim um desuso de 

contemporaneidade. Observa

internet, os informantes mais novos têm optado pelo uso de um nome mais técnico. Ademais, 

apesar de historicamente serem vistas como variantes, a carne

distintas. 

Gráfico 2 
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4 Descrição e análise dos dados  

Denominações “para a pele branca no olho que dá em pessoas mais idosas”

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

Dentre as variantes encontradas, observa-se o uso mais recorrente de 

independente da faixa etária do informante. Chama a atenção, também, a ocorrência da unidade 

apenas na fala dos mais velhos, apontando assim um desuso de 

contemporaneidade. Observa-se que assim, com o acesso aos meios de comunicação, sobretudo a 

internet, os informantes mais novos têm optado pelo uso de um nome mais técnico. Ademais, 

apesar de historicamente serem vistas como variantes, a carne crescida e a catarata são patologias 

 – Denominações “para a parte alta do pescoço do homem”

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

14
15

CATARATA

Faixa 1 Faixa 2

1
4
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GOGÓ DE HOMEM POMO DE ADÃO NÓ NA GARGANTA

Faixa 1 Faixa 2
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Denominações “para a pele branca no olho que dá em pessoas mais idosas” 

 

se o uso mais recorrente de catarata, 

independente da faixa etária do informante. Chama a atenção, também, a ocorrência da unidade 

apenas na fala dos mais velhos, apontando assim um desuso de tal lexia na 

se que assim, com o acesso aos meios de comunicação, sobretudo a 

internet, os informantes mais novos têm optado pelo uso de um nome mais técnico. Ademais, 

crescida e a catarata são patologias 

Denominações “para a parte alta do pescoço do homem” 

 

NÓ NA GARGANTA
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Das 4 lexias obtidas como respostas, as unidades 

aparecem na fala dos informantes mais novos. Em relação ao uso de 

equilíbrio em relação ao fator diageracional. Dessa forma, observa

tenha tido uma discrepância significativa de ocorrência por falant

geracional.  

 

Gráfico 3 – Denominações “para o cigarro que as pessoas faziam antigamente”

 

Com relação à idade, um fato que chama atenção é a ocorrência da variante 

apenas entre os jovens, registrada em 100% das ocorrências. Outra unidade lexical que apresenta 

grande produtividade entre os falantes da faixa 1 é 

etária parece não influenciar o uso de todas as outras vari

fumo).  

 

Gráfico 4 – Denominações “para aquilo que as mulheres passam no rosto, nas bochechas, para ficarem mais 

6

88

PORRONCA TABACO
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Das 4 lexias obtidas como respostas, as unidades gogó de homem

aparecem na fala dos informantes mais novos. Em relação ao uso de gogó

equilíbrio em relação ao fator diageracional. Dessa forma, observa-se que não há uma lexia que 

tenha tido uma discrepância significativa de ocorrência por falante de determinada grupo 

Denominações “para o cigarro que as pessoas faziam antigamente”

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

Com relação à idade, um fato que chama atenção é a ocorrência da variante 

apenas entre os jovens, registrada em 100% das ocorrências. Outra unidade lexical que apresenta 

grande produtividade entre os falantes da faixa 1 é tabaco (80% das respostas). No entanto, a faixa 

etária parece não influenciar o uso de todas as outras variantes lexicais (porronca

Denominações “para aquilo que as mulheres passam no rosto, nas bochechas, para ficarem mais 
rosadas” 

8
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Faixa 1 Faixa 2
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gogó de homem e nó na garganta só 

gogó e pomode adão há um 

se que não há uma lexia que 

e de determinada grupo 

Denominações “para o cigarro que as pessoas faziam antigamente” 

 

Com relação à idade, um fato que chama atenção é a ocorrência da variante cigarro de papel 

apenas entre os jovens, registrada em 100% das ocorrências. Outra unidade lexical que apresenta 

(80% das respostas). No entanto, a faixa 

porronca, cigarro de palha e 

Denominações “para aquilo que as mulheres passam no rosto, nas bochechas, para ficarem mais 
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Ao examinarmos as respostas obtidas para o inquérit

para designar “aquilo que as mulheres passam no rosto, nas bochechas, para ficarem mais 

rosadas” (COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALIB, 2001, p. 37): rouge, blush e pó de 

arroz. 

A análise do Gráfico 3 demonstra a marcante presença de 

sobretudo no tocante à fala dos idosos. Já a segunda variante documentada, 

das ocorrências, sendo mais produtiva na fala dos mais jovens. Em estudos re

anteriormente, Paim e Guimarães (2012), associaram a variante lexical 

 

Os informantes da faixa II do Projeto ALiB podem ser considerados como 
idosos/velhos pelo próprio sentimento dos indivíduos dessa faixa, que se 
como velhos, como ilustram as passagens: “[...] Hoje chama blush, no meu tempo era 
rouge” (Salvador, Mulher, 54 anos) (PAIM; GUIMARÃES, 2012, p. 304).
 

Rouge possui, pois, uma marca diageracional

o que se confirma, também, pelos dados do volume II do Atlas Linguístico do Brasil, que elucida: 

“[...] a denominação rouge foi registrada no discurso da maioria dos informantes das capitais 

brasileiras como uma variante típica de pessoas mais velhas” (CARDOSO et al., 2014, p. 334). 

Cabe salientar que a passagem de rouge para blush ocorreu nos anos 80, decorrente de 

uma maior comercialização do produto pela empresa Bourjous, tradicional marca de cosméticos 

francesa. Tal empresa conseguiu revolucionar o mercado ao fabricar 

pigmentos, colocada para secar no forno para depois ser polida à mão para a obtenção de uma 

forma definitiva, opondo-se aos blushs cremosos e oleosos de outrora, caind

5

18

ROUGE
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Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

Ao examinarmos as respostas obtidas para o inquérito, registramos três unidades lexicais 

para designar “aquilo que as mulheres passam no rosto, nas bochechas, para ficarem mais 

rosadas” (COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALIB, 2001, p. 37): rouge, blush e pó de 

A análise do Gráfico 3 demonstra a marcante presença de rouge(55% das ocorrências), 

sobretudo no tocante à fala dos idosos. Já a segunda variante documentada, 

das ocorrências, sendo mais produtiva na fala dos mais jovens. Em estudos re

anteriormente, Paim e Guimarães (2012), associaram a variante lexical rouge

Os informantes da faixa II do Projeto ALiB podem ser considerados como 
idosos/velhos pelo próprio sentimento dos indivíduos dessa faixa, que se 
como velhos, como ilustram as passagens: “[...] Hoje chama blush, no meu tempo era 
rouge” (Salvador, Mulher, 54 anos) (PAIM; GUIMARÃES, 2012, p. 304).

possui, pois, uma marca diageracional a partir do compreendido pelo excerto acima, 

o que se confirma, também, pelos dados do volume II do Atlas Linguístico do Brasil, que elucida: 

“[...] a denominação rouge foi registrada no discurso da maioria dos informantes das capitais 

a variante típica de pessoas mais velhas” (CARDOSO et al., 2014, p. 334). 

Cabe salientar que a passagem de rouge para blush ocorreu nos anos 80, decorrente de 

uma maior comercialização do produto pela empresa Bourjous, tradicional marca de cosméticos 

cesa. Tal empresa conseguiu revolucionar o mercado ao fabricar uma mistura de pó, água e 

pigmentos, colocada para secar no forno para depois ser polida à mão para a obtenção de uma 

se aos blushs cremosos e oleosos de outrora, caind

9
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BLUSH PÓ DE ARROZ 

Faixa 1 Faixa 2
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o, registramos três unidades lexicais 

para designar “aquilo que as mulheres passam no rosto, nas bochechas, para ficarem mais 

rosadas” (COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALIB, 2001, p. 37): rouge, blush e pó de 

(55% das ocorrências), 

sobretudo no tocante à fala dos idosos. Já a segunda variante documentada, blush, representa30% 

das ocorrências, sendo mais produtiva na fala dos mais jovens. Em estudos realizados 

rouge aos falantes da faixa 2.  

Os informantes da faixa II do Projeto ALiB podem ser considerados como 
idosos/velhos pelo próprio sentimento dos indivíduos dessa faixa, que se veem e creem 
como velhos, como ilustram as passagens: “[...] Hoje chama blush, no meu tempo era 
rouge” (Salvador, Mulher, 54 anos) (PAIM; GUIMARÃES, 2012, p. 304). 

a partir do compreendido pelo excerto acima, 

o que se confirma, também, pelos dados do volume II do Atlas Linguístico do Brasil, que elucida: 

“[...] a denominação rouge foi registrada no discurso da maioria dos informantes das capitais 

a variante típica de pessoas mais velhas” (CARDOSO et al., 2014, p. 334).  

Cabe salientar que a passagem de rouge para blush ocorreu nos anos 80, decorrente de 

uma maior comercialização do produto pela empresa Bourjous, tradicional marca de cosméticos 

uma mistura de pó, água e 

pigmentos, colocada para secar no forno para depois ser polida à mão para a obtenção de uma 

se aos blushs cremosos e oleosos de outrora, caindo, obviamente, nas 
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graças do público feminino. Dessa forma, os franceses ganharam a concorrência de outras 

empresas, em sua maioria norte-americanas, por consequência, o nome do rouge foi substituído 

por blush, que conhecemos na atualidade, que significa em inglês, ‘corar’ (PAIM, 2014).  

 

5 Considerações finais 

 

Ao usar o léxico, o falante permite expressar suas ideias, as de sua geração, as da 

comunidade a que pertence. É no léxico, portanto, que se tem o retrato de seu tempo, atuando, 

inclusive como agente modificador e imprimindo marcas geradas pelas novas situações com que 

se depara, como aponta Câmara Jr. (1985). Ou seja, o seu estudo fornece fundamentos para um 

melhor entendimento de realidades, crenças, tradições e costumes de uma determinada sociedade, 

uma vez que “o estudo cuidadoso de um dado léxico conduz a inferências sobre o ambiente 

físico e social daqueles que o empregam” (SAPIR, 1969, p. 49).Assim, a partir deste trabalho, 

podem-se fazer algumas considerações:  

a) as designações enfocadas apresentam uma grande variação, possibilitando a visualização 

da diversidade lexical do português falado no Brasil;  

b) em todas as questões estudadas, exceto a 96, os falantes da faixa etária I apresentam 

maior produtividade lexical; 

c) a escolha lexical de blush ou rouge permite a inferência da faixa etária do informante, assim 

como a escolha de carne crescida ou catarata. 

 

Espera-se que este estudo possa contribuir, em algum grau, para a divulgação e reflexão 

acerca da realidade multifacetada do português, além de fornecer um modesto contributo para as 

discussões engendradas no âmbito de pesquisa e ensino da língua portuguesa. 
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RESUMO: Neste trabalho se apresenta um dos aspectos de que se ocupa o Projeto Atlas Linguístico do 
Brasil (Projeto ALiB), o léxico do português brasileiro. Vinculado ao Projeto VALEXTRA (Variação 
lexical: teorias, recursos e aplicações): do condicionamento lexical às constrições pragmáticas, convênio 
CAPES/COFECUB 2015 celebrado entre a UFBA e a Universidade Paris 13 (Laboratório LDI – 
Lexiques, Dictionnaires, Informatique), este trabalho objetiva, a partir do material coletado pela pesquisa do 
ALiB“in loco”, apresentar parte do estudo sobre a presença de fraseologismos referentes à área semântica 
ciclos da vida, no estado de Alagoas, região Nordeste do Brasil. O levantamento de dados (nível lexical) 
centra-se na questão 124 – Chama-se a parteira quando a mulher está para? – do questionário semântico-
lexical do projeto ALiB. A metodologia aplicada no Projeto compreende os pressupostos estabelecidos 
pelas equipes de pesquisadores do Brasil (ALiB) e da França (LDI). Toma-se como base para a análise 
fraseológica a teoria francesa adotada por SalahMejri que investiga os critérios de fixação destas 
expressões, bem como seu uso. Durante as análises, também, é possível identificar e estudar em que 
dimensão o fenômeno da colocação atua na idiomaticidade da língua ou de suas variantes e como se 
coloca o português brasileiro com relação à lusofonia de um modo geral, assim almeja-se individualmente 
evidenciar as comunidades de fala que fazem uso das unidades fraseológicas em seu cotidiano, como elas 
ocorrem, por que ocorrem e em paralelo traçar um perfil de uso dessas unidades, comparando 
futuramente dados deste corpus com outros dados apresentadosporoutrospesquisadores em uma tentativa 
de desenhar mais objetivamente possível o português falado no Brasil,principal meta norteadora do ALiB. 
Dessa forma, a análise dos inquéritos investigados busca estudar Unidades Fraseológicas presentes no 
repertório linguístico de informantes, homens e mulheres, de faixa 1 (18-30 anos) e faixa 2 (50-65 anos), 
de nível fundamental e universitário na capital Maceió, com o intuito de registrar a diversidade fraseológica 
do português falado no estado brasileiro em questão, seguindo os princípios da Geolinguística 
Pluridimensional. 
 

Palavras-chave: Projeto ALiB, Fraseologismos, Léxico, Geolinguística, Dialetologia 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os estudos fraseológicos no Brasil têm se ampliado à medida que a emergência de 

explicações a seu respeito cresce. Hoje, é possível encontrar estudos que seguem diferentes 

teorias, mas que demonstram o quanto os pesquisadores têm se dedicado a analisar esse 

fenômeno linguístico. Xatara (2006, apud Monteiro-Plantin, 2014, p. 31) afirma ser a Fraseologia 

                                                           
1 UFBA/Fapesb, graduanda. 



30 
 

Anais do Seminário de Estudo de Linguagens. v. 1. Salvador: PPGEL, 2019. 
 

uma subdisciplina do Léxico, ou seja, um subconjunto vocabular no qual as UF’s se inserem. Para 

Mejri(1997), é um fenômeno que se exprime através de associações sintagmáticas recorrentes que 

se realizam a partir de um processo de fixação de tais associações. 

Este trabalho, por estar vinculado a uma parceria entre algumas universidades brasileiras 

com a universidade Paris 13, segue a teoria de análise francesa adotada por SalahMejri que 

considera e analisa bem mais itens lexicais que somente os provérbios, como acontece com 

outros teóricos.  Sendo assim, levamos em consideração as lexias compostas, desvios, locuções, 

idiomatismos, ditados, clichês, etc. Mejri (2016) afirma que, é importante reconhecer que o 

processo de fixação destas unidades realiza-se através de um processo universal próprio das 

línguas vivas; inscreve-se no tempo; realiza-se independentemente da vontade dos interlocutores; 

age como fator sistêmico sobre o funcionamento da língua em todos os níveis e é recorrente. 

Baseado nesse estudo e nos outros anteriormente feitos com o corpus do Projeto ALiB, é 

possível afirmar que as UF’s encontradas corroboram que a hipótese de pobreza de vocabulário, 

para explicar seu uso, pode ser desconsiderada e que, assumiremos a partir de agora, a postura 

analítica de que sua utilização representa parte do conhecimento linguístico do falante. Dessa 

forma, faz-se necessário trazer esta realidade linguística para o nosso cotidiano, não somente no 

âmbito científico, mas também para a realidade do ensino da língua materna, dada a sua 

importância para a compreensão e funcionamento da língua em questão. Monteiro-Plantin (2014) 

chama a atenção para o espaço dado a estas expressões no ensino de línguas estrangeiras, na 

tentativa de tornar o discurso mais transparente para falantes não nativos. Isso é fruto da não 

composicionalidade semântica, ou seja, o significado não é o resultado da soma dos itens que 

constituem a expressão, mas de uma nova significação ao conjunto atribuída e que na maioria dos 

casos estão ligadas a contextos sociais específicos. Mejri (1997) questiona  

 

Il est eneffet paradoxal de privilégierlesyntaxiquequandilsagit de I'étude  
d'unitésdéfiniesle plus souventcommedesunités de naturesérnantique  une SF 
ri'estellepasenderniereanalyseunsens (unconcept) nouveau  quis'ajouteausensditlittéral  
de sesconstituants?2 

 

Baseado nisso, é que se toma como ponto de partida para as análises fraseológicas feitas aqui, a 

ideia de que a Fraseologia é uma disciplina independente, que se relaciona com todos os níveis da 

linguagem (desde o fonético-fonológico ao discursivo-pragmático) e seu principal objetivo é 

estudar as combinações de unidades léxicas estáveis e com certo grau de idiomaticidade, que 

sejam polilexicais e que constituam a competência discursiva dos falantes.  
                                                           
2De fato, é paradoxal privilegiar a sintaxe quando se trata do estudo das unidades mais frequentemente definidas como unidades 
de natureza semântica, não sendo, em última análise, um novo significado (um conceito) significado literal de seus constituintes? 
(Tradução nossa) 
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1 As unidades fraseológicas na perspectiva da corrente francesa 

 

Hoje, no Brasil, existem duas grandes correntes de pesquisadores que se debruçam nos 

estudos fraseológicos. Uma segue a corrente espanhola que se dedica a estudar os provérbios e 

sua constituição, bem como seu uso e compreensão pelos falantes de determinada língua. A outra 

segue a corrente francesa, adotada por SalahMejri, e que expande o objeto de estudo da 

fraseologia para muito além dos provérbios, adotando como principal critério para a consideração 

de um elemento como Unidade Fraseológica (UF) o da polilexicalidade.  

Mejri (1997) se dedica ao estudo do processo de fixação (figement) destas unidades, 

contemplando vários elementos e elucidando como o processo de fixação de unidades 

sintagmáticas livres tornam-se unidades sintagmáticas que não podem ser dissociadas.  

Durante o processo de comunicação, os falantes fazem uso de combinações de palavras 

entre si para expressarem seus pensamentos e interagirem com o meio em que vivem. Às vezes 

estas combinações podem ser livres ou não. Mejri (1997) explica que estas sequências passam de 

livres para fixas gradualmente e quase que imperceptivelmente chamando a atenção para a noção 

de continuum no tratamento delas, o que pode ser tomado como teoria para explicar como as UF’s 

aqui analisadas se tornaram ou tornam parte do vocabulário dos falantes do estado em questão 

no Nordeste do Brasil. 

Estas sequências tratadas por Mejri são o que chamamos aqui de Unidades Fraseológicas. 

Para completar esta análise, tratamos da fixação. Esta não é analisada isoladamente, considera-se 

também a estabilidade dessas unidades léxicas e o grau de idiomaticidade, além de observar se 

elas são utilizadas de maneira convencional em contextos precisos, com objetivos específicos 

ainda que involuntariamente. A principal característica destas unidades é o grau de coesão, que é 

absoluto, ou seja, os elementos que constituem a expressão perdem sua significação individual e o 

conjunto recebe uma nova significação que pode ter alguma relação com as significações 

anteriores ou não. Mejri (2016) afirma que esta sequência é dita cristalizada se ela encontra uma 

fixidez total ou parcial de regras da combinatória sintagmática e da comutatividade paradigmática. 

Para Sfar (2015), fixidez é o processo pelo qual as formações sintagmáticas têm no seu conjunto, 

sintaxe interna correlacionada com o significado global, ou seja, não se pode analisar uma unidade 

fraseológica através de seus itens isoladamente, mas todos juntos como se fosse uma estrutura só. 

Este critério juntamente com a polilexicalidade é que dão norteamento e justificam porque as 

unidades aqui analisadas são consideradas Fraseologismos. 
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2 Procedimentos metodológicos 

 

O plano de trabalho, a que esta análise está vinculada, selecionou dois estados do 

Nordeste brasileiro, Alagoas e Sergipe, para que fossem extraídas as UF’s do repertório 

linguístico destes falantes em 5 áreas semânticas. Foram priorizadas aqui, as cidades do estado de 

Alagoas que compõem a rede de pontos do Projeto ALiB, a saber:  

 74. União dos Palmares;  

 75. Santana do Ipanema; 

 76. Arapiraca e  

 77. Maceió. 

E, para essa amostra, foi utilizada a área semântica que trata dos “Ciclos da Vida” (questões 

121 a 135), mais especificamente a questão 124 que diz assim: Chama-se a (...) quando a mulher está 

para...? Paim e Ribeiro (2018) afirmam que o ALiB fundamenta-se nos princípios gerais da 

Geolinguística contemporânea, dessa forma, o perfil dos informantes está distribuído 

equitativamente por duas faixas etárias — 18 a 30 anos e 50 a 65 anos —, pelos dois sexos e, na 

capital do Estado, por dois níveis de escolaridade — fundamental e universitário —, ficando os 

demais pontos da rede do estado de Alagoas com apenas informantes do nível fundamental. 

Este trabalho se desdobrou na seguinte sequência cronológica: 

i. Escuta dos áudios específicos do corpus do ALiB em questão; 

ii. Transcrição grafemática do recorte analisado (ciclos da vida); 

iii. Procura por dicionarização das expressões encontradas em quatro obras; 

iv. Colocação dos dados encontrados em planilha permitindo, assim, a análise desse material 

em todas as perspectivas: diatópica, diageracional, diassexual e diastrática.  

Foi encontrado um total de 8 UF’s distribuídas nas 4 localidades supracitadas, o que nos 

permitiu avaliar os dados destes informantes pela perspectiva da Geolinguística Pluridimensional. 

O corpus dessa pesquisa é constituído pelas respostas de 20 informantes divididos em: 

 Quatro cidades, possibilitando a análise diatópica; 

 Duas faixas etárias, possibilitando a análise diageracional; 

 Sexo, possibilitando a análise diassexual; 

 Dois níveis de escolaridade, possibilitando a análise diastrática. 

 É importante dizer que, dos 20 informantes inquiridos alguns não souberam ou não 

responderam a questão que apresentamos e que as lexias simples não foram consideradas visto 

que o objeto desta análise são as Unidades Fraseológicas. 
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Quadro 1 – Unidades Fraseológicas encontradas por localidade 
QUESTÃO RESPOSTA OBTIDA LOCALIDADES 

QSL124 - Chama-se a (...) 

quando a mulher está 

para...? 

Dar a luz 

União dos Palmares, 

Santana do Ipanema, 

Arapiraca e Maceió 

Ganhar menino Maceió. 

Ganhar neném 

União dos Palmares, 

Santana do Ipanema, 

Arapiraca e Maceió 

Ganhar o bebê Arapiraca 

Ter filho 
União dos Palmares e 

Arapiraca 

Ter bebê Arapiraca 

Ter menino Arapiraca e Maceió 

Ter neném Maceió 

Fonte: Banco de dados do ALiB 

 

 Apresentamos em seguida o quadro que mostra a dicionarização das expressões. As obras 

escolhidas para esta etapa foram: Aurélio (S/D), Michaelis (1998), Houaiss (2009) e o Dicionário 

Eletrônico de Expressões Idiomáticas de Xatara (2013). Os resultados desta busca estão 

dispostos do quadro abaixo conforme legenda: 

● N/D é (não dicionarizado); 

● DOS é (dicionarizado com outro sentido). 

 

Quadro 2: Dicionarização das expressões 
Unidade 

Fraseológica 
Aurélio (S/D) 

Michaelis 
(1998) 

Houaiss 
(2009) 

Xatara (2013) 

Dar a luz 
v. parir; expelir 

do útero 
v. parir; expelir 

do útero 
v. parir; expelir 

do útero 
N/D 

Ganhar menino N/D N/D N/D N/D 
Ganhar neném N/D N/D N/D N/D 
Ganhar o bebê N/D N/D N/D N/D 

Ter filho N/D N/D N/D N/D 
Ter bebê N/D N/D N/D N/D 

Ter menino N/D N/D N/D N/D 
Ter neném N/D N/D N/D N/D 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
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3 Análise dos dados 

 

 Apresentamos abaixo a carta resumo para as UF’s encontradas para o QSL124 do Projeto 

ALiB no estado de Alagoas: 

 

Figura 1: Carta resumo das UF’s para ‘parir’ no corpus do Projeto ALiB 

 
Fonte: Banco de dados do Projeto ALiB 

 

Como mostrado acima, encontramos 8 UF’s para a questão 124 do QSL, cerca de 23% 

das UF’s encontradas em toda a área semântica dos ‘ciclos da vida’. Ao todo, foram 39 respostas 

válidas, entre lexias simples e UF’s, dadas pelos 20 informantes inquiridos e que responderam a 

esta questão. A distribuição espacial das UF’s para “parir” estão bem repartidas, nas cidades em 

questão, com detalhe para “ter neném”, “ter bebê”, “ganhar menino” e “ganhar bebê” que 

apareceram em apenas um ponto cada uma, diferente de “dar a luz” e “ganhar neném” que foram 

ditas em todas as cidades pesquisadas.  

As variáveis sociais também foram monitoradas e quanto ao sexo, os dados revelaram os 

homens fazendo maior uso de UF’s em seu repertório linguístico, porém nessa questão, as 

mulheres também se mostraram produtivas, aparecendo algumas UF’s, inclusive, só no repertório 

feminino, como “ter menino” e “ganhar o bebê”, por exemplo. Na variável idade, os dados 

mostraram que os informantes mais jovens, superam os de mais idade quanto ao uso de UF’s em 

seu repertório, mas do mesmo jeito que na variável sexo houve um avanço das mulheres, aqui 

temos também um avanço dos informantes de faixa 2 quanto ao uso dos fraseologismos, 

inclusive “ter bebê”, “ganhar menino” e “ganhar o bebê” são UF’s faladas exclusivamente por 

informantes de faixa 2. Quanto a escolaridade, temos os informantes de nível fundamental 

liderando o uso de UF’s e os de nível universitário ainda muito tímidos, mas como é sabido, isso 

se deve ao fato de a escola influenciar o uso de mais de uma variante linguística, e nesse caso, 
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sabendo que estão sendo monitorados, os informantes preferem fazer uso daquela variedade que 

consideram “mais apropriada”. 

 

4 Considerações finais 

 

 Baseado nos dados encontrados, analisados e aqui apresentados, pode-se dizer que depois 

de exaustivas análises, preparação da cartografia experimental para os dados analisados e ainda a 

configuração dos percentuais para os fatores sociais analisados pelo Projeto Atlas Linguístico do 

Brasil, chega-se às seguintes conclusões: que as Unidades Fraseológicas não podem ser banidas 

do ensino da língua materna, como afirma Monteiro-Plantin (2014), porque percebemos que elas 

fazem parte do repertório linguístico dos falantes e que seu entendimento é a chave para uma 

melhor compreensão do discurso destes falantes de português do Brasil. Além disso, outros 

fatores, como a não composicionalidade semântica, são temas que precisam ser debatidos com 

estudantes de língua portuguesa em todos os níveis, justamente pelo que foi anteriormente 

abordado, não se consegue depreender seu significado analisando uma unidade/palavra/lexia 

simples isoladamente, mas todas juntas e seu significado global adquirido dentro do continuum 

linguístico pelo qual o processo de fixação destas unidades passa. 

 Paim e Ribeiro (2018) assinalam que o corpus em que se baseia este estudo fornece uma 

amostra da riqueza fraseológica de que se reveste a língua portuguesa. A interação com a 

realidade cultural da área em que se inserem as denominações mostra a explícita relação homem-

meio. Ainda, como pontuam as autoras, pode-se a partir dos exemplos dados, afirmar que eles 

contemplam o critério da polilexicalidade e que eles refletem a estabilidade no sentido 

composicional, ou seja, entre os elementos que os leva a perderem o significado primário para 

adquirirem um novo sentido. 
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RESUMO: O presente trabalho é fruto de uma pesquisa em fase conclusiva, desenvolvida a nível de 
Iniciação Científica (PROBIC/ UEFS), na qual objetivamos apresentar uma proposta de estudo do léxico 
semântico, exclusivamente no campo lexical da sexualidade, a partir de um documento manuscrito de 
épocas passadas, precisamente do início do século XX, mais especificamente um processo crime de 
estupro de 1911, ocorrido no distrito de Tanquinho de Feira, termo da cidade de Feira de Santana – Bahia. 
Vale enfatizar que o documento está sob a guarda e armazenado no acervo do Centro de Documentação e 
Pesquisa - CEDOC, órgão pertencente a Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. O léxico é 
considerado um patrimônio vocabular de uma determinada comunidade linguística. Segundo Biderman 
(1981, p. 138), o léxico é o “[...] tesouro vocabular de uma determinada língua [...]”, que incorpora a “[...] 
nomenclatura de todos os conceitos lingüísticos e não-lingüísticos e de todos os referentes do mundo 
físico e do universo cultural, criado por todas as culturas humanas atuais e do passado”. Portanto, o léxico 
é o nível da língua com melhor destaque da realidade extralinguística, pois estudar a língua em seu uso 
contextual pode reconstruir a sociedade a partir do inventário do léxico, de modo que estudar o léxico 
também é estudar a história, memória e cultura de um povo. Sendo o léxico de uma língua o acervo no 
qual se descortina o modus vivendi de um povo, podemos estudá-lo sob diversos aspectos. Nesse 
seguimento, portam-se todas as relações possíveis entre língua, cultura e sociedade, pois reflete todas as 
manifestações pelas quais passam os povos. Assim, o corpus deste estudo são as lexias que se relacionam ao 
campo da sexualidade. Desse modo, o estudo lexical é um dos principais estudos inerentes aos estudos 
linguísticos, uma vez que tudo perpassa pelo léxico. 
 
Palavras-chave: Léxico. Campo lexical. Sexualidade. Processo Crime. Vocabulário. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O que apresentamos neste trabalho é um estudo lexical da sexualidade a partir de 

documentos manuscritos, especificamente um processo crime de estupro, ocorrido em 1911, 

início do século XX. Os estudos lexicais têm contribuído resolutivamente para as pesquisas e para 

os estudos nas áreas da significação, linguística, história, dentre outros. Para a realização dos 

estudos lexicais, utilizamos como referência teórica Coseriu (1991 [1977]), com a Teoria dos 

                                                           
3Graduanda do curso de letras vernáculas, pela UEFS- Universidade Estadual de Feira de Santana. 
4Professora  Doutorada Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. 
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Campos Lexicais, além de Abbade (2006), Biderman (2001), Queiroz (2002, 2012), dentre outros. 

Consultamos também Barreto (2014) e Silva (2014). 

1 Léxico 

 

É sabido que o léxico é entendido como o conjunto de todas as palavras. Assim, é o 

acervo de palavras que temos armazenado em nossa mente. Neste sentido, o léxico vai se 

materializando com os rótulos, a partir desse momento novas palavras surgem e os rótulos se 

materializam, ao falar estamos ativando e materializando o nosso arcabouço lexical. 

O léxico é indissociável ao homem, a todo momento estamos fazendo uso dele, desde o 

primeiro momento em que nos comunicamos.  A comunicação é um dos principais quesitos para 

o processo de nomeação. Esta, por sua vez, é o processo pelo o qual expressamos e 

representamos os nossos pensamentos e sensações por meio de palavras.  

O léxico é qualquer dimensão que podemos dar à palavra, e será ressignificado 

infinitamente. A partir do estudo do léxico de uma língua que conhecemos a história e a cultura 

de um determinado grupo social. Para tanto, definimos o léxico como o “[...] saber partilhado que 

existe na consciência dos falantes de uma língua, constitui-se no acervo do saber vocabular de um 

grupo sócio-linguístico-cultural” (OLIVEIRA; ISQUERDO, 1998, p.7). 

Nesse sentido, para se compreender a cultura e a sociedade de determinado grupo social é 

preciso ir além e adentrar no nível do léxico, que nos permite conhecer particularidades 

relacionadas à história de vida de cada povo. Assim, podemos concluir que por intermédio do 

léxico compreendemos a forma como as pessoas se relacionam, suas histórias, como vivem e os 

costumes pertencentes a uma dada sociedade.  

 

2A ciência do léxico: Lexicologia  

 

Para que uma determinada disciplina seja considerada ciência, a mesma deve ter um 

objeto de estudo. A Lexicologia é um dos ramos da linguística, sendo uma ciência com um 

campo muito amplo, a qual tem o léxico como o seu objeto de estudo.  

Para analisar minuciosamente o léxico, são colocadas em evidencia três ciências, a saber: 

Lexicologia, Lexicografia e Terminologia. A primeira citada, a Lexicologia, tem como essência de 

estudo “[...] a palavra, a categorização lexical e a estruturação do léxico [...]” (BIDERMAN, 2001, 

p.16). Nesse sentido, em trabalhos lexicológicos, não são analisadas apenas as lexias levantadas, 

mas também as relações com a história, a cultura e a sociedade.  

A segunda, por sua vez, a Lexicografia, é denominada como a ciência dos dicionários.  



39 
 

Anais do Seminário de Estudo de Linguagens. v. 1. Salvador: PPGEL, 2019. 
 

 
A Lexicografia também desponta como uma ciência voltada para os estudos do léxico. 
Ela trata especificamente da produção de dicionários mono e bilíngues, partindo dos 
conceitos desenvolvidos pela Semasiologia, ou seja, a definição das palavras alocadas 
nos dicionários é feita partindo-se do significante para o significado em uma tentativa 
de incorporar o máximo possível de signos linguísticos pertencentes a uma língua 
natural. Vale frisar que um aspecto em comum existente entre a Lexicologia e a 
Lexicografia é a relação que elas possuem com a Semântica, visto que ambas trabalham 
com a dimensão funcional e significativa das palavras (BARRETO, 2014, p.259). 
 

Dessa forma, tanto a Lexicologia como a Lexicografia são de suma importância para os 

estudos lexicais.  No que concerne à Terminologia, ciência dos termos científicos que os estuda 

em determinada área. Estudiosos buscam uma uniformização para que as pessoas conheçam os 

termos específicos de cada área para uma comunicação mais eficaz.  

Assim definidas, percebemos que ambas as ciências partem da palavra para o seu objeto 

de estudo e a partir daí a sua delimitação.  

 

3O corpus 

 

O corpus deste estudo é um processo crime de estupro do início do século XX, lavrado 

em 1911, que está sob a guarda do Centro de Documentação e Pesquisa (CEDOC) da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) – Bahia, o qual foi escrito em papel almaço, 

em letra cursiva, em 47 fólios recto e verso, os quais possuem as seguintes dimensões: 223mm X 

329mm. Contudo, o documento não está em perfeito estado de conservação, visto que alguns de 

seus fólios estão rasgados, inclusive o de número 2 (dois), que se encontra com importantes 

informações sobre o crime ocorrido. Além do mais, há traços de deterioração nas bordas, a tinta, 

felizmente, está bem conservada. No entanto, a grafia, de forma geral, não é legível, o que 

dificulta a leitura do texto.   

O Corpus é um documento manuscrito de caráter notarial, o qual registra o crime de 

estupro sofrido pela menor de idade Martina Clemencia de Jesus pelo seu noivo, Joaquim de tal. 

O crime ocorreu na noite do dia 20 de maio de 1911, quando a menor foi seduzida pelos meios 

sedutores e por palavras ainda desconhecidas. O conteúdo do texto gira em torno de como 

aconteceu o crime, já que os envolvidos falam que Joaquim de tal visitava a vítima Martina 

Clemencia de Jesus constantemente e que ambos tinham uma certa intimidade.   

 

4Campos lexicais 
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Diversas são as discussões acerca da teoria dos campos lexicais. Alguns estudiosos como 

Jost Trier, L. Weisgerber, e Eugenio Coseriu destacam-se por priorizarem o estudo do léxico. 

Sustentados na perspectiva estruturalista do pai da linguística, Ferdinand Saussure, esses 

estudiosos sustentavam a ideia de que o léxico pode ser organizados através de campos lexicais. No 

construto dessa teoria, os campos lexicais receberam designações diversas, por conta da 

percepção e análise dos estudiosos envolvidos na empreitada, ou seja, cada designação trazia, em 

seu bojo, a essência do estudo que os autores propunham. 

Abbade (2006, p. 2) afirma “A teoria Estruturalista, na qual a língua é estudada sob o 

ponto de vista formal e social. Nessa perspectiva, o léxico de uma língua pode formar estruturas 

em que um conjunto de palavras formam outros subconjuntos, ligados entre si por diversos 

laços”. Dessa forma, os campos lexicais são constituídos pelas lexias que incubem a mesma área 

do conhecimento ou domínio de uma língua natural.  

Silva (2014), em sua dissertação de mestrado, enfatiza que “Os campos lexicais se 

constituem, assim por dizer, como uma zona de articulação do léxico” (SILVA, 2014, p. 141), ou 

seja, é através dos campos lexicais que as lexias são alocadas em macro e microcampos. Para 

tanto, Queiroz (2012, p. 4) define campo léxico “[...] como um conjunto que compreende 

unidades lexicais, as quais estão envolvidas em uma zona de significação”. Desse modo, as 

palavras podem ser organizadas em campos e assim serão analisadas e estudadas.  Neste trabalho 

nos debruçamos sobre o estudo lexical do campo lexical da sexualidade. 

 

5Critérios para levantamento das lexias 

 

Para o levantamento das lexias do referido corpus, apoiamo-nos em Queiroz (2002), a qual 

elege os seguintes critérios para a realização do estudo léxico: 

 Para as entradas lexicais, as lexias foram apresentadas em letras maiúsculas e em 

negrito, seguidas pela classificação genérica da categoria gramatical a que 

pertencem;  

 As lexias compostas foram classificadas como locução;  

 As entradas dos nomes foram feitas pelo masculino e feminino singular;  

 As entradas dos verbos foram feitas pelo infinitivo;  

 Após a entrada e a classificação apresentamos a significação da lexia no contexto 

específico, seguida de um exemplo do texto e todas as demais indicações 

presentes no processo crime de estupro os respectivos fólios e linhas. 
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6Campo lexical da sexualidade 

 

Macrocampo: Órgãos Sexuais 

 

PARTES DA OFENDIDA  

CARÚNCULAS – s. f proeminência carnosa, avermelhada, que existe de modo normal ou 

patológica, em diversas partes do corpo. 

“[...] a membrana hymen toda reta mais ja cicatrizada, aparentando as carúnculas aspecto 

multiformas.” (f. 11r,l.  l1- 3) 

 

CLITÓRIS – s. m pequeno órgão erétil do aparelho genital feminino, situado na porção mais 

anterior da vulva, que se projeta entre os pequenos lábios, e é composto de uma glande,  um 

corpo e dois pedúnculos. 

“[...] o clytories, o vestibulo digo”. (f. 11r, l. 4-5) 

 

CONDUCTO VULVO VAGINAL – algo que serve para conduzir, dar passagem levar algo de 

um lugar para outro; duto carnal. 

“[...] comductovulvo vaginal e a embocadura”. (f. 11r, l. 10) 

 

PARTES GENITAIS EXTERNAS - loc. subst. ‘Lábios vaginais’.  

“[...] partes genitaes externas, e nem internas, nem nas coxas.” (f. 11r, l. 24-25) 

 

PARTES GENITAIS INTERNAS - loc. subst. ‘Lábios vaginais’. 

“[...] partes genitaesexternas, e nem internas, nem nas coxas.” (f. 11r, l. 24-25) 

 

COXAS –  s.f. ANAT parte do membro inferior entre o quadril e o joelho. 

“partes genitaes externas, e nem internas, nem nas coxas.” (f. 11R, l. 24-25) 

 

EMBOCADURA DAS GLÂNDULAS – s. f ato ou efeito de embocar. 

“[...] comductovulvo vaginal e a emboccadura das glândulas.” (f. 11r, l. 10-11) 

 

FURCULA – extremidade da vagina.  

“A FURCULA apresenta-se um pouco acchymozada.” (f. 11R, l. 7-8) 
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PARTES GENITAIS – loc. subst. ‘Lábios vaginais’. 

“[...] não sentia dor alguma  naspartesgenitaesexternas.”(f. 10v, l. 23-24) 

 

HYMEN - s.m. ‘Prega formada pela membrana mucosa e que fecha parcialmente o orifício da 

vagina virginal’. 

“A membrana hymen está toda reta mais ja cicatrizada.” (f. 11r, l. 1-2) 

 

GRANDES LABIOS – dobras de pele existente na vulva. 

“[...] apresentão os grandes labios pouco separados” (f. 10v, l. 31-32) 

 

MECTO URINÁRIO – abertura, extremidade da uretra meato por onde sai a urina, se encontra 

entre o clitóris e o meato. 

“[...] digo vestibulo e o mectourinario não apresentão nada desanormal. (f. 11r, l. l5-7) 

 

MEMBRANA HYMEN - s.m. ‘Prega formada pela membrana mucosa e que fecha 

parcialmente o orifício da vagina virginal. Hímem.’ 

“[...]A membrana hymen está toda reta mais ja cicatrizada.” (f. 11r, l. 1-2) 

 

ORIFICIO DA VAGINA – loc. Subst.. canal que se estende do colo do útero à vulva. 

“[...]o orificio da vagina,[...]” (f. 11r, l.  l 9) 

 

VESTÍBULO –  porção da vulva que é limitada em cima pelo clitóris em baixo pelo orifício da 

uretra e aos lados  pelos pequenos lábios. 

“[...]o clytories, o vestibulo digo vestíbulo.” (f.  11r, l. l9-10) 

 

SEIOS – anat m.q. MAMA  

“[...]nem nos seios e que havia sido deflorada [...]” (f. 10v, l. 26-27) 

 

6.1 PARTES DO OFENSOR  

 

MEMBRO VERIL - loc. adj. ‘Órgão genital masculino’. → ‘Órgão copulador masculino’. → 

‘Pênis’. 

“[...]que houve introdução de membro viril ou de um corpo  qualquer.” (f. 11r, l. 24-25) 
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6.2 DAS AÇÕES 

 

ABUZADO – v.t.d. ‘Desvirginar’  

“Perguntado porque motivo Joaquim depois de haver abuzadoda honra da alludida menor.” (f. 

19 r, l. 6 - 9) 

DESONRAR - v.t.d. “desvirginar’. ‘ Levar a mulher a perder a virgindade antes do casamento. 

“[...] do Tanquinho que devia ou era autor da desonra de Martina, e que esta so se queixa de 

Joaquim. (f. 29v, l. 20 – 23) 

 

ESTUPRAR - v.t.d. ‘forçar (alguém) a ter relações sexuais, usando de violência física; violar, 

violentar  

“[...] a reparar, pelo vinculo indissolúvel do casamento, o delicto que desejava por em pratica, 

consegue estuprar a infeliz (f. 2r, l. 30-32) 

 

SEDUZIR – v.t.d. ‘Desonrar, recorrendo a promessas, encantos ou amavios’. → ‘Conduzir ao 

ato sexual’. 

“[...] fazendo-lhe mil propostas de cazamento a seduzio.” (f. 9v, l. 19-20) 

 

6.3 COMPORTAMENTOS SEXUAIS 

 

GALANTEIOS – S.m ato ou efeito de galantear; ato ou dito galante; atenção amorosa. 

“[...] isto devido aos galanteios do mesmo joaquim,” (f. 9 v, l. 2-3) 

 

INSTINCTOS BESTEAES –  loc. adj. ‘desejos sexuais’  

“[...] aos seus instinctosbesteaes,.” (f. 2r, l. 26) 

 

FIM LIBIDINOSO – loc. adj. ‘desejo sexual’  

“[...] para fim libidinozo;” (f. 10v, l. 3-4) 

 

MEIOS SEDUCTORES – loc. adj. ‘desejo sexual’ 

“[...] em alli chegando, o denunciado, pelos meios seductoresde um galanteio audaz.” (f. 2r, l. 

25-26) 

 

COPULA CARNAL – loc. adj. ‘Ato sexual’. → ‘Coito’. 
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“Qual o meio empregado; Se houve copula carnal;” (f. 10 v, l. 1- 2) 

 

6.4 DOS QUALIFICADORES  

 

OFENDIDA – adj. ‘desvirginada’  

“[...] e que endagando a sua filha esta lhe confessara que acabava de ter offendida na sua honra.” 

(f.  14 v, l. 11-14) 

 

DEFLORADA – adj. ‘desvirginada’  

“[...] e que havia sido deflorada.” (f.  10v, l. 27) 

 

6.5 DAS CONDIÇÕES FISICAS  

 

ECCHYMOZADA – mancha escura ou azulada devido a infiltração desusa de sangue no tecido 

subcutânea. 

“[...] A furcula a presenta-se um pouco ecchymozada.” (f. 11 r, l. 7- 8) 

 

CICATRIZADA – que se curou, que se fechou por cicatriz. 

“[...] A membrana hymen  toda reta mais jacicatrizada.” (f. 11r, l. 1-2) 

 

7 Considerações finais 

 

Diante das informações apresentadas, concluímos que a língua é o reflexo dos fatos 

relacionados à cultura e à sociedade. Essa relação tripla é firmada desde o momento em que o 

homem aprendeu a comunicar-se e a falar. A comunicação acompanha o homem desde o seu 

primeiro dia de vida. Diante da importância dos estudos lexicais, os quais nos fazem trilhar pelos 

caminhos da história da humanidade, suas relações com o meio, com o outro e consigo mesma. 

Compreendemos que as ciências do léxico, podendo assim chamá-las de Lexicologia, juntamente 

com a Lexicografia e a Terminologia, têm como objeto de estudo o léxico, que relacionado com a 

cultura reflete as vivências de uma sociedade. Ao concluirmos esta pesquisa, a nível de Iniciação 

Cientifica, permanece a certeza de que este trabalho servirá para estudos posteriores, visto que é 

apenas uma das múltiplas possibilidades de estudo que se pode fazer a partir de documentos, os 

quais são tão ricos de informações como é o processo crime de estupro estudado. 
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RESUMO:EmCacau (1934), Jorge Amado descreve, sob o olhar e por intermédio da voz de José 
Cordeiro, a vida dos trabalhadores das fazendas de cacau no sul da Bahia, focando principalmente 
aspectos culturais e sociais dos sujeitos retratados na referida obra. Discute ainda as formas como o 
homem simples se diverte e se distrai, relaxando um pouco da vida dura do trabalho braçal, do qual estão 
sujeitos ao cansaço e ao estresse, por ser um trabalho desgastante e de pouca remuneração. Os festivais, as 
quermesses e outros eventos realizados na “Rua da Lama” ou na “Rua dos Sete Pecados Mortais”, como o 
próprio nome sugere, são os locais ideais para uma “válvula de escape” das “durezas da vida”, 
especialmente porque lá estão instaladas as casas das “diversões”, espaços onde os moradores e os 
trabalhadores da fazenda cacaueira de Pirangi extravasam suas emoções, seja nas rodas de conversa seja na 
prática do sexo. Jorge Amado utiliza-se de um número significativo de palavras para expressar o universo 
da sexualidade que parece latente na comunidade retratada e que servem para representar os trabalhadores 
pelos traços linguísticos, demonstrando a cultura daquela região específica. Tais lexias podem ser 
consideradas como marcas identitárias do povo que habita a região cacaueira do sul da Bahia. Na presente 
comunicação, objetiva-se apresentar o microcampo dos qualificadores masculinos e femininos referentes à 
sexualidade registrados na obra em questão. O estudo lexicológico encontra-se lastreado nos princípios 
postulados por Coseriu (1977), no tocante a teoria dos campos lexicais, na qual as lexias são agrupadas em 
consonância com a aproximação semântica, por possuírem uma mesma substância semântica 
linguisticamente formada, opondo-se por traços mínimos que a diferenciam e constituindo uma mesma 
área do conhecimento. As lexias recolhidas com o auxílio da ferramenta computacional informatizada 
Antconc foram organizadas em conjuntos, subconjuntos e subdivisões (macro e microcampos lexicais) 
levando em consideração a sua substância semântica.  
 
Palavras-chave: Lexicologia. Campos lexicais. Jorge Amado. Sexualidade. Identidade. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Conforme afirma Teixeira (2017), a língua, além de registrar e acumular as aquisições 

culturais, espelha a vida do povo e retrata as influências pelas quais passam os grupos humanos. 
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O nível da língua que melhor espelha a cultura é o léxico. Nessa direção, Oliveira e Isquerdo 

(2001) afirmam que o léxico é “[...] um saber partilhado que existe na consciência de uma língua, 

constitui-se no acervo do saber vocabular de um grupo – linguístico – cultural. 

 A partir desde entendimento sobre o léxico e sua relação com a cultura, traçamos como 

objeto de estudo analisar o vocabulário utilizado por Jorge Amado em Cacau. Na referida obra, o 

autor posiciona-se como crítico social, denunciando os abusos para com os trabalhadores das 

fazendas de cacau. Acreditamos que o estudo do léxico de um texto literário poderá revelar 

aspectos muito singulares da sociedade retratada na obra. 

A nossa análise incide sobre o estudo do campo lexical da sexualidade no romance Cacau, 

seguido a orientação da teoria dos campos lexicais pautada por Eugenio Coseriu (1977) em que 

define os campos lexicais como “uma estrutura paradigmática constituída por unidades léxicas 

que se repartem em uma zona de significação comum e se encontram em oposição imediata umas 

com as outras”. O levantamento e constituição do corpus de análise deu-se com o auxílio da 

ferramenta computacional AntConc, software desenvolvido pelo pesquisador Laurence Anthony 

que permite quantificar os dados permitido uma análise mais segura, confiável. 

 Após seleção e classificação das lexias pertencentes ao campo lexical da sexualidade, 

organizados em 5 (cinco) microcampos lexicais, a saber: das designações para mulheres, dos 

atributos para homens, dos espaços, das ações e das partes do corpo. 

Para o momento, selecionamos os microcampos dos qualificadores masculinos (dos 

atributos para homens) e femininos (das designações para mulheres). São oito lexias que foram 

agrupadas em consonância com a aproximação semântica, por possuírem uma mesma substância 

semântica linguisticamente formada, opondo-se por traços mínimos que a diferenciam e 

constituindo uma mesma área do conhecimento. 

 

2 Identidade e representação 

 

Ao ambientar a sua obra ficcional na região sul do estado da Bahia, Jorge Amado 

apresenta referências culturais e sociais singulares da região, trazendo à tona aspectos muito 

singulares da vida dos trabalhadores das fazendas de cacau em Ilhéus por meio dos personagens 

de sua narrativa. Segundo Castells(1999, p.79), esses aspectos identitários são representações dos 

indivíduos e da sociedade e torna-se uma celebração móvel e uma afirmação da identidade 

cultural local.  
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Destarte, o léxico deste povo simboliza a identidade linguística, e, por conseguinte, 

cultural, já que a língua engloba características da identidade cultura de uma sociedade, tornando-

se importante no reconhecimento da singularidade e da diferença da mesma. 

Ao estudar o léxico de uma determinada região estamos buscando um significado para os 

símbolos culturais linguísticos que, segundo Silva (2014, p. 18), é por meio dos significados 

produzidos pelas representações que damos sentido à nossa experiência e aquilo que somos. 

Ainda segundo o autor: 

 

A representação, compreendida como um processo cultural, estabelece identidades 
individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nas quais ela se baseia fornecem 
possíveis respostas às questões [...] de identidade. A cultura molda a identidade ao dar 
sentido à experiência e ao tornar possível optar [...] por um modo específico de 
subjetividade. (SILVA, 2014, p. 19). 
 

 Nesta direção, a representação do léxico, que é um sistema simbólico coletivo da 

sociedade representada em Cacau, determina uma relação de reconhecimento desta identidade 

pelos habitantes e por indivíduos que se reconhecem na semelhança linguística e cultural. 

   

3 Análise do campo lexical da sexualidade: os qualificadores sexuais masculinos e 

femininos em Cacau 

 

Jorge Amado, através de suas narrativas e especialmente em Cacau, fala sobre a 

sexualidade baiana com naturalidade exibindo na linguagem utilizada em suas obras o vocabulário 

próprio e condizente com a fala das pessoas da região, reforçando a verossimilhança e a 

representatividade. Alguns críticos literários condenaram o realismo da escrita de Jorge Amado, 

criticando a sua forma de retratar a população em seus romances, especialmente a linguagem 

utilizada que, dado a presença de elementos populares e temas relativos à sexualidade, era 

considerada vulgar e de muito mau gosto por alguns críticos. Álvaro Lins, por exemplo, afirma 

que “Com Cacau o Sr. Jorge Amado começou a empregar em grande escala o recurso dos 

palavrões e termos de sentido pornográfico” (LINS, 1963, p. 239).  

Ao empreender o levantamento das lexias da obra em questão, verificamos um número 

significativo de itens lexicais pertencentes ao campo lexical da sexualidade. Certamente, tal 

presença possa indicar a relevância da sexualidade tanto para o romancista quanto para a 

sociedade da época retratada na obra. Não podemos perder de vista que a sexualidade é uma 

necessidade biológica e humana de dar e de receber afeto.  

A continuidade da espécie humana passa pela sexualidade. Daí a sua relevância para os 

diferentes agrupamentos humanos. Mas, apesar de sua natureza orgânica e biológica, o tema 
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ainda hoje é um tabu. Cada grupo social, cada cultura trata do tema de forma diferenciada. Fato é 

que não há sociedade que a sexualidade não faça parte da vida humana.  Por isso, acreditamos 

que estudar o campo lexical da sexualidade na obra de Jorge Amado muito revelará sobre a 

sociedade, a cultura da época em que o romance foi escrito.  

Conforme dito anteriormente, as lexias levantadas foram organizadas em 5 

(cinco)microcampos. Por uma questão de tempo e espaço, trataremos aqui dos qualificadores, 

substantivos femininos e masculinos.  As oito lexias classificadas como qualificadores foram 

organizadas em dois subcampos: dos qualificadores masculinos (chuparino, brocha, femiar, 

machiar) e dos qualificadores femininos (couro, pedaço de cabrocha, puta, vaca). 

 

Quadro 1: Campo lexical da sexualidade: qualificadores 
QUALIFICADORES 

masculinos MACHIAR 

    CHUPARINO 

        BROCHA 

            FEMIAR 

femininos PEDAÇO DE CABROCHA 

    PUTA 

        VACA 

            COURO  

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

As lexias foram organizadas conforme hierarquia, partindo das mais genéricas para as 

mais específicas. Tem-se em negrito a entrada lexical, seguido do significado e contexto de 

ocorrência da forma. 

 

3.1 Qualificadores masculinos 

 

MACHIAR. s.m.Homem que tem potência sexual. 

 “– [...] Ainda tô machiando pra burro. Sou capaz de te fazê um fio” (p. 39).  

 

CHUPARINO. s.m. Chupador; o homem que chupa. 

          “– Nada, Velho de setenta anos... já deve ser brocha... 

– E para quê quer amantes? – Chuparino, quem sabe?”(p. 32). 
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BROCHA. s.m. Homem sem potência sexual quando do momento da relação. 

 “– Nada. Velho de setenta anos... Já deve ser brocha...” (p. 32)  

 

FEMIAR. v.t.Homem sem potência sexual; comporta-se como mulher. 

  “– Nada, veio, você já femiou...” 

  “–Femiei o quê, minha fia [...]” (p. 39).  

 

3.2 Qualificadores femininos 

 

PEDAÇO DE CABROCHA. s.f.Mulher jovem de corpo definido.  

  “[...] Ele tinha uma fia, um pedaço de cabrocha! Cada perna...” (p. 39)  

 

PUTA. s.f.Meretriz. Mulher que mantem relações sexuais fora do casamento.  

 “[...] Colodino cuspiu: – Puta (p. 133).  

 

VACA. s.f.Mulher que aceita manter relações sexuais com qualquer homem. 

 “[...] Por aquela vaca? Ela sim é que fez feitiço pra me pegar” (p. 61).  

 

COURO. s.f.Mulher velha, com pouco atrativo físico. 

 “[...] – Beliscaram minha bunda... / – Sai daí, couro” (p. 60). 

 

De acordo com as significações atribuídas por Jorge Amado no romance Cacau, as 

conclusões propostas na análise das lexias estão explanadas a seguir: 

Machiar indica ter potência sexual e atitudes próprias de macho. Quando da relação 

sexual, o membro fálico apresenta virilidade permitido que ocorra a penetração.  No contexto do 

romance, em uma conversa no trem, um senhor velho diz que a filha do coronel Chico Arruda é 

um “pedaço de cabrocha”, ou seja, bonita, revelando seu interesse pela jovem. Então, a sua 

interlocutora o questiona se ainda ele gosta de sexo ou se ele já femiou, no que o senhor 

responde: “ainda tô machiando pra burro [...]”. 

O chuparino é o homem ainda ativo sexualmente, mas sem potência sexual. A falta de 

virilidade no membro fálico não o impede do desejo e da prática sexual. Encontra no sexo oral a 

sua fonte de prazer. No contexto da obra, o coronel Misael de Souza Telles, de setenta anos, tem 

duas amantes e supõe-se que ele seja “brocha”, ou seja, tem dificuldades em manter a potência 
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sexual na relação. Os seus amigos conhecedores de sua impotência questionam se não tem 

potência sexual “pra quê ele quer amantes?”  

Na obra, o brocha é o homem que fica sem potência sexual no momento da relação, não 

ocorrendo penetração.  

Femiar é uma forma negativa de qualificar a atitude masculina referente à sua 

sexualidade. No universo masculino, o homem que não tem potência sexual, virilidade e, durante 

o ato sexual, não pode penetrar é considerado uma fêmea, ou seja, no tocante ao sexo, age como 

mulher.  

 Pedaço de cabrocha é designação para mulher bonita, de corpo bem delineado, de 

pernas grossas e nádegas definidas e salientes. No romance, um homem fazia comentários sobre 

a filha de um coronel e a chama de “pedaço de cabrocha”, enfatizando as pernas da jovem. 

Puta é um qualificador depreciativo, usado para mulher que mantém relações com homens 

variados, podendo receber ou não pagamento pelos serviços sexuais prestados. No contexto do 

romance, Magnólia, noiva de Colodino, é flagrada por seu noivo com outro homem na cama, 

quando este a chama de puta.  

 Vaca é umqualificativo pejorativo usado paradesigna mulher que aceita qualquer homem. 

No contexto de Cacau, Mariazinha convidou outro homem para passarem a noite juntos. No 

outro dia, João Grilo, que gostava dela, sabendo do ocorrido ficou com muito ciúme e a chamou 

de vaca. Na tentativa de justificar seus sentimentos não correspondidos por uma mulher com tal 

comportamento, afirma para seus amigos que a moça lhe jogou um feitiço. 

Couro é a mulher de mais idade, considerada, no mundo da sexualidade, velha, sem 

atrativos físicos que desperte o desejo ao sexo oposto.  Normalmente, no romance em análise, os 

homens não se interessam em fazer sexo com Couro. 

Dentre os qualificadores masculinos, Machiar é o único que qualifica o homem 

positivamente. Os demais são negativos, pois, significam, no universo masculino, desqualificação 

do homem já que não é detentor daquilo que o faz macho, ferindo o seu brio, orgulho.  

Dentre os qualificadores femininos, no universo machista retratado em Cacau, Pedaço de 

cabrocha é um qualificativo positivo, colocando a mulher como objeto de desejo.  

 

4 Considerações finais 

 

 Quando o assunto é sexualidade, a falta de potência ou apetite sexual masculina serve 

como marca negativa, levando o homem a ser alvo de críticas. Os qualificadores femininos 
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revelam a visão machista da sociedade, mais especificamente a Ilhéus de 1933, retratada por Jorge 

Amado.   

 O estudo do campo lexical da sexualidade em Cacau permitiu entrever aspectos singulares 

da relação entre língua e cultura por meio dos itens lexicais mobilizados por Jorge Amado ao 

escrever o seu romance, revelando representações linguísticas, sociais, culturais e identitarias da 

comunidade retratada. 

 Acredita-se que o estudo do léxico por este viés metodológico permitiu identificar alguns 

traços da memória coletiva da região cacaueira, especialmente aquilo que tange ao papel da 

mulher na sociedade nas primeiras décadas do século XX. As lexias da sexualidade em Cacau dão 

uma pequena amostra da relação estabelecida entre língua e sociedade retratados no romance 

proletário no qual o seu autor fez crítica social e denúncia de exploração praticada pelos senhores 

fazendeiros, os “donos das terras”, aos trabalhadores rurais de Pirangi. 

 

REFERÊNCIAS  
 
AMADO, Jorge. Cacau. São Paulo: Companhia das letras, 2010. (1933) 
 
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999. Tradução Klaus 
BrandiniGeihardt. (A era da informação: economia, sociedade e cultura, v.2).  
 
COSERIU, Eugenio. Princípios de semântica estructural. Madrid: Gredos, 1977.  
 
COSERIU, Eugenio. Gramática, semântica, universales: estúdios de linguística funcional. Madrid: 
Gredos, 1987.  
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1975.  
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.  
 
OLIVEIRA, Ana Maria Pinto Pires de; ISQUERDO, Aparecida Negri (Org.). As ciências do léxico: 
lexicologia, lexicografia, terminologia. 2. ed. Campo Grande: Ed. UFMT, 2001. 
 
SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Tomaz Tadeu 
da Silva (org.). Stuart Hall, Kathryn Woodward. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
 

 

 

 

 

 



53 
 

Anais do Seminário de Estudo de Linguagens. v. 1. Salvador: PPGEL, 2019. 
 

 

EXPRESSÕES FRASEOLÓGICAS USADAS PARA PESSOA SOVINA 
SEGUNDO OS DADOS DO PROJETO ATLAS LINGUÍSTICO DO 

BRASIL NO INTERIOR DA BAHIA 
 

Ian Jardim da Silva (UFBA7) 

E-mail: ian_13_jc@hotmail.com 

Marcela Moura Torres Paim (UFBA8) 

 

RESUMO: Apesar de as unidades fraseológicas ainda seguirem marginalizadas no ensino de língua 
materna, os estudos fraseológicos têm ganhado bastante notoriedade de uns tempos para cá. Alguns 
teóricos e pesquisadores da língua como SalahMejri e Gaston Gross contribuem com uma significativa 
produção científica acerca da fraseologia, pretendem mostrar em seus trabalhos a importância que 
possuem esses termos em relação à interação e linguagem humana, usados cotidianamente pelos falantes, 
além de serem portadoras de cultura. Para o recorte das unidades fraseológicas desse trabalho, foram 
utilizados os dados do Projeto ALiB (Atlas Linguístico do Brasil) da Universidade Federal da Bahia que 
junto com a Universidade Paris 13 (Laboratório LDI – Lexiques, Dictionnaires, Informatique) 
desenvolvem o Projeto VALEXTRA (Variação lexical: teorias, recursos e aplicações). Este trabalho tem 
como objetivo apresentar os resultados da pesquisa feita a partir do Questionário-Semântico-Lexical 
(QSL), no campo “convívio e comportamento social”, mais  especificamente a questão 138 “Como se 
chama a pessoa que não gosta de gastar seu dinheiro e, às vezes, até passa dificuldades para não gastar?” 
questão analisada a partir da escuta dos inquéritos de nove localidades do interior da Bahia (Valença, 
Jequié, Caetité, Cariranha, Vitória da conquista, Ilhéus, Itapetinga, Santa cruz de Cabrália e Caravelas), de 
cada localidade participam quatro informantes com  nível de escolaridade fundamental nas cidades do 
interior, embora as capitais possuam oito informantes, entre eles de nível escolar universitário e 
fundamental, além disso os informantes de ambas localidades são divididos pelo sexo (feminino ou 
masculino) e pela faixa etária (I - 18 a 30 anos e II - 50 a 65 anos). Depois de recortados e analisados os 
dados onde foram encontrados os fraseologismos, podemos observar o quão amplo é o léxico da língua 
no tocante às variações linguísticas diatópicas, dessexuais e diageracionais.  
 
Palavras-chave: Variação. Léxico. Fraseologismo. Dialetologia. ALiB. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dentro da constituição de uma língua pátria existem sentenças proverbiais, expressões 

idiomáticas (EI), pragmatemas e fórmulas situacionais, colocações, locuções fixas, frases feitas, 

clichês e chavões que podem ser abarcados dentro da significação de unidades fraseológicas, 

sendo estas sequências linguísticas que constituem o objeto de estudo da Fraseologia. 

(MONTEIRO-PLANTIN, 2014). 

                                                           
7UFBA - Graduando em Letras Vernáculas com Língua Estrangeira. Bolsista no Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) 
pelo PERMANECER. 
8UFBA - Doutora em Letras pela Universidade Federal da Bahia E-mail: marcelamtpaim@yahoo.com 
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As UF’s possuem como principal característica a polilexicalidade, sendo formadas por 

mais de uma palavra e estas não têm composicionalidade semântica, ou seja, o sentido da 

expressão não decorre do sentido da expressão não decorre da soma do sentido de cada uma das 

palavras que a constituem. Dificultando sua interpretação para falantes não nativos. 

Demostrando a importância de seu estudo e catalogação, visando tanto o ensino da língua para 

estrangeiros quanto para demonstração da riqueza de vocabulário de seus usuários. 

Apresentaremos aqui as unidades lexicais coletadas a partir da pesquisa do Atlas 

Linguístico do Brasil (ALiB), mostrando o quão vasto é o léxico da língua portuguesa em um 

estudo sobre a presença de fraseologismos usados para se referir a “pessoa sovina”, referentes a 

nove localidades do interior do estado da Bahia. 

 Inicialmente, foram utilizados os áudios e transcrições dos inquéritos do questionário do 

ALiB. Após a coleta dos dados, separam-se as possíveis unidades fraseológicas (UFs), depois de 

validadas, considerando os pressupostos teóricos da Fraseologia e da Geolinguística 

Pluridimensional Contemporânea, as UFs são analisadas em uma tabela estabelecida pelas equipes 

de pesquisadores do Projeto Valextra, vinculados ao Projeto ALiB, no Brasil, e ao Laboratório 

LDI, na França. A pesquisa centraliza-se no estudo das unidades fraseológicas presentes na fala 

de informantes, oriundos de localidades do interior dos estados da Bahia.  

 

1 Fundamentação teórica 

 

Fraseologia é o termo utilizado para designar tanto o conjunto de fenômenos 

fraseológicos como a disciplina que os estuda (ainda que para alguns pesquisadores trate-se de 

uma subdisciplina da Lexicologia). Nossa concepção é a de que se trata de uma disciplina 

independente, mas concernente a todos os níveis de análise linguística. (MONTEIRO-

PLANTIN, 2014, p. 21) 

 Considerado um estudo recente na área da linguística, alguns estudiosos e pesquisadores 

têm voltado sua atenção para os estudos fraseológicos a exemplo de SalahMejri (1997), Gaston 

Gross (1996) e Monteiro-Plantim (2014). Seu objeto de estudo são os Fraseologismos, 

conhecidos também por: Frase feita; Unidade léxica complexa; Unidade fraseológica; Frasema; 

Combinação fixa de palavras; Sequência fixa; Expressão fixa; Expressão idiomática; Locução etc. 

Consideramos critério para ser considerado Fraseologismo a Polilexicalidade. 

Segundo os referidos autores, o termo Unidade Fraseológica refere-se às combinatórias 

lexicais, unidades de pelo menos duas ou mais palavras que possuam coesão interna do ponto de 

vista semântico e propriedades morfossintáticas específicas, expressões semanticamente opacas 
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cujo significado não depende do sentido de cada um de seus componentes, podendo ser 

separadas por branco, hífen ou apóstrofos, incluindo, assim, uma vasta gama de combinatórias.  

Nesse sentido, as UFs podem ser também fixas, semifixas que aceitam variação lexical e 

flexão de alguns de seus componentes e variáveis que admitem a inserção de modificadores como 

adjetivos e advérbios a depender da morfossintaxe. Assim, a fraseologia, enquanto fenômeno que 

se exprime através das associações sintagmáticas recorrentes, expande seu conceito para além dos 

provérbios.  

SalahMejri (1997), principal pesquisador da corrente francesa, que vem se debruçando 

sobre o processo de fixação (figement), considera que no âmbito dos fraseologismos podem estar 

vários elementos, entre estes podemos citar: expressões idiomáticas, pragmatemas, locuções, 

provérbios, estereótipos etc. 

 

2 Metodologia 

 

O perfil dos informantes pesquisados procura atender a questões espaciais, por isso são 

filhos da localidade pesquisada e de pais também da área, mas também inclui o controle de 

variáveis sociais tais como idade, sexo e escolaridade. A rede de pontos das localidades para este 

trabalho abarca o número total de nove localidades, atingindo a casa de 36 informantes, 

distribuídos equitativamente por duas faixas etárias - 18 a 30 anos e 50 a 65 anos - e 

contemplando ambos os sexos, vale ressaltar que nas localidades do interior foram trabalhados 

apenas informantes de nível de escolaridade fundamental, como mostra o quadro a seguir para as 

localidades do interior. Nas capitais de Estado, são acrescentados mais quatro informantes de 

nível universitário, observadas as mesmas correlações de sexo e faixa etária. 

 

Quadro 1 – Perfil dos informantes nas localidades do interior. 
Informante Nível de escolaridade Faixa etária Sexo 
1 Fundamental I Masculino 
2 Fundamenta II Feminino 
3 Fundamental I Masculino 
4 Fundamental II Feminino 
Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
 

Para o levantamento de dados referente a este trabalho, utilizamos dentre os cincos 

campos semânticos do ALiB trabalhados pelo grupo de Fraseologismos aquele que mais obteve 

resultados, ou seja, o campo convívio e comportamento social do Questionário Semântico-lexical 

(QSL) (Comitê Nacional, 2001) do Projeto ALiB, e, especificamente as respostas referentes à 
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pergunta de número 138, que é assim formulada: “Como se chama a pessoa que não gosta de 

gastar seu dinheiro e, às vezes, até passa dificuldades para não gastar?”. Foram analisadas as 

entrevistas de falantes nascidos em nove localidades dos estados da Bahia, os quais integram a 

rede de localidades do Projeto ALiB a saber: 

 94. Valença 

 95. Jequié 

 96. Caetité 

 97. Carinhanha 

 98. Vitória da Conquista 

 99. Ilhéus 

 100. Itapetinga 

 101. Santa cruz de Cabralha 

 102. Caravelas  

 

3 Análise dos dados 

 

Após a análise dos dados, registramos um total de 34 unidades fraseológicas. A unidade 

fraseológica “mão de vaca” obteve entre os informantes o maior número de respostas, vale 

ressaltar que entre os informantes inquiridos alguns não souberam ou não responderam a questão 

apresentada e que as lexias simples não foram consideradas visto que o objeto desta análise são as 

Unidades Fraseológicas. 

 

Gráfico 1: Análise quantitativa das UF’s para ‘pessoa sovina’ na Bahia. 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

32%

29%

12%

9%

6% 6%

3%3%

Mão de vaca (11)
Pão duro (10)
Mão de figa (4)
Morto de fome (3)
Mão fechada (2)
Unha de fome (2)
Mão de papagaio (1)
Papagaio no arame (1)



 

Anais do Seminário de Estudo de Linguagens. v. 1. Salvador: PPGEL
 

3.1 Análise diageracional 

 

Gráfico 2:

Fonte: elaborado pelo autor (2019)
 

3.2 Análise diassexual 

 

Gáfico 3:
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Gráfico 2: Análise diageracional das UF’s para ‘pessoa sovina’ na Bahia

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

Gáfico 3: Análise diassexual das UF’s para ‘pessoa sovina’ na Bahia.

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
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Análise diageracional das UF’s para ‘pessoa sovina’ na Bahia 

 

Análise diassexual das UF’s para ‘pessoa sovina’ na Bahia. 

 

67%

0%

33%

100%

33%
67%
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Quadro 2 – Unidades Fraseológicas encontradas por localidade 
QUESTÃO RESPOSTA  LOCALIDADES 

QSL138 – Como se chama a 

pessoa que não gosta de gastar 

seu dinheiro e, às vezes, até passa 

dificuldades para não gastar? 

Mão de vaca 

Jequié, Caetité, 

Carinhanha,Vitória da 

Conquista, Ilhéus, 

Itapetinga, Santa Cruz de 

Cabrália, Caravelas 

 

Pão duro 

Caetité, Carinhanha, Vitória 

da Conquista, Ilheus, Santa 

Cruz de Cabrália, Caravelas 

Mão de figa 
Ilhéus, Itapetinga, Santa 

Cruz de Cabralia 

Morto de fome Jequié 

Mão fechada Valença, Jequié  

Unha de fome Caetité 

Mão de papagaio Jequié 

Papagaio no arame Jequié 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Além de controlar os dados quantitativamente, também, interessou a este estudo mostrar 

a dicionarização das expressões encontradas. As obras escolhidas para esta etapa foram: Aurélio 

(S/D), Michaelis (1998), Houaiss (2009) e o Dicionário Eletrônico de Expressões Idiomáticas de 

Xatara (2013). Os resultados desta pesquisa estão dispostos no quadro abaixo conforme legenda: 

 

● N/D (não dicionarizado); 

● DOS (dicionarizado com outro sentido). 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 - Unidades Fraseológicas encontradas por dicionário 
Unidade Aurélio (S/D) Michaelis Houaiss Xatara (2013) 
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Fraseológica (1998) (2009) 

Mão de Vaca 
Pop. Indivíduo 

mesquinho, 
avaro  

N/D 

 s.fm.q 
PATA-DE-

VACA 
 

N/D 

Pão duro 

Da acunha de 
um avarento 

que se 
alimentava com 
pão duro que 
lhe dava uma 

padaria 
 

N/D  s.m. m.q.  
Avarento N/D 

Mão de figa N/D N/D N/D N/D 

Morto de fome Adj. Avaro 
 N/D N/D N/D 

Mão fechada N/D N/D 

Que ou aquele 
que é sovina; 

avarento, pão-
duro 

 

N/D 

Unha de fome N/D 

Pop: Pessoa 
avarenta e 
mesquinha 

 

N/D N/D 

Mão de papagaio N/D N/D N/D N/D 
Papagaio no 

arame N/D N/D N/D N/D 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

4 Considerações finais 

 

Após feitos os recortes e as análises referentes às unidades fraseológicas validadas nas 

cidades do interior da Bahia, a título de conclusão, obtivemos os seguintes resultados:  

- Foram encontradas 34 ocorrências, a partir do recorte dos inquéritos de 48 informantes 

em nove localidades do interior da Bahia. 

 - A unidade mais usada pelos falantes para a questão 138: “Como se chama a pessoa que 

não gosta de gastar seu dinheiro e, às vezes, até passa dificuldades para não gastar?” foi a unidade 

“mão de vaca”, em seguida “pão duro”.  

- Conclui-se que a localidade com maior índice de ocorrências foi Carinhanha, enquanto 

Valença obteve o menor. 

- A denominação “mão de vaca” foi mais utilizada pelos informantes do sexo feminino, 

enquanto “pão duro” teve a maior predominância no sexo masculino. 



60 
 

Anais do Seminário de Estudo de Linguagens. v. 1. Salvador: PPGEL, 2019. 
 

- As unidades “mão de papagaio” e “papagaio no arame” ocorreram apenas na localidade 

de Jequié.  

- As ocorrências “unha de fome”, “mão fechada”, “mão de papagaio” e “papagaio no 

arame” foram somente utilizadas por informantes de faixa etária II, ou seja, de 50 a 65 anos, 

enquanto as outras expressões obtiveram um resultado misto entre informantes de faixa etária I e 

II. 
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RESUMO:  O presente artigo propõe uma introdução à Análise Crítica do Discurso (ACD) ou Estudos 
Críticos do Discurso (ECD) (FAIRCLOUGH, WODAK, VAN DIJK, ET AL.), através de um estudo de 
caso sobre os discursos de produzidos pelo jornalismo da Espanha sobre o Brasil na última década. Laços 
históricos, culturais, humanos e políticos tradicionalmente aproximam o Brasil e a Espanha.  O principal 
eixo da relação entre os países é econômico e foi impulsionado a partir de década de 1990, com os 
investimentos espanhóis no Brasil. A Espanha é, de acordo os dados do Ministério das Relações, o 
terceiro maior investidor estrangeiro no Brasil na atualidade. Nesse sentido, o estudo se concentra na 
manifestação e reprodução discursiva de processos sociais como o abuso de poder e da dominação 
sociopolítica (racismo, machismo e outras formas de desigualdade), nas publicações dos principais jornais 
digitais da Espanha (ABC, EL Mundo e EL País) sobre o Brasil. Os diários espanhóis, marcados 
historicamente por uma comunicação subdesenvolvida (em relação à realidade europeia e norte-
americana) e pela cultura impressa, diante da rápida expansão dos meios audiovisuais, conquistaram a 
estabilização da sua força e hegemonia no cenário da comunicação de massa nacional e internacional e as 
suas versões digitais, online, adquirirem na atualidade um valor emblemático em si mesmo e se convertem 
em referencial constante para analistas brasileiros. Partindo do pressuposto de que a  ACD  ou ECD não 
são um método de análise de texto, fala ou discurso, mas uma disciplina com muitos métodos qualitativos, 
como análise gramatical (sintática), semântica, pragmática, narrativa, argumentativa, de gênero, ideológica, 
epistémica, multimodal etc., e métodos quantitativos como a linguística de corpus,  o estudo pretende 
aplicar métodos de análise do discurso no exame de fragmentos de notícias publicadas pelos jornais 
digitais da Espanha, corpus da investigação. Dessa forma, entende-se que o presente artigo traz uma 
contribuição importante ao debate acerca dos Estudos dos Discursos, e ainda, sobre a relação da mídia 
com a sociedade. 
 

Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso.  Estudos Críticos do Discurso. Jornalismo. Brasil. Espanha.   

 
 
INTRODUÇÃO: BREVE HISTÓRIA DA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO  

 

Os paradigmas formais dominantes dos anos 1960 e 1970 foram, aos poucos, sendo 

sucedidos por estudos que priorizavam a relação entre linguagem e sociedade. Destacam-sena 

França, o advento da Análise do Discurso, a partir do trabalho de Zellig Harris e a reelaboração 

da teoria marxista sobre a ideologia, feita por Althusser e na Grã-Bretanha, o desenvolvimento da 

Linguística Crítica, a qual articula as teorias e os métodos de análise textual da Linguística 

Sistêmico-Funcional, de Halliday, com teorias sobre ideologias. 

Nessa perspectiva, a Linguística Crítica, as teorias neomarxistas e a teoria crítica da Escola 

de Frankfurt constituíram as bases epistemológicas da Análise Crítica do Discurso (ACD), a qual 

                                                           
9Mestre em Estudos de Linguagens pela Universidade do Estado da Bahia. 
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emerge da necessidade de abordar os problemas sociais vigentes e analisá-los de forma crítica, 

concebendo a linguagem como prática social e considerando a relação entre linguagem e poder. 

O termo CriticalDiscourseAnalysis foi cunhado pelo linguista britânico Norman Fairclough, 

da Universidade de Lancaster, em um artigo publicado no periódico JournalofPragmatics, em 1985.  

Apesar dessa e de outras importantes publicações (como os livros Languageandpower, de Norman 

Fairclough, em 1989; Language, powerandideology, de Ruth Wodak, em 1989), o marco para o 

estabelecimento da ACD como uma nova corrente na Linguística foi a publicação da revista de 

Van Dijk, “Discourseand Society”, em 1990.  

Wodak (2003) explica que a consolidação da ACD, enquanto grupo internacional, 

heterogêneo e unificado de pesquisa, foi impulsionada após a realização em janeiro de 1991, de 

um pequeno simpósio na cidade de Amsterdã, onde se reuniram os precursores de uma 

diversidade de estudos críticos sobre o discurso, que seriam anunciados nos anos seguintes, entre 

eles estavam: Gunter Kress, Teun van Dijk, Theo van Leeuwen e Norman Fairclough.  

Além disso, Wodak (2003) esclarece que, embora reunidos por uma agenda pesquisa, 

esses estudiosos apresentam uma variedade de abordagens teóricas e empíricas para a Análise 

Crítica do Discurso.  

Fairclough (1989) estabelece as teorias sociais que sustentam a ACD seus objetivos e 

métodos de análise. Mais tarde, Fairclough (1992, 1995) e Chouliaraki e Fairclough (1999) 

discorrem sobre a adequação da ACD no estudo da natureza discursiva de muitas das mudanças 

sociais e culturais contemporâneas. Fairclough, em particular, centra-se na linguagem da mídia de 

massa considerando-a como um espaço de poder e de lutas. 

 

1 Questões práticas da Análise Crítica do Discurso 

 

Diante de tantos investigadores e investigações praticadas a partir de teorias em seus 

diversos enfoques, entende-se que a metodologia assumida durante a pesquisa filiada à Análise 

Crítica do Discurso deve ser capaz de aliar aos seus aportes teóricos a observação dos dados, de 

modo que os métodos conduzam o analista segundo o enfoque adotado por ele ao longo da 

investigação (de caráter interdisciplinar). 

Nesse sentido, Meyer (2003, p. 35) esclarece que a ACD não deve entender-se como um 

método único, e sim como um enfoque, pois o seu caráter multifacetado exige realizar um certo 

número de seleções em cada uma das suas faces. 

Corroborando essa mesma posição, Fairclough ([1992]2001, p. 275) ao tratar das questões 

práticas da análise de discursos, estabelece alguns pontos principais que são tomados como 
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diretrizes gerais para a análise esclarecendo que eles não são fixos, apenas estão vinculadas com a 

sua posição teóricas, as quais adotam-se no presente estudo. São eles: os dados, a análise e os 

resultados. 

 

2 Os dados  

 

Um projeto de pesquisa sobre as mudanças na prática discursiva do jornalismo da 

Espanha sobre o Brasil a partir da implantação pela Embratur do Plano Aquarela 2003-2006 

(BRASIL, 2005) e das suas  posteriores versões 2007-2010 (BRASIL, 2007) e  2020 (BRASIL, 

2009), um Plano de Desenvolvimento Turístico do Brasil, cujo principal objetivo é a promoção 

internacional do país no exterior, considera que atualização da imagem que o mundo tem do 

Brasil proposta pela Embratur impacta na abordagem midiática sobre o país.  

Seguindo Fairclough ([1992]2001, p. 29) parte-se da abordagem intertextual para a análise 

de textos desenvolvida por Bakhtin (1981) que defende que textos e enunciados são moldados 

por textos anteriores aos quais eles estão respondendo e por textos subsequentes que eles 

antecipam. Entende-se, portanto que a intertextualidade é inerente aos enunciados e, conforme 

explica Kristeva (1986), a intertextualidade implica a inserção da história (sociedade) em um texto 

e deste texto na história. 

Surge, então, uma questão de pesquisa possível: como os elementos presentes no discurso 

do Plano Aquarela estão implicados no discurso jornalístico espanhol sobre o Brasil? Eles são 

implicados nas narrativas por meio da superação ou reprodução de estereótipos? 

A utilização da ACD como enfoque possibilita a observação de como está organizado o 

discurso internacional sobre o Brasil, tendo como base a mídia da Espanha: como ela selecionada 

os temas sobre o Brasil, como esses temas são apresentados e desenvolvidos, além de entender as 

relações entre os envolvidos diretamente nesse processo: o jornal, o jornalista e os leitores. 

O corpus, portanto, se constitui de publicações jornalísticas da Espanha sobre o Brasil 

veiculadas pelos principais jornais digitais da Espanha (ABC.es, ElMundo.es e ElPaís.com), no 

período de janeiro de 2003 (início da “era Lula” e idealização do Plano Aquarela) a agosto de 

2016 (interrupção do governo federal sob os ideais do Partido dos Trabalhadores). O foco está na 

compreensão de como emergem determinados temas e estereótipos, tomados como parte de um 

estudo mais abrangente sobre as relações de poder da mídia.   

A seleção das amostras das publicações para a análise detalhada é realizada de forma 

cuidadosa com base em um levantamento preliminar do corpus realizado, inicialmente, nos 

buscadores dos jornais pela palavra-chave “Brasil” no período compreendido entre os anos 2003 
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e 2016 e, posteriormente, entre pesquisadores e colegas de disciplinas relevantes das ciências 

sociais com o propósito de assimilar os seus aportes quanto ao discurso da prática social.  

A codificação segue as orientações de Charmaz (2009, p. 74): na sua primeira fase, a 

inicial, se fixa rigorosamente nos dados fornecidos pelas publicações e é executada com palavras 

que refletem a ação a fim de refreiar a tendência por fazer saltos conceituais e adotar teorias antes 

que se tenha realizado a análise necessária. Na segunda fase, a focalizada, sintetiza e explica 

segmentos maiores de dados, examinando minuciosamente os códigos iniciais mais frequentes 

com o propósito de auxiliar na categorização. Na terceira fase, a teórica, especificam as relações 

possíveis entre as categorias desenvolvidas na etapa focalizada a partir da adoção de códigos 

teóricos. 

 

3 A análise 

 

A análise considera as três dimensões propostas por Fairclough ([1992]2001, p. 282): 1. 

Análise das práticas discursivas; 2. Análise dos textos (microanálise da prática discursiva); e 3. 

Análise da prática social. 

A análise das práticas discursivas envolve os processos de produção, distribuição e 

consumo textual. A forma como o discurso de promoção internacional do Brasil produzido pela 

Embratur através do Plano Aquarela transforma e reestrutura o discurso da mídia estrangeira, 

precisamente do jornalismo da Espanha é apreendida  pelo conceito de intertextualidade em 

combinação com a teoria da hegemonia, a qual possibilita identificar as relações de poder e de 

como elas moldam e são moldadas por estruturas e práticas sociais, conforme estabelece 

Fairclough ([1992]2001, p.135). 

Esclarece-se, então, distingue-se aqui as duas relações intertextuais possíveis: a horizontal 

e a vertical. A primeira, de caráter dialógico entre um texto e aqueles que o precedem e seguem na 

cadeia de textos, e a segunda, entre um texto e outros textos que constituem os seus contextos 

mais ou menos imediatos ou distantes. Na dimensão dos analistas do discurso franceses, a 

intertextualidade manifesta e a intertextualidade constitutiva.  

Fairclough ([1992]2001, p.137) explica que na intertextualidade manifesta outros textos 

estão explicitamente presentes no texto em análise, manifestamente marcados ou sugeridos na 

superfície do texto, enquanto que na intertextualidade constitutiva é a configuração de 

convenções discursivas que entram em sua produção, daí a adoção do termo 

“interdiscursividade” para referir-se à última. 
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Interessa ainda especificar as cadeias intertextuais nas quais entra o discurso do Plano 

Aquarela e das publicações da mídia da Espanha, uma vez que se entende que uma série de tipos 

de textos são transformacionalmente relacionados uns aos outros, que são transformados em 

outros e mais. Esse mapeamento permite identificar a sua distribuição e o seu consumo. 

(1) (...) parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, 

eles se tornariam, logo cristãos, visto que não aparentam ter nem conhecer crença alguma. 

Portanto, se os degredados que vão ficar aqui aprenderem bem a sua fala e só 

entenderem, não duvido que eles, de acordo com a santa intenção de Vossa Alteza, se 

tornem cristãos e passem a crer na nossa santa fé. Isso há de agradar a Nosso Senhor, 

porque certamente essa gente é boa e de bela simplicidade. E poderá ser facilmente 

impressa neles qualquer marca que lhes quiserem dar, já que Nosso Senhor lhes deu bons 

corpos e bons rostos, como a bons homens. E creio que não foi sem razão o fato de Ele 

nos ter trazido até aqui. [...] Esta, Senhor, parece-me que, da ponta mais ao Sul até a outra 

ponta ao Norte, do que nós pudemos observar deste porto, é tão grande que deve ter 

bem ou vinte e cinco léguas de costa. Ao longo do mar, têm, em algumas partes, grandes 

barreiras, uma vermelhas e outras brancas; e a terra é toda chã e muito formosa. O sertão 

nos pareceu, visto do mar, muito grande; porque a estender os olhos não podíamos ver 

senão terra e arvoredos – terra que nos parecia muito extensa.  Até agora não pudemos 

saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro; nem os vimos. Contudo, 

a terra em si é de bom clima, fresco e temperado, como os de Entre-D’Ouro-E-Minho, 

nesta época do ano. As águas são muitas; infinitas. De tal maneira é graciosa que, 

querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem! (CAMINHA, 

[1500], 1999). 

(2) Nada representa tão bem o Brasil quanto a curva. A sinuosidade das montanhas, a 

oscilação do mar, o desenho das nuvens, das praias. A alegria de nosso povo é carregada 

de subjetividade, e a subjetividade é curva, assim como a objetividade é reta. A curva 

envolve e aconchega, é receptiva. Quem vem ao Brasil sente-se imediatamente em casa. O 

Brasil também é um país luminoso, brilhante e colorido. Conta-se que os astronautas que 

circundaram a terra observaram que o Brasil é o lugar mais luminoso do planeta. Mito ou 

realidade, sabemos que o Brasil tem uma energia especial, que atrai e fascina os visitantes. 

É um país alegre. É comum ouvir dos estrangeiros que o brasileiro está sempre em festa! 

E esta capacidade de estar alegre mesmo quando há dificuldade é algo que impressiona. A 

condição de ponto de encontro de raças e culturas faz do Brasil um país “mestiço”, no 

que se refere à força e à resistência daquilo que é híbrido. A contribuição de cada um que 
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por aqui a porta passa a fazer parte de nosso patrimônio, cultural e afetivo. Somos uma 

terra porosa e generosa “onde em se plantando tudo dá”. Talvez por tudo isso o Brasil 

seja um país moderno, no sentido mais atual que esta palavra possui: um país com grande 

poder de adaptação, em constante mutação. Mas se o Brasil deve dizer que é um país 

alegre, hospitaleiro e exuberante, deve também mostrar que é sério e competente. Que 

tem estrutura e seriedade na hora em que é necessário (BRASIL, 2010).  

(3) Con 1.000 kilómetroscuadrados, es lamayorbahía de Brasil. Sus aguasbañanla colorida ciudad de 

Salvador y 56 islas, como Tinharé o Boipeba, conalgunas de lasplayas más hermosasdel país” 

(ElPaís.com, 14/01/2006),   

(4) Por algunarazón misteriosa, el mar y elvientohan convertido laprominentegeografíadel estado de Río 

Grande del Norte enunespectacular depósito de arenas finas y blancas, que se adunan y mueven como algo 

vivo y palpitante. El litoral potiguar es unhermosodesierto, cubiertosólo parcialmente por lalujuria de la 

selva, que se entrega desnudo al Atlántico, a vecesextendiéndoseenplayasinterminables, otras, 

cayendodramáticamente al agua, como enGenipabú, «a duna que beija o mar” (ABC.es, 

02/03/2008). 

(5) Brasil. Ese país que suenatanatractivo como exótico y que, sin embargo, recibemuy, pero que muypocos 

visitantes a lo largo delaño. Visto desde España, uno de los paraísos turísticos por excelencia, resulta muy 

chocante que a unterritoriotan extenso, el quinto Estado más grande del mundo, concasi 190 millones de 

habitantes (frente a los 46 millones de españoles), lleguen anualmente cinco millones de turistas 

extranjeros (frente a los 53 que visitannuestro país) (ElPaís.com, 06/07/2008) 

(6) Brasil despliega todos sus encantos (ABC.es, 11/10/2009). 

(7) El 5 de agosto comienzanlosJuegos Olímpicos de Río de Janeiro, y laciudad se dispone a recibir a ungran 

número de turistas dispuestos a combinar sol, deporte y alegría(ABC.es, 01/08/2016). 

 

A análise de textos (ou microanálise da prática discursiva) forma parte da análise das 

práticas discursivas uma vez que essa dimensão explica de modo preciso como os participantes 

produzem e interpretam textos com base nos recursos dos membros. Para Fairclough, no 

entanto, ela deve ser complementada por uma macroanálise para que se conheça a natureza dos 

recursos dos membros e das ordens de discurso a que se recorre para produzir e interpretar os 

textos.   

Microanálise e macroanálise seriam, então, mútuas. É a interrelação entre elas que garante, 

na análise das práticas discursivas, a mediação entre dimensões da prática social e texto: a 

natureza da prática social determina os macroprocessos da prática discursiva e são os 

microprocessos que moldam o texto. 
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Na dimensão da análise da prática social, Fairclough ([1992]2001, p.289) objetiva 

“especificar a natureza da prática social da qual a prática discursiva é uma parte, constituindo a 

base para explicar por que a prática discursiva é como é; e os efeitos da prática discursiva sobre a 

prática social”. Desse modo, relaciona os textos com práticas sociais mais amplas, examinando as 

suas conexões no que se refere à ideologia e hegemonia.  

Historicamente a construção da identidade nacional brasileira se remonta ao imaginário 

quinhentista europeu sobre a existência de um paraíso terrestre antes mesmo da sua descoberta. 

A Carta de Pero Vaz de Caminha (1) - considerada a “certidão de nascimento do Brasil” - é 

apontada por muitos historiadores como o primeiro discurso de divulgação do Brasil para o 

mundo por meio da exaltação à natureza exótica dos trópicos.   

Na atualidade, a Empresa Brasileira de Turismo, a EMBRATUR, é a responsável pela 

promoção do Brasil internacionalmente. Apesar da imagem do Brasil estar consolidada no 

exterior, e de brasileiros conhecerem bem esta reputação global do seu país há muitos anos, a 

Marca Brasil não está pautada no que a maioria dos brasileiros pensa, espera ou prefere do Brasil, 

necessariamente, mas em estereótipos que formam parte da própria essência do Brasil, conforme 

indica uma breve análise dos dois trechos supracitados. 

O conceito da Marca Brasil é apresentado em (2), registrado no Manual de Uso da Marca 

Brasil, publicado pelo governo do Brasil no ano de 2010. As informações contidas no manual 

foram estabelecidas por um grupo de designers profissionais de marketing e publicitários com o 

objetivo de disciplinar o uso da imagem do turismo brasileiro representada pelo símbolo da 

Marca Brasil, criada em 2005 e redesenhada em 2010. 

Os trechos (3), (4), (5), (6) e (7) fazem partes de publicações realizadas pelos principais 

jornais espanhóis a respeito do Brasil. 

Apesar das particularidades das condições de produção de cada um dos discursos 

comunicacionais, é inegável a reprodução, 510 anos depois, de certas marcas discursivas, 

amplamente utilizadas, quando o assunto é o Brasil, por meio da intertextualidade manifesta e/ou 

constitutiva.  

A gente brasileira descrita por Caminha como “de tal inocência” receptiva, de índole “boa 

e de bela simplicidade” e, fisicamente, dotada de “bons corpos e bons rostos” é parafraseada 

pelos designers da Marca Brasil e representada pela subjetividade da curva: “A alegria de nosso 

povo é carregada de subjetividade, e a subjetividade é curva, assim como a objetividade é reta. A 

curva envolve e aconchega, é receptiva. Quem vem ao Brasil sente-se imediatamente em casa”.  

Sobre os aspectos geográficos da “nova terra”, Caminha relata a respeito da grandiosidade 

da sua extensão: “Esta, Senhor, parece-me que, da ponta mais ao Sul até a outra ponta ao Norte, 
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do que nós pudemos observar deste porto, é tão grande que deve ter bem ou vinte e cinco léguas 

de costa”. Além disso, destaca a sua diversidade de cores e cenários: “Ao longo do mar, têm, em 

algumas partes, grandes barreiras, uma vermelhas e outras brancas; e a terra é toda chã e muito 

formosa. O sertão nos pareceu, visto do mar, muito grande; porque a estender os olhos não 

podíamos ver senão terra e arvoredos – terra que nos parecia muito extensa”.  

Estes aspectos também foram contemplados na descrição atualizada do Brasil no 

conceito da sua marca turística, mais uma vez por paráfrase e a partir do apelo à metáfora da 

curva “Nada representa tão bem o Brasil quanto a curva. A sinuosidade das montanhas, a 

oscilação do mar, o desenho das nuvens, das praias”, além do uso de adjetivações que 

corroboram o relato de Caminha: “O Brasil também é um país luminoso, brilhante e colorido”.   

Bem como nas publicações espanholas: “Con 1.000 kilómetroscuadrados, es lamayorbahía de Brasil. Sus 

aguasbañanla colorida ciudad de Salvador y 56 islas, como Tinharé o Boipeba, conalgunas de lasplayas más 

hermosasdel país”. 

Outra ideia quinhentista a respeito do Brasil é ratificada no discurso da sua marca 

turística: a sua fertilidade. Está explicitado por citação no texto sobre o conceito da Marca Brasil a 

frase mais difundida da carta de Pero Vaz de Caminha (“De tal maneira é graciosa que, querendo-

a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem!”): Somos uma terra porosa e 

generosa “onde em se plantando tudo dá”. 

As “marcas” identificadas nos dois discursos em análise sobre o Brasil, também são 

encontradas em diversos outros discursos sobre o Brasil. construídos e difundidos entre os anos 

de 1500 e 2016 e, juntos aos efeitos da colonização portuguesa, as imigrações recebidas e as 

particularidades da formação da sociedade brasileira, foram fundamentais para a construção de 

uma identidade nacional. 

Por consequência, os seus rastros também estão presentes nos discursos de todas as ações 

de promoção turística do Brasil realizada pela Empresa Brasileira de Turismo, desde a sua criação 

em 1966 até os dias atuais (conforme consta nas seguintes seções e subseções deste trabalho). 

Essas “marcas” podem ser compreendidas como “estereótipos”, segundo a visão de Lippmann 

([1922] 2010), o qual conceitua os estereótipos como resultantes de um processo ‘normal’ e 

‘inevitável’, inerente à forma como se processa uma informação. Segundo o autor, a percepção 

dos fatos depende da posição e dos hábitos dos olhos, e a criação de fatos estereotipados está 

relacionada com a visão de um mundo pré-construído pela cultura e transmitido pela linguagem.  

Nesse sentido, Lippmann ([1922] 2010) identificou a questão da opinião pública como o 

resultado de um processo de formação das “imagens em nossas mentes” a partir do agendamento 

de assuntos pelos jornais. Esse processo foi retomado na década de 1970 pelos estudos de 
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comunicação social.  A Teoria do Agendamento foi o nome dado aos estudos que apontavam 

para a correspondência entre o conteúdo das notícias e as opiniões correntes na sociedade. 

Embora o nome agenda-setting só começasse a ser utilizado a partir do livro The agenda-setting 

functionofmass media, escrito por Maxwell McCombs e Donald Shaw, em 1972. 

 

4 Resultados 

 

Para Fairclough ([1992]2001, p.291) os resultados de uma pesquisa em ACD nem sempre 

podem ser controlados pelo analista, pois, dificilmente, ele poderá ter um controle de como eles 

serão utilizados depois que caírem no domínio público. Fairclough ainda alerta o emergente 

processo tecnologização do discurso, que usa a pesquisa sobre o discurso para redesenhar as 

práticas discursivas e treinar as pessoas para usar novas práticas discursivas. 

Apesar disso, a produção de conhecimento em ACD não pode deixar de estabelecer a 

relação entre conhecimento sobre a linguagem, o discurso e o poder e oferecer à comunidade 

acadêmica e social investigações de relevância para as suas instâncias.  

Corroborando e levando-se em consideração que as narrativas jornalísticas constroem 

representações sociais que são tomadas como retratos da realidade, mas que podem ser 

transformadas pela construção de novas narrativas que alterem representações anteriormente 

vistas como sólidas e funcionais entende-se a necessidade da comparação aqui realizada entre o 

discurso midiático produzido pela EMBRATUR na promoção internacional do Brasil por meio 

do Plano Aquarela e as publicações de diferentes jornais espanhóis, dentro de recorte temporal e 

com temáticas distintas, para a observação das mudanças e conflitos dos diferentes contextos e 

uma discussão mais complexa do processo de estereotipização do Brasil. 
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RESUMO: Neste artigo, intitulado A baianidade nos versos de We are carnaval, pretendemos analisar a 
construção de uma dita identidade baiana, a partir da letra da música intitulada We are carnaval. Este objeto de 
estudo é tomado para identificarmos os discursos presentes, as vozes e a questão dos sujeitos discursivos, 
dentro da perspectiva da Análise do Discurso Francesa. Para tanto, navegaremos pela formação da identidade 
do baiano; pela história do axé music pelas condições de produção da canção We are carnaval; bem como pelos 
principais pressupostos teóricos da Análise do Discurso, até entrarmos nas análises realizadas. Conclui-se que 
embora exista uma formação discursiva predominante na letra da música We are carnaval, detectamos a 
ocorrência de mais de uma posição-sujeito ao longo do material analisado. A ideologia que marca a letra da 
canção é a de exaltação à Salvador, temos fortes destaques para o jeito de ser do baiano. Os estereótipos 
atribuídos ao povo baiano estão presentes em toda a letra.  
 
Palavras-chave: We Are The World of Carnaval; Raiz de Todo Bem; Baianidade; Axé Music; Análise do 
Discurso. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

É comum que, dentro de um processo metonímico, nos refiramos à Bahia falando apenas 

da capital baiana, Salvador. A primeira capital do Brasil é, por muitas vezes, personificada.  Uma 

terra colocada como mística, cultural, cheia de encantos e belezas naturais. Ela é sagrada e 

profana, onde todas as coisas se fundem, a ideia de miscigenação é estabelecida. E quem nasce na 

Bahia tem um jeito peculiar de ser, tem uma identidade baiana.  

Alguns músicos baianos atuaram na cena da música brasileira, e deram contribuições 

significativas para a mesma. Por isso, reservamos um tópico para a discussão da tradição musical 

na Bahia, destacando que artistas baianos cantaram a Bahia, mas, muitos artistas não baianos, 

também cantaram a Bahia.  A cidade de Salvador já aparecia nas músicas de muitos artistas antes 

mesmo de aparecerem nas composições de compositores como Dorival Caymmi, Caetano 

Veloso e Gilberto Gil, por exemplo. As obras destes artistas foram de grande importância para a 

construção e consolidação da imagem que o mundo tem da Bahia. São canções que mexem com 

                                                           
10Mestranda no Programa de Pós-graduação em Estudo de Linguagens (PPGEL/UNEB). 
11Doutor em Letras pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), docente do quadro permanente no curso de 
Mestrado do Programa de Pós-graduação em Estudo de Linguagens (PPGEL/UNEB). 



72 
 

Anais do Seminário de Estudo de Linguagens. v. 1. Salvador: PPGEL, 2019. 
 

o imaginário popular e, por isso, ajudaram a construir a imagem da Bahia da gente mestiça, 

risonha e cheia de malemolência, criando aquilo que chamamos de identidade baiana.  

Neste artigo, intitulado A baianidade nos versos de We Are The World of carnaval, pretendemos 

analisar a construção da identidade baiana, a partir da letra da música intitulada We Are The World 

of carnaval. Este objeto de estudo é tomado para compreendermos como o discurso da baianidade 

foi constituído, levando em consideração que o discurso é o lugar onde a ideologia se materializa.   

Para isso, falamos a respeito da história da música baiana, ou, simplesmente, axé music, 

discutindo o como esse fenômeno, que nasceu no final dos anos 80 e teve grande sucesso nos 

anos 90, surgiu. Apresentamos a importância dos blocos afro nesse processo, os principais nomes 

do axé music, e a mestiçagem musical formada da união da sonoridade dos blocos afro com a 

música de trio elétrico, o que culminou na indústria do axémusic que movimenta o carnaval 

baiano. E observamos o funcionamento discursivo no espaço sócio histórico no qual ele se 

estabeleceu.  Buscando perceber como essas condições de produção influenciaram na formação 

do discurso em questão. Além das condições de produção, discutiremos a respeito da 

constituição da identidade a partir da perspectiva do estereótipo, entendendo esse como ligado ao 

pré-construído.  

 

1 A identidade baiana: sobre discursos e estereótipos  

 

Ao falarmos aqui a respeito da identidade baiana devemos considerar que não estamos 

falando sobre uma percepção individual, mas de uma identidade construída socialmente, ou seja, 

coletiva. Trata-se de representações sociais que acabam, por assim dizer, sendo consolidadas no 

imaginário social. A construção da identidade se dá no campo das imagens, são representações do 

real. E essas representações são possíveis por causa das práticas ideológicas que estão na base das 

condições de produção do discurso de baianidade.  

Na ideologia o que é representada é a relação imaginária dos indivíduos com as relações 

reais nas quais eles estão inseridos. A ideologia não consiste numa existência espiritual, em meros 

sonhos, e sim numa existência material, pois a crença em algo resulta em ações concretas. Estas 

ações estão inseridas em práticas reguladas por um aparelho ideológico (ALTHUSSER, 1980).   

Visto que, “só há prática através de e sob uma ideologia” (PÊCHEUX, 1995, p. 149) e 

que “todo processo discursivo se inscreve numa relação ideológica de classes” (PÊCHEUX, 

1995, p.92), podemos afirmar que o discurso é uma prática onde a ideologia é materializada. O 

discurso tem em si a ideia de movimento, isto é, refere-se à palavra em movimento, portanto, 

devemos observar os dizeres ligados ao contexto sócio histórico − condições de produção − no 
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qual é formada tal representação imaginária. À medida que as condições de produção, em que se 

é produzido um discurso, sofrem mutação, este também vai sendo modificado e, 

consequentemente, os sentidos vão sendo constituídos nessa relação entre língua e contexto 

sócio histórico ideológico (ORLANDI, 2007). Os dizeres acabam sendo reproduzidos em outros 

dizeres. Posto isto, compreendemos que a identidade baiana está ligada à noção de estereótipo, e 

“o estereótipo relaciona-se, assim, ao pré-construído” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 

2004, p. 216).  

O pré-construído faz menção ao que foi dito antes, a uma construção antecedente que 

pode se opor ou não ao que é construído pelo enunciado. Trata-se de uma “relação dissimétrica 

por discrepância entre dois ‘domínios de pensamento’, de modo que um elemento de um 

domínio irrompe num elemento do outro sob a forma do que chamamos ‘pré-construído’, isto é, 

como se esse elemento já se encontrasse aí” (PÊCHEUX, 1995, p.99).  

A construção do discurso de baianidade, ou da identidade baiana, se deu a partir das 

vozes de diversos enunciadores, dentre eles podemos citar as produções literárias, as produções 

publicitárias, a poesia e a música. Esta última foi fortemente usada pela mídia para a disseminação 

do que é ser baiano e, portanto, ganhará um destaque especial aqui. Como nos diz Mariano (2009, 

p.20): 

 

Nos últimos anos do século XX, possivelmente dois aspectos foram especialmente 
importantes para o revigoramento ou permanência da baianidade na mídia: a ampliação 
crescente da sua produção musical, viabilizada por um mercado consumidor próprio e 
uma estrutura de produção local, somada à adesão irrestrita das administrações públicas 
a um projeto turístico para a cidade.  
 

No início do século XX, Salvador possuía um ritmo lento, vagaroso, tranquilo, em 

conformidade com Mariano (2009). Neste período a cidade apresentava similaridades com o 

regime escravocrata, já que a maioria da população era pobre e vivia de trabalhos informais, 

enquanto que a minoria era formada pela oligarquia. As primeiras canções retratando a Bahia 

foram compostas dentro dessas condições de produção, “são canções que, cada qual ao seu 

modo, enunciam um modo baiano de ser e viver” (MARIANO, 2009, p. 33). 

 

2 A Bahia na música: no movimento da axé-music 

 

A expressão “Axé Music” apareceu como um termo pejorativo, em 1987, idealizado pelo 

jornalista sulista Hagamenon Brito, conforme Pereira. Existem opiniões divergentes quanto à 

qualidade musical do axé music, muitos dizem que se trata de uma música pobre, sem conteúdo, 

tanto no que diz respeito à parte da letra quanto às partes da harmonia e da melodia, visto que a 
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maioria das músicas são compostas de versos, acordes e desenhos melódicos simples. Enquanto 

outros afirmam que é um tipo de música que agrada o povo e que ela é rica dentro de sua 

simplicidade. O axé music também é chamado de música baiana, e essa música trouxe grande 

visibilidade para a Bahia no final da década de 80. De acordo com Guerreiro (2000, p. 133) 

 

A axé music é o encontro da música dos blocos de trio com a música dos blocos afro 
(frevo baiano+ samba-reggae). É um estilo mestiço, cuja linguagem mistura sonoridades 
harmônicas e percussivas. Tal mescla foi concebida inicialmente pelas bandas de trio,  
atraídas pela visibilidade e inovação musical do samba-reggae. 

 

O axé é um rótulo mercadológico utilizado para categorizar a união da sonoridade 

caribenha e africana de forma eletrificada, e não um movimento ou gênero musical (PEREIRA p. 

2). A partir dessa fase a música da periferia atinge as classes média e alta soteropolitanas, as quais, 

outrora, “ignoravam a música dos blocos afro e preferiam correr atrás dos trios elétricos” 

(GUERREIRO, 2000, p. 133). É o que também nos diz Santos (2006, p. 80): 

 

Ao incorporar a música dos blocos afro ao repertório dos trios elétricos as bandas de 
trio deram maior visibilidade aos ritmos percussivos nascidos nos guetos. A partir dessa 
fusão os consumidores de classe-média e alta que ignoravam a música dos blocos afro 
foram alcançados pela sonoridade suburbana, sem que, contudo, houvesse intersecções 
mais íntimas entre estes dois universos sociais.  
 

Muitos afirmam que os cantores baianos Luiz Caldas e Sarajane são os pais do axé, em 

1985, eles disseminaram divulgaram nacionalmente um ritmo baiano então classificado por 

deboche e/ou fricote, este ritmo é considerado como sendo o começo do desenvolvimento do 

axé, representando o encontro do frevo elétrico com o ritmo ijexá, no olhar de Santanna (2009), 

já Guerreiro (2000) diz que se trata de uma mistura de ritmos do Caribe, tais como o merengue, a 

salsa e o calipso, com ritmos negros, como, por exemplo, o samba e o reggae. Luiz Caldas e 

Sarajane ganharam notabilidade nacional, e um personagem foi de extrema importância nesse 

processo de produção musical na Bahia: o produtor musical baiano, Wesley Rangel, com o 

estúdio de gravação WR, localizado na capital baiana.  

 

3 Fundamentação teórica e análise  

 

O estudo discursivo não trata da língua e nem da gramática, ele trata da relação 

estabelecida entre a língua e o contexto histórico, isto é, leva em consideração a ligação existente 

entre a linguagem e o sistema externo a ela. A Análise do Discurso concebe a linguagem como 

mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social, não trabalha com a língua 
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enquanto um sistema fechado em si mesmo, mas com a língua em movimento no mundo, com 

maneiras de significar, com homens e mulheres falando, considerando a produção de sentidos 

enquanto parte de suas vidas, segundo Orlandi(2007). 

Considera os processos e as condições de produção da linguagem, pela análise da relação 

estabelecida, através da língua, entre os sujeitos que a falam e as situações em que se produz o 

dizer. A história e a sociedade também significam. No campo discursivo entende-se que a 

materialidade específica da ideologia é o discurso e que a materialidade específica do discurso é a 

língua. Trabalha-se, portanto, a relação entre língua, discurso e ideologia. Os processos 

discursivos são desenvolvidos sobre as bases internas das leis internas do sistema linguístico, 

lembra-nos Pêcheux (1975, p. 91) 

 

[...] a discursividade não é a fala (parole), isto é, uma maneira individual “concreta” de 
habitar a “abstração” da língua; não se trata de um uso, de uma utilização ou da 
realização de uma função. Muito pelo contrário, a expressão processo discursivo visa 
explicitamente a recolocar em seu lugar (idealista) a noção de fala (parole) juntamente 
com o antropologismo psicologista que ela veicula [...] 
 

Dentro dessa perspectiva, não existe discurso sem sujeito, assim como não há sujeito sem 

ideologia. O indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz sentido, 

de acordo com Pêcheux (1975). Para a Análise do Discurso, o sentido, o sujeito, as condições de 

produção, a formação discursiva, a interdiscursividade e a memória discursiva são conceitos a 

serem levados em consideração nas análises da linguagem.  

O sentido é construído, não tem existência a priori, o sujeito não é o sujeito em si − 

sujeito subjetivo −, mas sim sócio-histórico, interpelado pela ideologia. As condições de 

produção consistem na instância verbal de produção do discurso, observa-se o contexto 

histórico-social, os interlocutores, o lugar de onde falam e a imagem que fazem de si, do outro e 

do referente, aqui entram também as formações imaginárias. A formação discursiva é o processo 

de produção dos sentidos, bem como a sua relação com a ideologia. Denominamos como 

interdiscursividade a relação entre discursos e a memória discursiva é o que torna possível a toda 

formação discursiva fazer circular formulações anteriores, já enunciadas, em consonância com 

Orlandi (2007). A Análise do Discurso permite que façamos o estudo sobre a letra da música We 

Are The World of Carnaval, trazendo à tona o modo como os sentidos são ali postos. Brandão 

(2004, p. 103) afirma que a Análise do Discurso: 

 

(...) opera com o conceito de ideologia que envolve o princípio da contradição que está 
na base das relações de grupos sociais, cujas ideias entram em confronto, numa 
correlação de forças: considera também as noções de interpelação/ assujeitamento e de 
aparelhos ideológicos de Estado que governam, regulam essas relações. 
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Acionaremos os conceitos de sentido, forma-sujeito e formações discursivas a fim de 

analisarmos a discursividade na letra de We Are The World of Carnaval. 

A canção We Are the World of Carnaval é uma música de sucesso, tal êxito está ligado ao 

fato de ser uma canção que apresenta uma exaltação à cidade de Salvador e ao povo baiano, 

tornando-se, desde então, um das músicas mais executadas no carnaval baiano, uma espécie de 

hino do carnaval da Bahia. Foi composta pelo publicitário baiano Nizan Mansur de Carvalho 

Guanaes Gomes, conhecido como Nizan Guanaes, lançada em 1988, em um videoclipe que teve 

a participação de mais de 100 artistas baianos vinculados ao axé music, como uma ação de apoio às 

Obras Sociais Irmã Dulce.  

Segundo o site Carnaxe: “Em 1988, as Óticas Ernesto fez uma campanha institucional em 

prol a entidade assistencial "Irmã Dulce" de Salvador/BA, que reuniu artistas e personalidades 

baianas de destaque da época”. Informações do site Acontecendo aqui dizem que “o hit se tornou, 

com o passar dos anos, no hino do carnaval baiano. Na época em que foi lançada a música, um 

grupo com mais de 100 artistas (...) gravaram um videoclipe e toda verba do projeto foi doada 

para as Obras Sociais Irmã Dulce”. 

A forma-sujeito publicitário mobiliza a linguagem característica da publicidade e utiliza o 

estrangeirismo na canção − o refrão é apresentado na primeira pessoa do plural de um verbo 

conhecido da língua inglesa, a saber, o verbo tobe− ao fazer isso é estabelecido um diálogo com 

turistas de todo o mundo, pois a língua inglesa é considerada universal. A canção é composta por 

quatro estrofes e rimas simples. 

Na primeira estrofe, a canção traz a ideia de que o visitante chegou ao paraíso brasileiro, o 

“coração do Brasil”, a parte central da afetividade brasileira. A estrofe diz:  

 

Ah, que bom você chegou 

Bem-vindo a Salvador 

Coração do Brasil. 

 

Observa- se uma posição-sujeito, neste trecho, de adesão a certa construção discursiva a 

respeito da cidade, vinculada a uma formação discursiva, ou seja, esse enunciador assume uma 

posição-sujeito que reconhece/constrói a cidade como destino turístico, onde o “de fora” é bem-

vindo, o que acaba se articulando com a imagem vendida na indústria do turismo, por meio do 

discurso publicitário, evocando também uma imagem estereotipada do soteropolitano simpático e 

receptivo, em um tom intimista, ao enunciar a frase “Ah, que bom você chegou”. O efeito de 
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tom intimista é produzido diante da utilização da interjeição “Ah”, que dentro deste contexto 

pode exprimir o sentimento de alegria, trazendo a ideia de que o turista já é esperado, 

mobilizando o efeito de satisfação pela chegada do visitante. O uso do pronome pessoal de 

tratamento “você” reforça o efeito de intimidade, pois trata-se de um pronome usado em 

contextos informais e dá um caráter coloquial à comunicação. Esses termos relacionam-se à frase 

“coração do Brasil”, remetendo ao lugar da emoção, da pulsação, do calor humano.  

A memória discursiva, trabalhada pela noção de interdiscurso, presente na letra, em 

alguns trechos da canção, nos remete às lembranças de nossas histórias enquanto povo 

brasileiro/ baiano. Faz-nos lembrar do como se deu a constituição deste povo, o que caracteriza a 

heterogeneidade constitutiva da cidade Salvador, a qual foi e é propagada, por meio da mídia, 

como sendo uma cidade homogênea, onde todos os soteropolitanos são iguais. Porém, a Bahia 

das cores vibrantes também possui os seus tons de cinza. 

 

4 Conclusões 

 

Embora exista uma formação discursiva predominante na letra da música We Are The 

World of Carnaval, detectamos a ocorrência de mais de uma posição-sujeito ao longo do material 

analisado. A ideologia que marca a letra da canção é a de exaltação à Salvador, temos fortes 

destaques para o jeito de ser do baiano. Os estereótipos atribuídos ao povo baiano estão 

presentes em toda a letra. A formação ideológica apresentada reforça a ideia de baianidade. É 

como se a tal alegria, simpatia permanente do baiano, ou seja, a imagem criada ao longo dos anos, 

fosse vendida, negociada ao mercado turístico. 

A partir deste gesto de análise, podemos concluir que a Bahia é apresentada, na letra da 

música, como uma Bahia singular, isto é, existe um molde no qual todos os baianos se encaixam. 

Esse molde caracteriza o soteropolitano como uma pessoa festeira, receptiva, sempre alegre, 

religiosa e sensual. A canção apresenta a Bahia ao mundo e convida esse mundo para conhecer 

essa terra mágica. 

A memória discursiva, trabalhada pela noção de interdiscurso, presente na letra, em alguns 

trechos da canção, nos remete às lembranças de nossas histórias enquanto povo brasileiro/ 

baiano. Faz-nos lembrar do como se deu a constituição deste povo, o que caracteriza a 

heterogeneidade constitutiva da cidade Salvador, a qual foi e é propagada, por meio da mídia, 

como sendo uma cidade homogênea, onde todos os baianos são iguais. 
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RESUMO: Durante muitos anos, a mulher teve papel de submissão na sociedade brasileira. Era a 
responsável pela casa, marido e filhos. Através de muitas lutas, alguns direitos já foram conquistados, no 
entanto, atualmente um dos maiores desafios tem sido vencer a violência contra as mulheres, já que na 
sociedade patriarcal em que vivemos ainda predomina a imagem da mulher do lar e que foi feita para 
satisfazer desejos masculinos. Com a ascensão do movimento feminista, políticas públicas foram criadas 
no Brasil para apoiar as mulheres na luta por igualdade e respeito. E, atualmente, parte das estratégias 
sociais para enfrentamento da violência contra a mulher, seja governamental ou não, é veiculada por 
campanhas publicitárias para mostrar uma nova imagem feminina. Diante disso, o presente estudo tem 
como objetivo identificar as formações discursivas presentes nas campanhas de prevenção a violência 
contra a mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude da cidade de Salvador a 
partir do modo como o sujeito do discurso é interpelado pela ideologia dominante. Esta pesquisa tem seu 
aparato teórico e metodológico na Análise de Discurso de linha francesa, que nos permite trabalhar com 
as noções de formações imaginárias e formações discursivas dos sujeitos do discurso. Tendo em vista que 
a pesquisa em questão é uma dissertação de mestrado em andamento, observa-se que, mesmo não 
havendo unicidade, os discursos demonstram um empoderamento feminino a partir das formações 
discursivas que os sujeitos estão inseridos. 

Palavras chaves: Mulher. Análise de Discurso. Respeito 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A mulher brasileira foi vista, por muito tempo, como objeto de desejo sexual ou aquela 

que foi feita para ser mãe, cuidar da casa, do esposo, sempre submissa a um homem (marido ou 

pai), se tornando uma pessoa sem espaço e identidade. Esse é um legado histórico que muito se 

tem combatido.   

Quando os portugueses chegaram nas terras que posteriormente seriam chamadas de 

Brasil, a beleza das índias lhe chamou atenção, fato que é bastante explorado na Carta enviada 

por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal na época.  
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Uma daquelas moças era toda tingida, de baixo a cima daquela tintura; e certo era tão 
bem-feita e tão redonda, e sua vergonha (que ela não tinha) tão graciosa, que a muitas 
mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizera vergonha, por não terem a sua 
como ela. [...] Cujas vergonhas de tão inocentes não nos causavam vergonha 
(CAMINHA, 1500). 
 

Na carta   destinada ao rei de Portugal, as índias se revelam especiais ao primeiro olhar 

dos navegantes. Conforme, Barros (20014), a atração carnal dos lusos viria depois sucumbir às 

indígenas durante os anos da colonização, e a discreta forma com que sua nudez é relatada por 

Caminha, enfatizando o bordão “vergonha inocente que não nos causa vergonha”, são chave para 

compreender nossas origens.  Ou seja, a exploração do corpo da mulher e a visão de objeto 

sexual é desde a chegada dos portugueses nestas terras.  

Conforme Freyre, essa visão de mulher como objeto sexual permaneceu no período da 

colonização, desta vez, com as mulheres negras que viviam nas casas grandes e eram muitas vezes 

as que iniciavam os filhos dos grandes proprietários de terra na vida sexual. Mesmo quando livres, 

elas ainda encontravam dificuldades em seus caminhos, muitas não tinham para onde ir e 

acabavam se tornando prostitutas para evitar a fome e a miséria.  

A vida das mulheres brancas e livres também não era fácil neste período. Elas eram vistas 

como a elegância da sociedade, porém eram excluídas também da educação, da política ou de 

qualquer ambiente que lhe desse visibilidade, pois o papel da mulher era cuidar dos filhos e 

marido.Era exigida das mulheres brancas virgindade, sutileza, submissão à moral masculina e 

também castidade.  

Ainda no período do Brasil colônia, na cultura indígena, a mulher tinha um papel de 

submissão ao homem. Os meninos eram ensinados a tratar as mulheres de forma inferior, sendo 

impostos sobre eles ensinamentos e o costume de se considerarem sempre superiores a elas. 

Ao analisar a situação da mulher brasileira atualmente, identifica-se a garantia de muitos 

direitos, no entanto, em muitas situações, a mulher brasileira ainda é vista como “objeto sexual” 

ou a “dona do lar” e os direitos até então conquistados foram através de muitas lutas. O direito 

ao voto, por exemplo, ocorreu apenas no século XX, sendo considerado a maior conquista do 

movimento feminista da época.  

Durante a colonização, instituiu-se, no Brasil, um sistema patriarcal em que o homem 

detinha o domínio e para a mulher estava a submissão. Parker (2000, p.56) afirma que a família 

patriarcal no Brasil não se instituiu apenas como forma de organização social, “mas como uma 

construção ideológica, um sistema de representações que continua a influenciar as maneiras pelos 

quais os brasileiros contemporâneos compreendem a ordem própria das coisas no seu universo, 

estruturam suas interações sociais e interpretam o sentido de suas relações sociais”. E a partir 

disso, percebe-se que se instaurou uma sociedade predominantemente masculina em que as 
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mulheres passaram a ser vistas como seres inferiores ao sexo oposto, e assim com poucos direitos 

legais.  

Só no século XXI, elas começaram a ocupar maior espaço na sociedade, no mercado de 

trabalho e nas universidades, porém essa ocupação não se deu em igualdade com os homens, pois 

enfrentam dificuldades para garantir direitos civis, sociais e econômicos, mas seu maior desafio, 

atualmente, é vencer a violência contra as mulheres.  

Conforme a Lei Maria da Penha (2006), a violência contra a mulher incide em qualquer 

ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Esse tipo de violência é uma 

manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres, em que a 

subordinação não implica a ausência absoluta de poder. 

       Diariamente, os diversos meios de comunicação noticiam casos de violência contra 

mulheres, muitos ocorridos dentro do ambiente familiar, mas não escasso os casos de agressões 

por pessoas desconhecidas. Para Santos (2014, p.27), esse tipo de violência: 

 

trata-se, na verdade, de um fenômeno multifacetado, de âmbito universal, e que se 
manifesta de forma “democrática”, já que atinge mulheres de todas as classes e castas, 
diferentes grupos, cor, etnias e das mais diferentes idades, independente da sua 
orientação sexual. Esse tipo de violência que se volta contra as mulheres, pelo simples 
fato de serem “mulheres”, tem por base as ideologias e desigualdade de gêneros, 
configurando um fenômeno de ampla ocorrência.  
 

Após anos de luta do movimento feminista, políticas públicas têm sido desenvolvidas pelo 

poder público para enfretamento e prevenção a todo tipo de violência contra a mulher. Dentre as 

ações desenvolvidas, muito se tem utilizado da publicidade para o desenvolvimento das ações de 

prevenção.  

Ao pensar em texto publicitário, é importante conhecer os conceitos de publicidade e 

propaganda, pois embora sejam usados como sinônimos em vários países da América Latina, os 

termos têm significados diferentes, conforme Armando Sant’Anna evidencia:  

 
A   palavra   publicidade   significa, genericamente, divulgar, tornar   público, e 
propagandacompreende a ideia de implantar, de incluir umaideia, umacrença namente 
alheia.Comercialmente falando, anunciar visa promover vendas e para vender é 
necessário, namaior parte doscasos, implantar namente da massa uma ideia sobre o 
produto. Todavia em virtude da origem eclesiástica da palavra, muitos preferem usar 
publicidade, ao invés de propaganda; contudo hoje ambas as palavras são usadas 
indistintamente.  (SANT’ANNA, 1998.p.75). 

 

  Portanto, utilizaremos neste estudo os dois termos indistintamente.  

A prefeitura de Salvador- Ba, por exemplo, através da Secretaria de Políticas para a 

Mulher, Infância e Juventude, tem investido em propagandas publicitárias para o combate e 
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prevenção à violência contra as mulheres.  Além das atividades desenvolvidas pelo órgão 

cotidianamente, em datas especiais como Dia da Mulher, Carnaval e São João, são lançadas 

campanhas específicas para chamar atenção da população à necessidade do respeito às mulheres, 

pois, em uma sociedade dita igualitária, ainda se discrimina a mulher por determinadas atitudes e 

até pelas suas vestimentas.  

Diante disso, o presente artigo faz uma análise discursiva de uma das peças publicitárias 

divulgada na campanha do dia Dia da Mulher do ano de 2017 realizada pela prefeitura de 

Salvador, através da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Infância e Juventude em 

parceria com a Secretaria de Comunicação, identificando as formações discursivas que permeiam 

o discurso 

A peça apresenta a imagem de mulheres com vestimentas de diferentes tamanhos e a 

negação de palavras e expressões tipicamente machistas, como: tá pedindo, piriguete, ousada, 

brega, santa e, em seguida, a frase respeito cabe em todas as medidas, como forma de alerta 

para a população de que todas as mulheres devem ser respeitadas, independente da roupa que 

esteja usando.   

 

1 Alguns conceitos da Análise de Discurso de linha francesa 

 

Para embasamento teórico deste artigo, utilizaremos os pressupostos teóricos da Análise de 

Discurso de linha francesa, que é uma das disciplinas que se ocupa da linguagem.  Ela surgiu na 

França, no final da década 1960, e rapidamente ultrapassou as fronteiras francesas. O filósofo 

Michel Pêcheux é o fundador da disciplina e utilizou como suporte teórico a Linguística, a 

Psicanálise e o Materialismo Histórico.   Conforme Gregolin (2001, p.03), 

 

Na linguística, com a problematização do corte   saussuriano, dando a Saussure o lugar 
de fundador da linguística como ciência e retomando a sua ideia de “real da língua” na 
noção de sistema; mas ao mesmo tempo, centralizando a análise semântica, com a ideia 
da não-transparência do sentido, da não-reflexividade entre signo/mundo/homem. No 
materialismo Histórico, por meio da releitura althusseriana de Marx, com a ideia de que 
há um real da história que não é transparente para o sujeito, pois ele é assujeitado pela 
ideologia. Na psicanálise, por meio da releitura lacaniana Freud, com a ideia do sujeito 
na sua relação com o simbólico, pensando inconsciente como estruturado por uma 
linguagem.  
 

A partir de críticas e indagações a estas três linhas do conhecimento, surgiu o objeto de 

estudo da Análise de Discurso.  A AD não trata da língua, da sua estrutura sintática nem 

morfológica, embora se interesse por estas coisas. Como o próprio nome já diz, seu objeto de 

estudo é o discurso. Segundo Orlandi 2005, etimologicamente a palavra discurso tem a ideia 
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curso, percurso e movimento. E o discurso, nesta perspectiva teórica, não é fala, capacidade de 

verbalização, de explicitação verbal. Orlandi explica que: 

 

O discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do 
discurso observa-se o homem falando. Na análise de discurso, procura-se compreender 
a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, 
constitutivo do homem e da sua história. (ORLANDI, 2005, p. 15) 
 

O surgimento das teorias do discurso desencadeou uma revisão dos fundamentos da 

Linguística estruturalista, que vê a língua como um sistema de regras formais e fechado, e acredita 

ser possível formular e preestabelecer os sentidos em uma sentença.  Ao refutar este pensamento 

e afirmar que o sentido não está na estrutura, mas dentro das informações discursivas, Pêcheux 

estabelece uma relação entre os aspectos extrínsecos à linguagem, para a produção de discursos e 

propõe repensar os aspectos históricos sociais de que devem ocupar os estudos sobre a língua e a 

linguagem. 

A teoria do discurso relativizou o conceito de que a língua existe estritamente para a 

comunicação. Para Pêcheux (1969), a língua não preexiste à interação sujeito-discurso e não deve 

ser entendida como um simples instrumento de comunicação  

Com base na teoria aventada, o discurso é visto como um espaço privilegiado de 

manifestações ideológicas, sendo o sujeito interpelado pela ideologia para reproduzir o que será 

dito. Diante das relações sociais, resultado das relações de classe, “poderemos falar de uma 

relação de uma formação ideológica para caracterizar um elemento suscetível de intervir, tal como 

uma força confrontada a outras, na conjuntura ideológica característica de uma formação social 

em um dado momento” (PÊCHEUX, 2011, p. 72 e 73).  

Nesta perspectiva, entende-se que a formação ideológica permite a construção de uma ou 

várias formações discursivas, as quais passam a ser o espaço de formulação do discurso.  “A 

Formação Discursiva se define como aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja,  a 

partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio histórica dada-determina o que pode e deve 

ser dito (ORLANDI, 2005,p.42).” Diante disso, entende-se que para se compreender o discurso, 

é necessário identificar a que formação discursiva o sujeito está inserido.   Entretanto, cabe 

salientar que os sentidos não estão pré-determinados por características da língua, nem a FD 

pode ser pensada como blocos homogêneos que funcionam automaticamente, pois são 

constituídas pela contradição, sendo heterogêneas nelas mesmas.  

Para Pêcheux (1996), todo discurso se forma a partir de uma memória e do esquecimento 

de outro. Os sentidos vãos se estabelecendo no encontro com outros sentidos. A memória 

discursiva é um saber que possibilita que nossas palavras tenham sentido. Esse saber corresponde 
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a algo falado anteriormente, em outro lugar, a algo “já dito”, entretanto ainda continua 

alinhavando os nossos discursos.  

A memória seria aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem 
restabelecer os implícitos ‟(quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, 
elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua  leitura  necessita:  
a  condição  do  legível  em  relação  ao  próprio  legível (PÊCHEUX, 1999, p.52). 
 

Assim, a memória é um espaço de várias facetas que possibilita, ao mesmo tempo, a 

repetição dos pré-construído, mas que também se reinventa, desloca e reconstrói mediante um 

acontecimento que lhe conduz a isso.   

          Já o Interdiscurso é constituído por tudo que já foi dito, se transformando em um grande 

complexo de formações discursivas, pois estão aglomerados todos os sentidos já construídos, não 

aceitando lacunas, pelo contrário, é saturado.  

 

O interdiscurso funciona como o lugar onde se arquivam todos os discursos 
(dominantes e não dominantes), e a memória discursiva, ao recorrer ao interdiscurso, 
traz apenas aquilo que lhe interessa para alimentar a formação discursiva. (SANTANA 
NETO, p. 15) 
 

Nesta perspectiva, compreende-se que todos os discursos fazem parte do interdiscurso e 

eles são suscitados para a memória a depender da formação discursiva do sujeito 

Segundo Pêcheux, todo discurso repousa discretamente sobre um já-dito; e este já dito 

não seria simplesmente uma frase já pronunciada, um texto já escrito, mas um jamais dito, um 

discurso sem corpo, uma voz tão silenciosa, uma escrita que é senão o vazio de seu próprio 

rastro. Supõe que tudo que o discurso formula já se encontra articulado nesse meio silêncio que 

lhe é prévio, que continua a correr insistentemente sobre ele, mas que ele recobre e faz calar.  

 Segundo Orlandi (2005), as condições de produção compreendem os sujeitos e a situação.   

Elas podem ser compreendidas a partir de dois aspectos distintos: um mais imediato e outro mais 

amplo. Em sentido restrito, as condições de produção são as circunstâncias da enunciação já 

tencionadas como formações imaginárias, é o contexto imediato em que os dizeres foram ou são 

articulados.                

 No sentido amplo, abarcam o contexto sócio- histórico, ideológico da produção do 

discurso. Com isso, as formações imaginárias, no sentido restrito das condições de produção do 

discurso, designam o lugar que o sujeito atribui, a si e ao outro, a imagem que tem de seu espaço 

e a imagem do espaço do outro, ou seja, o sujeito nas formações imaginárias não é um sujeito 

empírico, é um sujeito ideológico. É a posição do sujeito cogitada no discurso, a partir de regras 

de projeção, que permite a passagem da situação empírica para posição ideológica. 
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2Análise do corpus 

 
Figura 1- Campanha do Dia da Mulher 2017 

 
Fonte: www.facebook/smpj.salvador 

 

          Tomando o tratamento conceitual da Análise de Discurso acerca do discurso e formação 

discursiva, esta subseção será dedicada à análise da peça publicitária identificada acima.  Como 

dito, a peça em estudo é parte de uma campanha publicitária realizada em março de 2017, mês da 

mulher, pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude em parceria com a 

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Salvador- Ba. 

           Uma peça publicitária, assim como outros dizeres, pode materializar diferentes 

manifestações ideológicas através do discurso “sendo assim, os sentidos vão se constituindo, vão 

se formando, à proporção que o discurso vai se constituindo, justamente por ser ele (o discurso) 

um efeito de sentido entre locutores” (LIMA, 2016, p. 75). Porém, os sentidos não são 

construídos isoladamente, nem são constituídos por quaisquer discursos, eles são formulados por 

uma formação discursiva na relação da língua com o histórico-ideológico e social.   Para Pêcheux 

([1975] 1997, p. 160), um discurso sempre está atrelado a uma formação discursiva: 

 

O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., não  existe “em 
si mesmo” (isto é, em sua relação transparente com a literalidade do significante), mas, 
ao contrário, determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo 
sócio-histórico no qual as palavras, as expressões e proposições são produzidas (isto é, 
reproduzidas. Poderemos resumir essa tese dizendo: as palavras, 
expressões,proposições, etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas 
poraqueles que as empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu sentido em 
referência a essas proposições, isto é, em referência às formaçõesideológicas(no sentido 
definido mais acima) nas quais essas posições se inscrevem. Chamaremos, então, de 
formação discursiva aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma 
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posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, 
determina oque pode e deve ser dito (articulado sob a forma de arenga, de um sermão, 
de um panfleto, de uma exposição, de um programa, etc.).  

 

         Dessa forma, os sentidos são estabelecidos a partir da formação ideológica que o  sujeito  

está inserido. Daí uma mesma palavra poder materializar diferentes sentidos, pois é a inscrição do 

sujeito em uma formação discursiva que determinara o que será dito. Orlandi (2005, p.43) define 

a formação discursiva como sendo “aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja, a partir 

de uma posição dada em uma conjuntura sócio - histórica dada – determina o que pode e deve 

ser dito”. 

         Assim, os sentidos construídos nos termos “piriguete”, “ousada”, “brega”, “santa” e na 

expressão “tá pedindo”, mencionados na peça 1, que são utilizados para caracterização das 

mulheres a partir de suas vestimentas e atitudes, como se a mulher pudesse ser rotulada pela 

roupa que veste, são consequências das formações discursivas que os sujeitos foram 

ideologicamente afetados. 

Ao buscar no dicionário o significado destas lexias e os sentidos que foram construídos 

ao longo do tempo, pode-se perceber como, em pleno século XXI, em que muito se discute a 

liberdade, as mulheres ainda são agredidas e julgadas por pensamentos e concepções machistas 

construídos ao longo da história do Brasil. 

A palavra piriguete, de acordo com o dicionário Aurélio, significa mulher considerada 

desavergonhada ou demasiado liberal.  Atualmente, uma mulher é tida como piriguete quando 

não vive de acordo os padrões estipulados pela sociedade como comportamento adequado para o 

gênero feminino. A partir desta concepção, uma mulher que usa roupas curtas ou decotadas, 

gosta de ir à festa com grupos de amigas e assume gostar de relacionamentos abertos é 

caracterizada como uma “piriguete”. Assim como o discurso estabelecido no dicionário, os 

demais sentidos reproduzidos corriqueiramente pelas pessoas, como o citado acima, são 

pertencentes a uma formação discursiva machista. 

A palavra “ousada”, conforme o Aurélio, significa atrever-se a empreender ousadia. Ou 

seja, é alguém que tem coragem de tomar atitudes, decisões, no entanto, quando usada para 

distinguir uma mulher por causa de suas vestimentas, a palavra sofre um deslizamento de sentido 

e passa a ser visto como algo negativo, pois ainda se tem a ideia de que a mulher deve ser 

recatada e submissa aos desejos do homem, ou seja, não pode ousar.   

 Já o termo “brega”, acordo o Aurélio, significa “de qualidade inferior; ou que não tem 

maneiras refinadas”. Entretanto, diversos sentidos são construídos para esta palavra, a depender 

da formação discursiva que o sujeito for interpelado. Na sociedade de consumo em que vivemos, 

por exemplo, as mulheres que não vivem dentro dos padrões da moda em vigência são 
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denominadas de bregas, podendo perceber que o sujeito está atrelado a uma FD que 

denominaremos de “consumista”, pois propaga a ideia de que é necessário estar usando o que a 

tendência da moda dita para o momento. 

 Ainda tem as que são chamadas de “santa”, mulher de muitas virtudes é a definição dada 

pelo Aurélio. Dentro de uma formação discursiva cristã, o sujeito articula o discurso de que as 

mulheres com vestimentas longas e sem decotes têm uma conduta ilibada, são as mais adequadas 

para o casamento, pois é uma mulher virtuosa.   Já a expressão “tá pedindo” materializa o 

discurso em que a mulher facilita o assédio quando coloca uma roupa mais curta ou decotada.  

Diante disso, os sentidos destas palavras combatidos na peça publicitária vão além dos definidos 

nos dicionários, pois são constituídos a partir de determinada formação ideológica.  A formação 

ideológica possibilita o desencadeamento de várias formações discursivas. A partir disso, percebe-

se que as palavras negadas na peça publicitária são pertencentes a uma formação ideológica 

patriarcal que se materializa através de diversas formações discursivas. E essa identificação é 

possível ao analisar o contexto sócio-histórico-ideológico em que as peças publicitárias foram 

construídas.  

 Percebe-se, ainda hoje, que a organização da família brasileira é pautada na organização 

patriarcal. Backer (2000, p. 56) afirma que o patriarcalismo é “um sistema de representações que 

continua a influenciar as maneiras pelos quais os brasileiros contemporâneos compreendem a 

ordem própria das coisas no seu universo, estruturam suas interações sociais e interpretam o 

sentido de suas relações sociais”, ou seja, o patriarcalismo foi uma forma de organização familiar 

e social que predominou no período da colonização brasileiro em que os homens detinham todo 

o poder nas diferentes esferas e as mulheres eram seres passivos, não tendo autonomia para 

escolhas.  Séculos se passaram e os sujeitos continuam interpelados pela ideologia patriarcal, 

como é perceptível nos sentidos estabelecidos nas referidas palavras.  

 Essa ideologia patriarcal pode e é materializada em várias formações discursivas.    Dentre 

as várias formações discursivas que são criticadas na peça publicitária , identificamos a formação  

discursiva machista, na qual os sujeitos se posicionam de modo a acreditar que as mulheres que 

não se vestem com os modelos clássicos não tem valor perante a sociedade; e a formação 

discursiva cristã, que se caracteriza por defender  que o  modelo da roupa define o grau de 

santidade do ser humano, e a  formação discursiva consumista que criticam as pessoas  

 Ao negar os sentidos construídos nos dizeres “Tá pedindo”, “piriguete”, “ousada”, 

“brega” e “santa”, o sujeito é interpelado inconscientemente pela formação ideológica feminista, 

que não aceita a rotulação que os sentidos construídos pelas formações discursivas   machista e 

cristã deram às mulheres.   O discurso de não aceitação da ideologia imposta pela cultura 
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patriarcal é materializado pela negação das palavras que aparecem riscadas e através do enunciado 

“Respeito cabe em todas as medidas”, que materializa sentidos de que mulheres devem ser 

respeitadas em quaisquer circunstâncias, pois não são vestimentas que representam a 

personalidade ou caráter de uma mulher.  

 

3Considerações finais 

 

Ao fazer a análise discursiva da peça publicitária de prevenção à violência contra as 

mulheres, percebe-se como as palavras são carregadas de sentidos e ideologias machistas que 

foram construídos culturalmente e historicamente desde a chegada dos portugueses nestas terras. 

Conforme Barbosa (1993, p.160), “[...] o léxico representa, por certo, o espaço privilegiado desse 

processo de produção, acumulação, transformação e diferenciação desses sistemas de valores”. 

No entanto, para o combate à violência sofrida diariamente pelas mulheres por conta de uma 

sociedade tão patriarcal, novas formações discursivas foram instauradas para conscientizar a 

população do respeito às mulheres.  
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RESUMO:Com este artigo, objetivamos interpretar, à luz da Análise do Discurso (AD) proposta por 
Foucault (2011), especialmente em sua aula inaugural do Collège de France, a produção enunciativa de dois 
modos de sujeição apresentados a partir de um testemunho de fé. O objetivo da análise foi problematizar 
os efeitos de sentido oriundos dos processos de subjetivação produzidos por dois depoentes da Igreja 
Universal do Reino de Deus (IURD). A metodologia, de natureza puramente qualitativa, ancorou-se nas 
categorias interpretativas ativadas por Michel Foucault enquanto analista do discurso (PECHEUX, 2010). 
A trama das forças que compõem o poder, como chave de inteligibilidade de um acontecimento 
enunciativo, e a vontade de verdade foram as duas prescrições que guiaram esta perspectiva. Interessou-
nos, desse modo, descrever os procedimentos de rarefação e síntese (ou mesmo a produção) dos discursos 
a partir de um conjunto de possibilidades (exterioridade). O testemunho televisionado e disponível em 
uma plataformadigital, (acessívelpelolink:www.youtube.com/watch?v=HZ5uVx5B94Y&t=51s), foi 
transcrito e representou uma situação real de comunicação, sem intervenção por parte do observador. Os 
efeitos de sentido gerado pela elocução perpassam uma colcha de retalhados marcada por enunciados 
dispersos. Há uma produção da subjetividade masculina e feminina, sendo ambas baseadas em um jogo de 
forças flagrantes e institucionalizadas. O discurso da falta e a necessidade de policiar a interioridade, 
típicos da confissão cristã dos primeiros séculos da nossa era, e mais tarde repatriada pelo campo 
psicanalítico, aparecem de modo atualizado no testemunho “iurdiano”. A história de final “feliz” extrapola 
o que é visível e denuncia ainda um conflito histórico entre o patriarcado e a sua resistência, entre o 
masculino e o feminino, entre a razão e a emoção, entre o intelecto e as paixões. Com efeito, o 
depoimento extravasa as fronteiras da própria narrativa e mantem comunicação com modos de 
subjetivação da própria sociedade atual, o que deflagra, certamente, um certo tipo de 
“governamentalidade” (FOUCAULT,2008). 
 

Palavras-chave: Discurso. Subjetivação. Poder. Testemunho. Universal 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Do ponto de vista geral, este exame ensejou compreender como uma subjetividade pode 

ser constituída a partir das pistas enunciativas de um testemunho de fé. Isso significou atentar 

para a dimensão das forças e dos saberes que constituíram aquelas práticas discursivas, já que 

                                                           
14Aluno do doutorado no Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). 
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concebemos o sujeito como resultado das suas articulações com o poder e os saberes. O 

testemunho, também gênero do discurso, se materializou em uma plataforma digital no dia 20 

de janeiro de 2015, no canal da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), e foi disponibilizado 

no domínio: https://www.youtube.com/watch?v=HZ5uVx5B94Y&t=51s. A chave de 

inteligibilidade, isto é, o modo como interpretamos tal discurso, centrou-se nas prescrições 

metodológicas ativadas por Michel Foucault. 

No primeiro momento, situamos a narrativa como um modo de sujeição, já que ela 

representava uma maneira de conduzir-se ou de condução, mesmo que em relação a uma regra 

específica. Posteriormente, investimos na apresentação das relações de forças, isto é, no poder 

capaz de produzir conduta. Denunciamos dessa maneira, os procedimentos de exclusão, que 

funcionaram por meio de uma vontade de verdade, e que permearam a voz que testemunha. 

Com efeito, privilegiamos lançar luz sobre o jogo que, através de lutas e afrontamentos 

incessantes transforma, inverte e reforça determinadas “verdades”. Nas palavras de Foucault 

(2011), os apoios que tais correlações de força encontram umas nas outras, “formando cadeias 

ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si; enfim, as 

estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo 

(...)” (idem, p.102-103). 

Considerando tais inclinações metodológicas, podemos dizer que este exame 

compromete-se somente com uma perspectivainterpretativista. Foi o discurso situado na 

história e seus efeitos de sentido que nos orientaram, tratando-se, pois, de uma pesquisa 

qualitativa. Para isso, organizamos este material da seguinte maneira: na primeira sessão, uma 

sumária explicação sobre as práticas de subjetivação e sua relação com o cuidado de si; no 

segundo momento, também de forma resumida, tentamos realçar como a genealogia se implica 

na produção de subjetividade; demos continuidade apresentando as prescrições mencionadas 

na Ordem do discurso realçadas por Foucault e, finalmente, aplicamos as teorizações ao corpus 

propriamente dito. A IURD é uma das maiores instituições neopentecostais do Brasil e detém 

um vasto monopólio midiático, sendo os testemunhos de fé um dos seus cartões de visita. Este 

exame se justifica pela tentativa de diagnosticar o próprio presente cotidiano, sobretudo, 

quando uma narrativa aparece como modelo a ser seguido. 

 

1 Do cuidado de si ao governo das almas, breve esquema 

 

A noção de cuidado de si ou a epiméliaheautouaparece como objeto de investigação no 

momento derradeiro das pesquisas de Foucault (2014, p. 12), para ser mais específico, no Uso 
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dos prazeres, A história da sexualidade II. O termo trata sobre um modo ou uma prática de 

ordenamento das ações realizadas, ora consigo mesmo, ora com o outro, a partir de reflexões, 

exercícios ou provas denominadas técnicas de subjetivação, que visam, grosso modo, a uma 

gestão da existência. Há indícios dessas práticas em um tempo que antecede à história da 

própria filosofia, como as tecnologias miradas no eu produzidas na Grécia arcaica por 

Pitágoras. 

Investigar as relações de si para consigo mesmo abriu, nas pesquisas de Foucault, 

espaço para examinar aquilo (a intensidade) que emerge do próprio sujeito. Não somente 

circunscrito às grandes instituições que teriam a função de estabelecer limites e fronteiras para 

a vida, as práticas de subjetivação apareceriam como uma lupa capaz de mensurar, rejeitar, 

resistir ou se apropriar das forças que inevitavelmente constituiriam o sujeito. Um modo de 

gestão, mas com quais fins? 

Esquematicamente, na Hermenêutica do sujeito, Foucault (2010b) se debruça sob os 

três primeiros séculos da nossa era para estudar tais fenômenos. As inferências estão baseadas 

nas práticas estoicas, cínicas, e epicuristas. Meditação, retiro, jejum, antecipações, mantras, 

produção de diários, parresía, confissão, dietas e concentração são alguns exemplos dessas 

tecnologias do eu que estariam a serviço dos sujeitos ou de uma estética da existência. O 

objetivo, nos conta o historiador dos saberes, estava em produzir uma vida livre. As práticas de 

subjetivação estariam em busca da própria liberdade individual. O que o texto parece nos 

sugerir é que os antigos - romanos e helênicos - compreendiam que a formação da consciência 

era o resultado das forças que agiam sobre ela, sendo condição cine qua non cuidar dos próprios 

processos de alteridade. 

O poder pastoral, no entanto, teria aprisionado essa vontade de fazer da vida uma 

escultura em função do governo das almas. Foucault (2008) nos apresenta em Segurança, 

território e população, uma série de decisões que tinha como finalidade transformar o 

indivíduo não mais em um ente livre, mas, em rebanho. As práticas de subjetivação sofrem 

desse modo uma descontinuidade (ou ruptura), e são repatriadas sob o signo da sujeição ou da 

individuação. Ele nos diz: “a maneira pela qualo indivíduo estabelece sua relação com a regra e 

se reconhece como ligado a ela: porque pertence a um grupo ou porque se considera herdeiro 

de uma tradição espiritual” (FOUCAULT, 2010a, p. 35). O governo das almas, modo de 

governamentalidade (neologismo criado pelo próprio Michel Foucault para dar conta do 

governo dos vivos no que diz respeito à produção de conduta) produzido pelo poder pastoral, 

mais tarde será condição de possibilidade para a compreensão do termo população, outra 

forma de governo criado pelo Estado moderno. 
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Toda essa trama, que tem por finalidade produzir subjetividade, se estabelece de modo 

imanente. Ela não é vítima ou alvo de uma exterioridade física ou metafísica. A rede é 

composta pelo tensionamento de intensidades e pela disputa das forças móveis. Esse 

ecossistema de natureza essencialmente bélica definiria o conceito de poder. Talvez por conta 

dessa confusão, Foucault (2011, p. 102)sentencie: 

Não quero significar “o Poder”, como conjunto de instituições e aparelhos garantidores 
da sujeição dos cidadãos em um Estado determinado. Também não entendo poder 
como modo de sujeição que, por oposição à violência, tenha a forma da regra. Enfim, 
não o entendo como um sistema geral de dominação exercida por um elemento ou 
grupo sobre outro e cujos efeitos, por derivações sucessivas, atravessem o corpo social 
inteiro(idem). 

 

Com efeito, as instituições podem ser compreendidas como unidades ou terminações 

do poder. No entanto, tal visão não passaria de uma redução. Uma árvore natalina - com 

enfeites e instalações, sustentada por uma estrutura em espiral, com membros e ramificações - 

poderia representar de modo metafórico, a engrenagem das forças que sustentam uma rede 

encadeada. Considerando tal imagem, as luzes das lâmpadas seriam as instituições, pontos 

terminais do poder, as quais escondem em seu brilho, uma rede interdependente de outras 

unidades visíveis e não visíveis. As instituições estabeleceriam uma série de coações e 

“violências” com fins de docilização do corpo social. Essa problematização, como veremos, 

atravessará o testemunho que será analisado e representa, desde já, uma chave de 

inteligibilidade para a narrativa. 

 

2 A vontade de verdade e seu suplemento no comentário 

 

Na ordem do discurso, Foucault (2011) elenca três prescrições para interpretar a 

movimentação das forças no âmago da sociedade. São espécies de categorias que estariam a 

serviço de uma distribuição ora enfática, ora rarefeita dos discursos. Regiões da sexualidade, da 

política, da família e da religião, nos tempos atuais, representariam tipos de enunciações que 

frequentemente são afetadas por uma tática ou estratégia anônima. A circunstância, o objeto, o 

direito de dizer, seriam as regras invisíveis ou o resultado da ação das forças sobre o próprio 

sujeito. A interdição, nome dado por Foucault (2011), seria o primeiro procedimento de 

controle do movimento enunciativo. Coexistindo com o pressuposto da interdição, existe 

também a exclusão, que estaria comprometida em rejeitar discursos. O louco, o ignorante, o 

infantil ou até mesmo o místico, seriam exemplos de discursos escamoteados ao longo da 

história. Neste trabalho, no entanto, interessou-nos, sobretudo, a noção de vontade de verdade, 

terceiro pressuposto que integra a Ordem do discurso. 
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Contou-nos o teórico que a vontade de verdade se apoiaria num suporte institucional, 

sendo reforçada por um conjunto de práticas que produziriam uma poderosa rede de 

comunicação. Em sua composição: escolas, literaturas, arquivos, movimentos filosóficos e de 

pesquisas cientificas. A distribuição, ainda nas reflexões de Foucault (2011), dependeria de 

instâncias aparentemente neutras e tenderiam a exercer sobre os outros enunciados uma 

espécie de pressão ou até mesmo de certo constrangimento. Nesse ecossistema, em tese plural, 

as intensidades atuariam em confluência. Para cada força haveria uma resistência, sendo a regra 

geral o próprio movimento. O saber científico, como a biologia, a economia e a gramática, por 

exemplo, acabaria por desempenhar essa função do discurso verdadeiro que ansiava por 

controle, manipulação e delimitação do que é dito. Desejo de poder, numa linguagem 

nietzschiana. 

Um procedimento suplementar à vontade de verdade, também tratado pelo autor, é a 

noção de comentário. Ele nos diz que em sociedades diversas, as narrativas que se contam e se 

revozeiam por meio de fórmulas, receitas, adágios e textos (conservados pela crença de uma 

tradição sábia), no decorrer das vinte e quatro horas do dia, e que estão na origem de uma certo 

número de atos ou comportamentos, são levados adiante como roteadores das novas ações. 

“Discursos ditos e que estão ainda por dizer” (2011, p. 22). 

O que nos diz Foucault (2011, p. 17) na aula inaugural do Collegè de France com a noção de 

comentário? Que o interdiscurso é um imperativo. Todo texto está necessariamente articulado 

com já-ditos. A ilustração exemplar do procedimento são os textos religiosos, as noções 

jurídicas, a literatura, os artigos científicos. Os pontos de aplicação podem variar (recitando, 

negando, afirmando, concordando parcialmente, discordando em partes, complementando 

etc.), mas a sua função de alicerce é permanente. O que muda, nos garante Foucault (2011), é 

seu caráter atual determinado pelo acontecimento, isto é, o seu contexto irrepetível. Nessa 

rede, não é demais repetir, encontram-se como peças fundamentais do esquema as 

subjetividades e os seus processos de produção. Nas próximas linhas, nos comprometemos em 

analisar uma manifestação subjetiva a partir do poder como fonte de inteligibilidade. Nosso 

desejo é aplicar tais prescrições ao testemunho no intuito de torná-lo inteligível. 

 

3 Análises do corpus,aplicabilidade 

 

Nas próximas linhas, na íntegra, transcrevemos o testemunho de fé que ensejamos analisar. 

Os números situados ao lado esquerdo da narrativa serão necessários para retomarmos alguns 

pontos cruciais do depoimento. No diálogo, três personagens: o pastor, uma depoente do sexo 
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feminino e seu cônjuge. A interpretação deverá buscar os efeitos de sentido gerado pelas 

relações de força, a história e as condições de produção que atravessam a narrativa. 

 

1. Ele: Eu andava com, com mulheres casadas...tal, com mulheres solteira, andava 

perambulando, pra lá, pra cá, e... na traição, me casei e continuei na traição, aí eu 

separei, houve separação, eu continuei traindo, tomei um tiro por casa datraição. 

2. Pastor: Perai! Você levou um tiro na cabeça por causa de infidelidade e isso não 

curou a tua infidelidade,não? 

3. Ele: Não curou a infidelidade, ainda não curou ainfidelidade. 

4. Pastor: Mesmo depois do tiro vocênão... 

5. Ele: Mesmo depois do tiro, mesmo depois do tiro ainda não foi curada ainfidelidade. 

6. Pastor: Então, ficaram ruim da cabeça depois dotiro? 

7. Ele: (risos)provavelmente. 

8. Pastor: Quer dizer já era ruim, agora ficou... Quer dizer, não 

resolveu?Aquelaconsequência.... 

9. Ele: Não resolveu, Renato. Não resolveu. Só veio resolver quando eu recebi o 

convite pra vim pra Terapia doAmor. 

10. Kamila: Nós nos conhecemos na Terapia. Ele no caso...ah. Todas as vezesqueaconteceu 

eu não participava da vida dele. Ele veio para Terapia porque ele tinha um vazio, ele era 

infiel e ele veio pra preencher esse vazio. Eu tive um único relacionamento. Toda 

menina sonha em casar com o primeiro namorado. Eu não tinha essa direção. Então o 

que aconteceu? Ele me traiu. Foi aí que meu mundo acabou. Eu tinha um 

relacionamento de 11 anos, eu tinha estudo, sempre tive tudo que eu quis, consegui casar 

com o primeiro relacionamento, onze anos, aí veio essa traição. Aí meu mundo desabou. 

Eu lembrei da Terapia, e já tinha passado por aqui. Só que eu vinha ficava ali quietinha, 

sentava no banco, saía daquela porta e não colocava nada em prática. Eu não tive nem 

estrutura pra alicerçar esse outro relacionamento antigo. Aí cheguei mais destruída da 

segunda vez: casamento destruído, com depressão, desejo não só de suicídio, mas eu 

tinha aquele desejo de matar a outra pessoa. Até brincava – mas eu sabia que era um mal 

mesmo, que aquilo não era de mim, e era de boa índole – “se passasse na minha frente, 

eu vou atropelar”. Meio brincando, caçoando com sarcasmo que não eram de mim. 

Então, e lutei contra esse ódio, contra esse mágoa, lutei, não desisti na Terapia do Amor. 

Comecei, né? a inteligência que nemele... 
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precisou de um tiro (risos). Eu não. Foi esse fundo do poço mesmo. Eu já descobri que 

eu precisava pôr em prática. Me curei. Então, acabou toda mágoa, acabou toda dor, 

porque no começo eu não podia olhar pra o lado. Eu não tinha interesse em ninguém. 

Tanto que eu não observava. Ele não. Mesmo depois de tudo, ele chegou na terapia, ele 

olhava pra os lados. Aí aconteceu uma situação que teve um passeio. Foi proposto um 

passeio. Ele já estava bem, eu também. 

11. Ele: E eu comprei, pela fé eu comprei a camisa, a minha e a dela, um kit, né? E 

entreguei pra ela. Falei: “Kamila, tá aqui, pela fé e comprei, te convido pra gente pode 

ser conhecer, passear”. Elaaceitou.... 

12. Pastor: Ah! Foi a caminhada doamor? 

13. Ele: A caminhada do amor. A gente passou a se conhecer. Em seis meses casamos. 

Se“conhecemo”, “namoramo” e “casamo”. Seis meses estou casado. Faz um ano que 

estoucasado. 

14. Kamila: Assim como eu, que era uma mulher fútil, que achava que era se humilhar pra 

um homem, cozinhar, cuidar dele; ele também, que achava que ser homem de uma 

mulher só, não era ser homem, né? A gente descobriu que não, que era possível. Eu já 

tinha esse entendimento pelos ensinamentos, então isso não me intimidou. Ele é um 

homem leal, respeita, às vezes ele fica até sem graça porque é normal para um homem 

notar uma mulher bonita, mas observar de certo modo, não é normal, né? Tem alguma 

coisa. Mas, às vezes só passa uma mulher bonita, ele já fica desconsertado achando que 

eu vou ficar com ciúme, e não. Énormal. 

 

 O discurso da falta parece inaugurar o testemunho e ele se evidencia na fala da depoente 

quando se refere ao marido (10º parágrafo). Kamila fala de um vazio e da necessidade de 

preenchimento por parte do seu cônjuge. No entanto, a exposição se desloca para a 

“interioridade” da própria depoente. O início da narrativa de Kamila produz, em sua abertura, 

um efeito de sentido trágico. O detalhamento da separação,evento cotidiano de um amor 

romântico impossível, rememora e atualiza uma prática de desnudamento de si ou o encontro 

com a verdade encoberta, uma espécie de confissão emerge da fala de Kamila. Estaríamos 

diante, portanto, de um discurso confessional em descontinuidade por apresentar uma ruptura: 

não há fins salvacionistas como em outrora. Kamila pode não estar cônscia, mas a sua prática 

discursiva é possível por meio do comentário (procedimento expresso nas sessõesanteriores). 

O que é revelado? A submissão à regra, a monogamia e a lei da igreja. Ora, o sexto 

mandamento do discurso fundante bíblico é terminante e decisivo: “não adulterarás”. Do ponto 
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de vista da lei de Estado, o adultério não configura mais um ato criminoso, mas segue sendo 

interpretado como dano social. A publicidade e a escola, como por exemplo, também não 

trabalham em cima das relações extraconjugais comoponto meritório ou familiares. A literatura 

biológica, no entanto, apresenta lista com espécies de animais que acasalam com diferentes 

parceiros e atribui esse comportamento à irracionalidade. Com efeito, a mobilização dessa 

vizinhança discursiva – baseada na vontade de verdade institucional e no próprio comentário - 

sustenta a trama do poder que pode produzir um tipo especifico de sujeito baseado em uma 

vontade de verdade. Foucault (2011) nos diz que essa vontade de “tal como os outros sistemas de 

exclusão, apoia-se numa base institucional ela é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por 

toda uma espessura de práticas como a pedagogia, claro, o sistema dos livros, da edição, das 

bibliotecas, as sociedades de sábios outrora, os laboratórios hoje” (FOUCAULT, 2011, p. 17). 

Na sequência, a conduta de Kamila submete-se a esses interditos e se mostra como um 

modo de sujeição contrastante com os processos subjetivos poligâmicos do seu cônjuge. Esse 

efeito de sentido traz à tona a cultura do patriarcado, ambiência assimétrica que define 

comportamentos aceitáveis para homens e proibitivos para mulheres. Poligamia e monogamia, 

corpo e alma, paixão e razão são alguns dos pontos que são colocados em contraste para definir 

modos de ser masculino e feminino no campo social. A diferença representa o funcionamento do 

poder. O discurso da falta, no entanto, parece ser um traço importante na narrativa (enquanto 

gênero do discurso) para ambos os personagens. 

Os processos de subjetivação de Kamila, no entanto, não são retos em absoluto. Ainda 

no 10º parágrafo, é possível perceber que seu desejo cambia por dois vetores opostos. A “boa 

índole” da depoente digladia-se com o seu desejo de matar (efeito de sentido produzido na 

vontade de atropelar pessoas), também confessado. O ato “quase” reprimido é revisto com 

expressões: “um mal mesmo” porque “aquilo não era de mim” (10º parágrafo). Com efeito, os 

processos de subjetivação de Kamila são assombrados, aparentemente, por modelos de conduta 

como o da mulher ideal: casta, imaculada, virgem e de casamento único. Esse é o efeito de 

sentido gerado em função do trecho: 

 

Eu tive um único relacionamento. Toda menina sonha em casar com o primeiro 
namorado. Eu não tinha essa direção. Então o que aconteceu? Ele me traiu. Foi aí que 
meu mundo acabou. Eu tinha um relacionamento de 11 anos, eu tinha estudo, sempre 
tive tudo que eu quis, consegui casar com o primeiro relacionamento, onze anos, aí veio 
essa traição. Aí meu mundo desabou” (10ºparágrafo). 
 

O infortúnio, momento de crise, é a razão que faz Kamila procurar a Terapia do Amor, 

uma metonímia da IURD. A igreja aparece como hospital? Esses agenciamentos caracterizados 

pela diferença confirmam a teorização foucaultiana: 
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As diferenças podem, assim, dizer respeito ao modo de sujeição, isto é, a maneira pela 
qual o indivíduo estabelece sua relação com a regra  e se reconhece como ligado à 
obrigação de pô-la em prática (...) Existem também diferenças possíveis nas formas de 
elaboração do trabalho ético que se efetua sobre si mesmo, não somente para tornar 
seu próprio comportamento conforme uma regra dada, mas também para tentar se 
transformar a si mesmo em sujeito moral de sua própria conduta (FOUCAULT, 1984, 
p.35). 
 

A reincidência da tragédia de Kamila tem seu motivo na ausência de uma “ascese”, isto 

é, de uma prática ou de um exercício que só surgem na “Terapia do Amor”, razão e ponto de 

transformação da depoente. No mesmo parágrafo ela reconhece a necessidade da prática e da 

“inteligência” e se posiciona, nesse ato, em um lugar diferente do seu cônjuge, personagem que 

jásofreu atentado por causa da traição. 

Adiscursivizaçãodafelicidadeseapresentanoenunciado:“Mecurei.Então, acabou toda mágoa, 

acabou toda dor” (10º parágrafo). Essa metamorfose faz lembrar as práticas de 

metanóia(conversão), comuns aos processos de poder que envolvem o cuidado de si. 

 

Primeiramente, a conversão cristã implica em uma súbita mutação. [...] Para que haja 
conversão é preciso que haja um acontecimento único, súbito, histórico e ao mesmo 
tempo meta-histórico que, de uma só vez, transtorna e transforma o modo de ser do 
sujeito [...] Em segundo lugar, neste transtorno súbito e dramático, ocorre uma 
passagem de um tipo de sujeito a outro, da morte a vida, da mortalidade a imortalidade, 
da obscuridade a luz, do reino de demônio ou de deus, etc. E por fim, em terceiro [...] 
no interior do próprio sujeito haja uma ruptura. O eu que se converte é um eu que 
renunciou a si mesmo. Renunciar a si mesmo, morrer em si, renascer em outro eu [...] 
(FOUCAULT, 2010b, p.190). 

 

O cônjuge anônimo de Kamila, por sua vez, atua em um movimento de contra conduta. 

Reincidente nos interditos, a sua insubmissão recebe um tratamento negativo no testemunho. 

Um dos efeitos de sentido gerado pela enunciação parece tentar interditar a rebeldia do atual 

marido. Essa perspectiva pode ser constatada nas questões colocadas pelo pastor (parágrafos 9º e 

10º) e no viés que Kamila oferece aos infortúnios do cônjuge (10ºparágrafo). 

Foucault (1988) mencionou a regra do duplo condicionamento como prescrição para 

interpretar as relações de força de um dado acontecimento. O termo versava sobre o vínculo de 

dependência existente entre as práticas privadas e as forças globais. Não como uma espécie de 

equivalência, mas como correlações dentro de uma trama. No caso das marcas subjetivas 

liberadas pela depoente e por seu marido, podemos chegar a alguns efeitos de sentidopossíveis. 

A depoente providencia um modelo de subjetividade desejado e demarca os limites dessa 

conduta quando profere: “assim como eu, que era uma mulher fútil, que achava que era se 

humilhar pra um homem, cozinhar, cuidar dele; ele também, que achava que ser homem de uma 
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mulher só, não era ser homem, né?” (10º parágrafo). O efeito de sentido gerado encontra eco na 

imagem da mulher recatada, do lar e que não se deixa levar pelo que lhe é supérfluo. 

Possivelmente, uma interpretação masculina do papel da mulher (efeito de sentido gerado). 

Paralelamente, como já dito, a insubmissão da conduta do anônimo é colocada sob suspensão e, 

na oportunidade, a depoente oferece uma alternativa (ideal?) para vivenciar o masculino. A arena 

entre os dois modos de serainda se perpetua no conflito entre paixão e razão. Kamila nos diz: 

“Comecei, né? A inteligência que nem ele... precisou de um tiro (risos). Eu não. Foi esse fundo 

do poço mesmo. Eu já descobri que eu precisava por em prática” (10º parágrafo). O efeito de 

sentido gerado, ainda guiados pelo pressuposto foucaultiano, conecta-se com a capacidade de 

resistência ou de uma gestão do próprio desejo: uma figura feminina que é senhora de si, capaz 

de se refazer no caos (ora, era a “prática” o elemento faltante na vida de Kamila) e, como 

registrado, um masculino, que se encontra à mercê das forças que o constitui e por isso, é escravo 

do próprio desejo. A caminhada do amor é ponto de convergência do casal e parece (efeito de 

sentido gerado) ser o marco capaz de apagar as diferenças e transformar as duas condutas. É o 

encontro com afelicidade? 

 

4 Considerações finais 

 

Os efeitos de sentido, possíveis resultados encontrados, estavam associados às esferas da 

construção dos ideais. Esse movimento radical excluiu as variações dentro do próprio gênero 

masculino/feminino. O formato de relacionamento poligâmico e a orientação sexual também 

foram temáticas deslocadas para a esfera nebulosa da proibição. O elogio à monogamia, à 

instituição tradicional da família e à função de uma mulher que existe à sombra do homem, 

também provocaram efeitos de sentidos rígidos, terminantes e decisivos. Essa interpretação 

certamente extrapolou as fronteiras da IURD e encontrou ecos e conexões em diversos setores 

da sociedade, elementos de suporte e retroalimentação do que Foucault (2012) chamou de 

dispositivo. Em contrapartida, o estigma do status social, acionado a partir do uso das variantes 

linguísticas (padrão/não- padrão), trouxe à tona a figura de uma mulher escolarizada, efeito 

ancorado no uso competente e regular do vernáculo modelo e de prestígio. A investigação sobre 

as representações política e discursiva demonstraram, desse modo, como as engrenagens 

produzidas pelo sujeito dão origem às práticas de subjetivação reconhecidas e compartilhadas.Em 

outras palavras, este escrito demonstra como a noção binária de masculino e feminino se dão por 

meio da linguagem de modo categórico e essencialista por não considerar a fluidez dos processos 

de sujeição, também conectados com “a classe, raça, etnia e outros eixos da relação de poder” 
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(BUTLER, 217, p. 22). 
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RESUMO: Um dos principais meios para a transformação de paradigmas impostos pelas tradições é a 
prática de ruptura e transgressão. Exercendo papel importante nos estudos literários, o que se discute por 
meio desses conceitos é a possiblidade de novos olhares, levando em consideração o processo de 
mudança da sociedade. Este trabalho apresentado provém das discussões realizadas durante a disciplina 
“Tradição e Ruptura em Literaturas de Língua Portuguesa” do curso de Letras Português. Nesta 
perspectiva, o presente estudo tem como objetivo discutir questões sobre a tradição, ruptura e sociedade, 
tendo como corpus o filme “Hotel Ruanda”, de maneira a compreender esses campos de estudos em 
questão e a presença de ambos na obra fílmica. O filme, lançado no ano de 2005, mostra o passado 
histórico em que viveram diversos ruandeses pertencentes a etnias hutus e tutsi, vítimas do genocídio de 
Ruanda, em 1994. A fim de discutirmos sobre os elementos da tradição e ruptura identificados no corpus, 
tomamos como aparato teórico os estudos de Moisés (2012); além das contribuições de Candido (2000) 
argumentando sobre a ideia de tradição na literatura e Max Weber (2009) que diz respeito a imposição de 
tradição como dominação. A metodologia aplicada é qualitativa, cuja pesquisa propõe um estudo 
bibliográfico dos conceitos que a embasaram. Observou-se a presença de diversas marcas da tradição de 
Ruanda e os rompimentos desses valores. Identificamos que, a corrente ideológica do filme, direciona 
para a consciência política e social, que a Organização das Nações Unidas - ONU, juntamente com 
outras nações, não prestaram o apoio devido a Ruanda. A análise dos dados favoreceu para melhor 
compreensão do filme, além disso, reforçou o sentido da obra fílmica como unidade literária. Também 
trouxe recursos primordiais para a sua leitura e interpretação que, agregados aos conceitos históricos e 
literários, revelou com maior profundidade esse fato que ficou marcado na história de Ruanda. 

 
Palavras - chave: Sociedade. Transgressão. Tradição. Filme. Hotel Ruanda. 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

Em 1994, com o massacre em Ruanda, na África, cerca de 800 mil pessoas morreram, 

vítimas do conflito político entre etnias hutus e tutsi. A maioria da população de Ruanda é 

constituída de hutus, entretanto, a minoria tutsi dominou por muito tempo o país. Em 1959, 

oslídereshutus, incentivados por militares belgas, organizaram uma revolta popular que resultou 

na queda da monarquia tutsi. Diante disso, este artigo trata do estudo de um filme intitulado 

                                                           
15Graduanda do curso de Letras Vernáculas da Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Campus X, Teixeira de 
Freitas – BA. 
16Graduando do curso de Letras Vernáculas da Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Campus X, Teixeirade 
Freitas – BA. 
17Professor Doutor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Campus X. Teixeira de Freitas – BA. 
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Hotel Ruanda, lançado no ano de 2005 e de pesquisadores no campo das tradições e rupturas, 

como Moisés (2012) e Couto (2008). 

Desperta-nos a atenção, em primeiro momento, que a obra fílmica remete ao passado 

histórico, contexto em que viveram diversos ruandeses pertencentes a etnias hutus e tutsi, vítimas 

do genocídio de Ruanda, em 1994. Sendo assim, destaca-se que as cenas do filme são baseadas 

em fatos reais e, portanto, possuem marcas que são passíveis de relação com os estudos literários. 

O filme foi lançado nos EUA, em Portugal e no Brasil em 2005, sendo indicado ao Oscar, nesse 

mesmo ano. O roteirista KeirPearson e diretor Terry George ficaram conhecidos, sobretudo, por 

escrever, e produzir um filme sobre a história de Paul Rusesabagina, cidadão de Ruanda, 

reconhecido internacionalmente por ter uma ação humana significativa no Genocídio de Ruanda, 

abrigando aproximadamente 1.200 refugiados no hotel em que trabalhava. Dessa forma, ficção e 

realidade se justapõem numa obra fílmica, pois retrata um fato histórico. 

A arte literária tem múltiplas e diferentes maneiras de desvelar-se e algumas delas são 

apresentadas em forma de poesias, contos ou romances, ou seja, o universo literário é bastante 

amplo. Entretanto, outras formas literárias, devido a algumas considerações críticas, acabaram 

tendo espaço restrito nos estudos literários, como é o caso do gênero dramático, que, por um 

tempo, não era considerado literatura. 

Para Moisés (2007), o teatro, juntamente com o cinema, também se apropriaram de 

características essenciais encontradas no romance, como a preocupação em narrar enredos, sejam 

eles reais ou fictícios. O autor ainda destaca que, entre as décadas de 30 e 40, os trabalhos 

cinematográficos foram desenvolvidos com base em filmes narrativos. Pode-se considerar que a 

criação fílmica também é um objeto literário e, portanto, passível de análise literária. 

Em vista a isso, este trabalho tem como objetivo geral discutir questões sobre a tradição, 

ruptura e sociedade, tendo como corpus o filme “Hotel Ruanda”, de maneira a compreender 

esses campos de estudos em questão e a presença de ambos na obrafílmica. 

A metodologia escolhida é qualitativa, tendo como preocupação identificar na obra 

supracitada as marcas que contribuem para a ocorrência de rupturas, bem como o tipo de 

corrente ideológico que o filme carrega, esse tipo de pesquisa engloba a compreensão dos dados, 

por meio de levantamento de teorias, em que esses dados são interpretados e contextualizados 

hermeneuticamente (GIL, 2002). 

Justifica-se pela importância de traçar paralelos entre o filme e o fato histórico ocorrido, 

bem como a reflexão de aspectos teóricos da literatura e sociedade. Analisar esses aspectos é 

útil para melhor compreensão do filme, além disso, reforça o sentido da obra fílmica como 

unidade literária. Também trará recursos primordiais para a sua leitura e interpretação que, 
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agregados aos conceitos históricos e literários, revelará com maior profundidade esse fato que 

ficou marcado na história de Ruanda. 

 

1 Hotel Ruanda: um breve resumo 

 

A história do filme se passa em torno de uma grande guerra civil que acontece em 

Ruanda. Duas etnias chamadas de tutsi e os hutus entram em confronto, e milhares de pessoas 

são mortas. Paul Rusesabagina fazia parte dos hutus, mas a sua mulher era tutsi. Todo  conflito 

começou quando Paul participa de uma reunião com representantes dos dois governos e pessoas 

da ONU, para um possível tratado de paz entre as duas etnias. Porém, na mesma noite, em sua 

casa, percebe uma movimentação estranha e, ao sair ao portão, se depara com a frota militar 

espancando um de seusvizinhos. 

Após ligar a televisão, tem a confirmação que tinham acabado de derrubar o avião do 

presidente e que o conflito político já estava declarado. Todos os que fossem identificados como 

tutsi receberiam sentença de morte, o que o faz acreditar que o tratado de paz não se passava de 

uma cilada. Diante deste cenário, Paul tenta proteger sua família e também seus vizinhos da 

morte, usando diversas estratégias, como troca de favores, passando muitas dificuldades ao tentar 

protegê-los das ameaças militares. Pegaram Paul, sua família e seus vizinhos, após descobrirem 

que ali tinham pessoas tutsis. O soldado pede para ele matar a sua própria família. Após um bom 

tempo de conversa e negociação, chegou-se ao consenso de que não os matariam por 100 mil 

francos. Os tutsi, chamados de “baratas”, eram mantidos em condições de extrema agressão e 

depois eram mortos. Com o clima de guerra, já considerado um genocídio, muitos foram para o 

hotel onde Paul é gerente, para se refugiarem nas dependências do hotel, ficando mais distantes 

do conflito que acontecia no centro de Kigali. Tinha-se a ideia que, ali no hotel, só hospedava 

pessoas da classe média ou alta, portanto, era um lugar que corria menor risco deataque. 

O hotel, com cada vez mais pessoas, começam a depender da segurança militar do general 

AugustinBizimungu. Contudo, após a força internacional ter deixado de oferecer apoio e Paul 

não ter mais condições de subornar o general, a propriedade, que escondia aproximadamente 

1200 Tutsis, passou a ser lugar de risco. Após a ONU ter tirado de Ruanda todos os estrangeiros 

e depois mais algumas famílias Tutsis terem conseguido a oportunidade para também saírem do 

país, finalmente, todos os que estavam hospedados no hotel, conseguem fugir de Ruanda. Foram, 

então, salvos muitos Tutsis por essa ação de Paul Rusesabagina. 

 

2 A tradição eruptura 
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A tradição está ligada à condição da doutrina, de determinada prática que é repassada de 

século para século, e, por conseguinte, dos costumes enquanto produtos do passado que ainda 

são aceitos no presente. Por isso, ser tradicional implica na preservação de práticas e costumes de 

uma sociedade. O conceito de tradição também está associado à conservação de cultura e 

folclore, na medida em que compõe elementos culturais presentes nos costumes de um grupo 

que são considerados heranças do passado. 

Candido (2000) concebe a ideia de tradição, na literatura, como transmissão de práticas 

entre os indivíduos, dos quais são impostos padrões ao pensamento e ao comportamento, na qual 

eles são obrigados a se referir para aceitar ou rejeitar, ou seja, a literatura é tida como elemento 

simbólico capaz de transmitir valores e costumes entre os homens. Então, essa tradição literária é 

tomada como paradigma para interpretação das diversas esferas da realidade. Nesta perspectiva, a 

historiografia literária, como principal forma de ensinar literatura na escola, é um tipo de tradição 

de ensino que é utilizada por mais de 150 anos. A presença da abordagem historiográfica em 

currículos escolares foi observada em pesquisa realizada por Cereja (2004), uma vez que esse 

método de ensino tornou-se comum nas escolas e é considerado por muitos professores como 

metodologia de ensino indispensável para o ensino de literatura. Tal abordagem sugere que o 

ensino de literatura seja realizado, com base no método de descrição de escolas literárias, 

contexto histórico, e principais obras e autores mais conhecidos. Cereja não dispensa o fato de 

que o uso da abordagem possa levar a bons resultados, desde que cubra todos os autores, obras e 

que propicie possíveis leituras e relações a partir da leitura dessas obras literárias (CEREJA, 2004, 

p.315). 

Moisés (2012) explica que se vetou à historiografia e dispensou-se o conhecimento 

doprocesso histórico responsável por essa literatura correlacionada a fenômenos históricos, 

sincrônica e diacronicamente. Ainda nesta mesma linha, Carlos Felipe Moisés, citando Adorno18, 

apresenta no seu texto o fato de dizer que historicidade e tradição se trata da mesma coisa, 

geralmente, se diz que o sujeito engajado é aquele livre das tradições, e consequentemente livre 

das regras históricas. O estudo de processos históricos tem um relevante significado a análise de 

obras literárias, levando em consideração o conhecimento do contexto histórico da mesma, 

portanto, não se trata de compilar a história e a tradição, dispensandoambas. 

Max Weber (2009) alerta para a dominação tradicional, na qual o senhor controla as ações 

dos súditos que obedecem as ordens por fidelidade à tradição. Revela também que a dominação 

tradicional acontece com base na influência de valores culturais e morais, existente desde a 
                                                           
18 Theodor Adorno, Dialética negativa, trad. bras. Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro, Zahar, 2009, p.53. 
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antiguidade. Cabe destacar que esse tipo de dominação se estende a diversas esferas da sociedade, 

podendo existir nas relações sociais, políticas ou na literatura. Isso aponta para outra 

consequência, além da reprovação da história literária, o crescimento do conceito detransgressão. 

Diante disso, considera-se que é preciso transgredir, quem transgride sempre será 

considerado como infrator, desobediente irreverente, entre outros léxicos sinonímicos, mas a 

transgressão, segundo Moisés (2012), é utilizada em vários contextos e momentos históricos. Ele 

diz que a transgressão, “não é privilégio exclusivo de escritores modernos e pós-modernos [...] 

transgredir tem sido necessário desde sempre [...]” (p.23). Comparando com a literatura, percebe-

se que os escritores modernos e pós-modernos transgrediram em todos os momentos, rompendo 

e inovando com o passado, caso não fosse assim, estaríamos até hoje sem alterações nas formas 

literárias. Moisés (2012) diz que “transgredir tem sido necessário, desde sempre, e isto se aplica à 

minoria de escritores superdotados, anunciadores de algo efetivamente inovador” (p.23). Como 

acontece com alguns escritores, destacamos, aqui, Augusto dos Anjos, que, em suas poesias, foi 

alvo de muitas críticas, além de nãoser compreendido pelasociedade. Indica à rejeição que 

acontece quando alguma coisa sai fora da “ordem”, neste caso, aqui se referindo a poesia de 

Augusto, mas é possível perceber em outros momentos questões ligadas à transgressão que estão 

fora dos textos de literatura propriamente ditos. 

Deslocar-se de padrões constituídos em ordens, leis e regras, ocasiona em transgressões 

que encaminham ao “novo”. A representação fílmica mostrar o gerente do hotel cinco estrelas e 

que só recebia pessoas com maior poder aquisitivo, estrangeiros ricos e pessoas brancas, mas no 

momento da guerra entre os povos tutis e hutus, Paul abriga os ruandeses que estavam correndo 

risco de vida, esse momento demonstra a transgressão em burlar as regras de recebimento e o 

modelo de clientes dohotel. 

 

3 Análise ediscussão 

 

Nesse momento procuraremos ver algumas cenas fílmicas que contém marcas da tradição 

e da ruptura presentes no filme, como que isso está exposto na trama e na relação entre os 

personagens. Será dada atenção especial ao enredo do filme; como ele se constrói a partir do que 

propõe os estudos da tradição, da ruptura e da relação entre língua e sociedade. 

Na década de 90 até os dias de hoje, a cultura africana acentuou-se a partir da prática das 

tradições fundamentadas por aqueles que seguem os seus antepassados. A correlação  entre 

tradição e história, bem como a valorização das tradições, principalmente a história após a 

independência de Ruanda, passou a ser dominante entre tutsis ehutus. 
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Dessa forma, Ruanda é vista como um lugar que contém grupos étnicos que assumem 

concepções, entendimentos e práticas diferentes. Podemos apontar para as características 

culturais dos povos hutus, que são baseadas em danças, músicas e trajes que variam de grupo para 

grupo. O uso de roupas com pinturas coloridas são comuns entre o estilo africano, as mulheres 

usam panos e cangas que são enrolados por todo o corpo como se fosse um vestido. Então, o 

uso desses trajes, seria uma forma de reafirmar a etnicidade de determinado grupo. A imagem 

abaixo mostra o momento em que George Rutaganda, comerciante de mantimentos, convoca 

Paul Rusesbagina, gerente do hotel, para se unir ao seu povo: 

Figura 1: Conversa entre George e Paul 

 
Fonte: filme “Hotel Ruanda”, George, (2004) 

 

No instante em que George joga as roupas para Paul, ele expõe a sua insatisfação em  ver 

que as atuais características de Paul não se adequa às tradições do seu povo. O que havia em 

comum entre os povos hutus era a prática dos costumes tradicionais. Por isso George teve 

dificuldades em aceitar o fato de Paul está abdicando da sua própria identidade, pois a posição 

social juntamente com seus trajes não condizia com os costumes do seu povo. Então, verifica- se 

que a postura de Paul é transgressora, portanto nessa cena está evidenciado marca de ruptura. O 

gerente Paul rompe com os costumes hutus, consequentemente se afasta da sua identidade e se 

dispõe de outros hábitos; o seu paletó deixa claro as influências dos costumes clássicos e 

sofisticados provenientes de outros países, sobretudo osingleses. 

Em outra cena Paul testemunha o momento que um cidadão tutsi, seu vizinho, é agredido 

pelo exércitohutu: 

Figura 2: Homem tutsi é agredido por policiais hutus. 
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Fonte: filme “Hotel Ruanda”, George, (2004) 

 

Na imagem superior, destaca-se um homem que é violentado severamente por policiais 

hutus, sendo que Paul estava acompanhando tudo pela porta de sua casa, contudo, decidiu não 

fazer nada para ajudar o seu vizinho. É possível fazer um paralelo com o que pressupõe a 

filosofia africana ubuntu. A palavra remonta as línguas zulu e xhosa, faladas por toda África 

do Sul. Ubuntu consiste na convivência social, pautada na fraternidade e solidariedade do  qual os 

homens passam a ter a consciência que precisam se relacionar com a sociedade e de que 

dependem do outro para ser pessoas. Aqui o indivíduo precisa se opor ao individualismo, tão 

comum na sociedadecapitalista. 

Constata-se que Paul vive o período mais conturbado da sua vida, a sua mulher, Tatiana 

Rusessabagina diz para ele: “a gente tem que fazer alguma coisa, chamar alguém!”. Ele responde: 

“a gente não pode fazer nada”. A postura de Paul demonstra o medo e a opressão que ele ia viver 

a partir daquele momento, pois, apesar de o acordo de paz ter sido assinado, é planejado a morte 

do presidente de Ruanda para que a guerra pretendida pelos hutus aconteça. Há um destaque 

aqui, portanto, para a quebra do costume tradicional, baseado na crença ubuntu muito presente 

em várias regiões da África, inclusive Ruanda, se considerarmos que Paul e sua família tivesse 

algum tipo de contato com essa filosofia, e ao mesmo tempo, o gerente é obrigado a romper com 

sua tradição, posto que morreria caso se colocasse contra aquela ordem social, que estava sendo 

imposta. 

A diferenciação entre tutsis e hutus, feita pelos belgas na época da colonização, cada vez 

mais se relacionava com as características físicas dos habitantes de Ruanda. Os tutsis eram 

reconhecidos por terem o tom de pele mais claro, nariz fino e porte alto; os hutus possuem 

características opostas, pele mais escura, nariz alargado e estatura baixa. Assim, para os belgas, os 

tutsis eram mais “vistosos”, pois as suas características estavam mais próximas aos traços dos 

europeus. Há uma cena no filme, que ocorre uma conversa entre dois homens no hotel sobre a 

diferença entre tutsis e hutus, e um deles pergunta para uma moça que estava ao lado qual era a 

sua etnia, como podemos verificar na cena apresentada aseguir: 
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Figura 3: Mulher tutsi. 

Fonte: filme “Hotel Ruanda”, George, (2004) 
 

Sobre a descrição da cena, observamos que, a mulher interrogada, ao que parece, 

atendemais as características da etnia hutu, mas ela é tutsi. Considera-se que essa diferenciação é 

uma tradição imposta belos belgas, portanto esta mudança nas características de tutsis e hutus 

relaciona-se também com o rompimento de tradição. E a partir disso, cabe buscar entender quais 

são os fatores que geraram essa ruptura. Está relacionado ao processo de miscigenação, pois os 

dois grupos passaram a se relacionar ou essas pessoas são provenientes de elites africanas e, 

portanto, assumem a identidade de tutsis, tendo em vista que eram considerados os 

mais“apresentáveis”. 

Como já observamos em uma das cenas, o gerente do hotel, em vários momentos, 

rompe com a tradição da sua comunidade. Moisés (2012) aponta para a necessidade de 

transgredir e acrescenta que aquele que transgride é considerado, irreverente, vergonhoso e 

imoral. Por meio desta posição, Paul foi chamado de traidor, pelos policiaishutus: 

 
Figura 4: general hutu ameaça Paul 

Fonte: filme “Hotel Ruanda”, George, (2004) 
 

Paul é procurado por policiais hutus, os quais verificam seus documentos, o identificam 

como hutu e pede para ele pegar algumas chaves em uma empresa que já trabalhou. Há diversos 

tutsis abrigados em sua casa, pois estavam aterrorizados com a sentença dos hutus que era matar 

todas as chamadas “baratas tutsis”. Na ida, Paul levou todos os seus vizinhos tutsis, inclusive a 
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sua mulher, também tusi, na busca de os salvar, já que tinham especificados em seus documentos 

que eram tutsis e, consequentemente, iriam morrer. Mesmo assim, não foi uma simples fuga: os 

hutus descobrem que Paul é casado com uma mulher tutsi e ainda estava protegendo vário outros 

tutsis. Ele desce para entregar as chaves e se depara com a sua mulher e seus outros conhecidos 

rendidos no chão. Este é o momento em que o general lhe dá um soco na cara e o chama de 

traidor, além de pedir para o próprio Paul matar todos eles. 

Na cena acima, destaca-se mais um caso de ruptura após Paul, casado com uma 

mulhertutsi, resguardar indivíduos também tutsis. O casamento entre tutsi e hutu não era 

celebrado com tranquilidade, pois, caso isso acontecesse, sempre iriam enfrentar problemas para 

viver em comunidade, uma vez que a união entre duas pessoas de comunidades diferentes era 

considerada um problema. Para um cidadão que pertence a determinada comunidade e decide se 

aliar e proteger a comunidade inimiga, reforça, portanto, o quanto Paul transgrediu com os 

costumes impostos pela tradição do povo hutu. 

 
4Considerações finais 
 

Vimos, portanto que, as rupturas têm um papel fundamental na sociedade para 

transformações significativas, embora algumas rupturas sejam prejudiciais ao progresso da 

sociedade, é o caso do abuso sexual de mulheres tutsis. A essas rupturas cabem ainda o papel 

de compreender melhor o mundo, propondo a reflexão sobre os fatos. Espera-se que o 

indivíduo assuma a conduta de transgressor, a fim de mudar os moldes tradicionais impostos 

pela tradição. 

Observamos que estão presentes no filme várias marcas da tradição de Ruanda e das 

rupturas que aconteceram nas cenas relatadas. Há pontos que é possível fazer uma reflexão 

filosófica, histórica e religiosa. 

Com referência a formação ideológica do filme percebemos que todos os sentidos 

direcionam para a consciência política e social, pois sabemos que a Organização das Nações 

Unidas - ONU, juntamente com outras nações, não prestaram o apoio devido a Ruanda. 

Diante disso, narrar esse acontecimento em obra fílmica, é uma forma de fazer com que as 

pessoas tenham acesso aos fatos que ocorreram por meio desse tipo de fonte, fazendo com  

que os leitores tenham interesse em problematizar as abordagens históricas apresentadas, 

objetivando não só a informação histórica, mas também arte, criação, sensações, emoções e 

efeitos. 

Através das cenas destacadas no filme, percebemos a relevância, de notar e refletir sobre 

as formas que as tradições são tratadas na sociedade. Mostra-se que há sempre possibilidade de 
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romper com o status quo, de modo que possamos interpretar essas tradições, pois segundo 

Moisés (2012) existem momentos em que a transgressão vai se apresentar como uma 

ferramenta de escape positiva nos seus resultados, isso vai depender da forma e momento em 

que ela forativada. 
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RESUMO:Diversos estudos sociolinguísticos sobre a concordância (BAXTER, 1992; BAXTER e 
LUCCHESI, 1999; LOPES, 2011) discutem a relação entre a variação desse fenômeno e a formação do 
povo brasileiro, em que houve o confronto de povos com grande diversidade de línguas em sistema de 
escravidão. Por outro lado, Scherre e Naro (2001) documentam usos variáveis do fenômeno em Portugal, 
o que justifica a sua posição de que essa é uma tendência natural da língua, o estudo analisa a concordância 
nominal de número na fala das comunidades rurais afrodescendentes Jatimane e Laranjeiras, localizadas na 
Costa do Dendê – Bahia. O objetivo da pesquisa é observar se nessas comunidades registram-se padrões 
morfossintáticos de concordância que são comuns em comunidades com aquisição de português como 
segunda língua (L2), com vistas a dar uma contribuição para os estudos da sócio história do português 
brasileiro. Neste trabalho, são controladas as variáveis sociais: gênero e sexo e a variável linguísticas 
saliência fônica. A metodologia utilizada é a orientada pela sociolinguística variacionista (LABOV, 2008), 
de base quantitativa, com a utilização de amostras de fala registradas a partir de entrevistas conduzidas 
pelo pesquisador em campo e realizadas na casa dos informantes ou em lugares específicos da 
comunidade. O corpus da dissertação é constituído por um arquivo de dez gravações obtidas nas 
comunidades. As entrevistas foram realizadas com moradores não escolarizados ou com pouca 
escolarização de faixa etária de 40 a 60 anos, pertencentes à comunidade.Para a quantificação, é utilizado o 
programa de análise estatística VARBRUL, que apresenta resultados dos percentuais e pesos relativos dos 
fatores das variáveis controladas e indica as variáveis que são consideradas pelo programa como mais 
favorecedoras da concordância. 
 
Palavras-chave: Sociolinguística; Variação Linguística; Concordância Nominal; Comunidade 
afrodescendentes; Português brasileiro.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa estuda a variação na realização de marcas de plural nos elementos 

flexionáveis do sintagma nominal (SN) no português das comunidades quilombolas Jatimane e 

Laranjeiras, no estado da Bahia e tem como o objetivo identificar, na fala das comunidades rurais 

afrodescendentes estudadas os grupos de fatores linguísticos e extralinguísticos favorecedores da 

escolha da variante de plural relativa à concordância nominal.  

A pesquisa na variação da concordância nominal é amplamente abordada no Brasil, de 

norte a sul do país de acordo com Scherre (1997). Esta variação, na concordância de número, no 

português falado do Brasil vem repercutindo em estudos feitos por linguistas e também por 

dialetólogos, realizados tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, registrando na fala de 

pessoas pouca escolarização e em níveis diversos de escolarização. (SCHERRE, 1997). A 
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concordância – verbal ou nominal – é um dos temas mais discutidos no âmbito do Português, 

sobretudo no que se refere à variedade brasileira e provoca interesse particular em virtude de 

implicações sócio-histórico-culturais para a caracterização das variedades do Português.  

A variante estigmatizada, a variante popular da concordância nominal de número 

(ausência parcial ou total das marcas de plural nos constituintes do sintagma nominal) é 

recorrentemente associada a baixos níveis de escolarização. Segundo Lopes (2001), é comum 

pressupor que os falantes de nível universitário façam a concordância em qualquer situação ou 

contexto. Mas essa autora, no seu trabalho, revela que a variação na concordância de número 

ocorre em todos os níveis de escolaridade por ela estudados, inclusive entre os mais escolarizados 

Na presente pesquisa, a variável dependente ou fenômeno linguístico analisado é a 

presença de marca de número nos elementos do sintagma nominal, ilustrada pelo exemplo 1, 

extraído do corpus da Comunidade Laranjeiras, remanescentes quilombolas da Costa do Dendê – 

Bahia:  (1) “Então são coisa que eu acostumo dizer paoSmeuSfilhoØ cada um pra sua área.” (inf. 

A.J.C – Homem, semianalfabeto, 58 anos).  

O modelo teórico aqui adotado para análise da variação de concordância nominal é a 

Teoria da Variação e Mudança Linguística - também denominada de Sociolinguística Laboviana 

ou Sociolinguística Variacionista. Os pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística 

Variacionista surgiram com a publicação da obra de Weinreich, Labov e Herzog ([1968] 2006).  

 

1 As comunidades: Jatimane e Laranjeiras19 

 

1.1. Jatimane 

 

                                                           
19 Dados extraídos pelos sites http://www.koinonia.org.br/oq/artigos-detalhes.asp?cod=12684  
(acesso em: 27 de junho de 2018), http://www.bahia.com.br/roteiros/visita-aos-povoados-de-nilo-pecanha (acesso 
em: 27 de junho de 2018), https://www.quilombolasdalaranjeira.com.br/ acesso em 10 de dezembro de 2018 e de 
conversas com os moradores das comunidades estudadas.  
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Jatimane é uma dentre as comunidades remanescentes de antigo quilombo do século 

passado, localizada na zona rural do município de Nilo Peçanha, na região do Baixo Sul Baiano, a 

18 km da turística praia de Pratigi. Segundo os relatos locais – os guardiões da memória – o lugar 

teve origem no final do século XIX, quando os irmãos Rosário, André, Boaventura, Devoto e 

Honório, fugindo do cativeiro escravo, embrenharam-se na mata em busca de um abrigo 

“protetor” para a construção de um assentamento. 

Hoje, a principal atividade exercida pelos membros da comunidade é ligada à pesca, à 

piaçava e ao dendê. Afinal, Nilo Peçanha também é conhecido como um dos municípios que 

compõem a Costa do Dendê, de vasta ocorrência do dendezeiro.  

Chamam ainda atenção as belezas naturais presentes no município, principalmente o Rio 

das Almas e parte da Área de Proteção Ambiental (APA) do Pratigi. O rio é utilizado para a 

prática de rafting (um esporte radical que se caracteriza pela descida de rios com corredeira 

remando a bordo de um bote inflável.), além de apresentar belas cachoeiras, atraindo turistas em 

busca de esportes chamados “radicais”. Jatimane conta com escola de ensino fundamental, mas o 

Ensino Médio só está disponível na zona urbana de Nilo Peçanha, para onde os alunos deslocam-

se utilizando transporte provido pela prefeitura. 

 

1.2 Laranjeiras 

 

A comunidade Laranjeiras é formada por uma população de aproximadamente 185 

pessoas, no geral afrodescendentes. Há presença de uma escola, mas grande parte dos moradores 

inclui-se como não escolarizados. As casas são simples, muitas de taipa, prevalece à economia de 

subsistência, como a pesca e extração de piaçava, mas com predominância do seringal. É 

considerada uma das mais antigas comunidades quilombolas da região. 

A comunidade quilombola da Laranjeira, é dotada de tradições e práticas culturais 

ancestrais, como danças e cantos da Zabelinha e o Enrolador; artesanato à base de cipó, como 

cestos, panacuns, manzuás e samburá; além das práticas agrícolas estabelecidas com base na 

relação entre cultura e meio-ambiente.  

 

 

1.3 A vida na comunidade 
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Durante o período da pesquisa foi-me orientado uma visita nas comunidades quilombolas 

estudadas. Apesar de já possuir os dados linguísticos para a pesquisa, era imprescindível uma 

vivência como pesquisadora nessas comunidades.  

 O que nos chama a atenção logo de imediato são as paisagens da Costa do Dendê, cheias 

de praias e um verde exuberante. As comunidades são muito bonitas, bem cuidadas e chamadas 

por muitos moradores como “paraíso” ou “pedacinho do céu” e eles não estão errados, pois as 

comunidades são realmente maravilhosas, não só pelas paisagens bonitas, cachoeiras e rios, como 

também pela cortesia e simplicidade daquele povo que nelas residem.  

O que chama à atenção de muitas pessoas nessas comunidades é que as suas raízes são 

muito preservadas. Teve-se a curiosidade de perguntar alguns moradores que, devido a grande 

movimentação de pessoas de fora, inclusive de estrangeiros, nas comunidades se eles não iam 

deixando de lado suas raízes e aderindo as novas culturas que chegavam. A resposta foi bem 

taxativa, negativo. Os moradores afirmaram que, pelo contrário, quando chegam pessoas novas 

nas comunidades eles tentam passar suas culturas para aqueles que chegam. De acordo com os 

moradores, eles preservam muito suas raízes e elas são muito importantes para eles. Apesar de 

nas comunidades haver traços da modernidade (possuem televisão, antena parabólica, internet, 

máquina de cartão crédito, etc.) elas cultivam suas raízes, passam de geração para geração e eles 

são orgulhosos por serem quilombolas.  

 Ouvem-se muitos relatos também de que, com o tempo, as coisas nas comunidades 

foram melhorando, como, por exemplo, o transporte que, em tempos remotos, era feito apenas 

de barco, levando-se dias para chegar até a cidade. Devido a essa dificuldade, muitos moradores 

não chegaram a ir para escola, outros estudaram até as séries iniciais do ensino fundamental. 

Atualmente as comunidades possuem estradas, o que facilitou a vida de muitos moradores. Nos 

dias de hoje existem ônibus escolares que passam para levar e trazer os alunos das comunidades 

para escola. 

 

2 Metodologia  

 

Esta pesquisa utiliza corpus de fala já existente coletado por Equeni Rios, em 2016, para a 

sua dissertação de mestrado intitulada “Estrutura de Informação e Sintaxe em Comunidades 

Afrodescendentes: Tópico e Foco”. O acervo se compõe de 08 entrevistas com 40 a 50 minutos 

de duração, em média, por entrevistas. O conjunto de entrevistas do tipo Documentador – 

Informante envolve falante de dois níveis de escolaridade, dois sexos e dois tipos faixas etárias.  
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 O corpus se constitui de 08 informantes distribuídos entre as duas (2) comunidades, 

completando um total de quatro (4) entrevistados para comunidade Laranjeiras e mais quatro (4) 

entrevistados para comunidade Jatimane. Esta pesquisa será fundamentada nos estudos feitos por 

pesquisadores que se dedicaram ao tema da concordância nominal, tais como: Scherre (1988), 

Fernandes (1996), Lopes (2001).   

Nosso estudo será selecionado a variável linguística, a saliência fônica. Este princípio 

consiste em estabelecer que as formas mais salientes são mais prováveis de serem marcadas do 

que as menos salientes. De acordo com Lopes (2001) “saliência fônica tem sido, pois, 

considerada como importante para o estudo da variação e da mudança que envolve a 

concordância, assim como de outros aspectos da língua e, ao mesmo tempo, para o estudo da 

aquisição que se faz desses fenômenos.” (LOPES, 2001, p. 196).  

 

3 Resultados 

 

Quadro 1: Resultado do condicionamento da Saliência Fônica na realização de marca de plural no sintagma nominal 
Fatores Presença marca/total  % Peso relativo 

Monossílabos átonos 331/337 98,2% 0.77 

Regular oxítono 25/34    73,5% 0.39 

Regular paroxítono 343/603 56,9% 0.32 

Regular proparoxítono 3/7 42,9% 0.32 

Em L 22/24 91,7% 0.91 

Em R 17/31 54,8% 0.43 

Em S 35/63 55,6% 0.43 

Duplos 2/3 66,7% 0.56 

Em ão regular 1/1 100% -------- 

Em ão irregular 11/17 64,7% 0.50 

TOTAL 790/1120 70,5% -------- 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
 

Os resultados indicam que a variante da concordância nominal é favorecida nas formas 

paroxítonas de plural regular (0.39) e nas formas terminadas em -S e -R (0.43). As proparoxítonas 

regulares, apesar de forneceram poucos dados, possuem o P.R. (0.32) iguais as formas 

paroxítonas (0.32). Ainda com relação às palavras de plural regular, os resultados indicam que os 

regulares oxítonos (0.39) tendem a mais marca de plural que os paroxítonos e proparoxítonos. 

Em relação às formas em -S e -R (0.43), esses resultados já eram esperados, pois fazem o plural 

com mais material fônico, ou seja, têm o plural saliente. O mesmo ocorre com a forma em -L 

(0.91), que, também saliente, apresenta uma maior presença de marca da concordância nominal. 
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Esses resultados coincidem com os encontrados nos estudos de concordância realizados em 

Salvador.  

A variável saliência mostra-se como um grupo de fatores com grande influência sobre a 

concordância. Os dados de Lopes (2001) indicam que os itens mais salientes, quanto a processos 

(itens em -/l/, -/r/, duplo, ão irregular, -/s/,) ou quanto a processos e tonicidade (regulares 

oxítonos) têm realmente maior peso na probabilidade de marca que os menos salientes (ão 

regular, os regulares proparoxítonos e os regulares paroxítonos) (LOPES, 2011, p. 215). 

A pesquisa de Fernandes (1996) feita na Região Sul indicou que a diferença é mínima 

entre os plurais duplos, itens terminados em -L e itens terminados em -ÃO com alterações 

silábicas e itens terminados em -R, fatores estes que obtiveram o maior peso relativo. Em seguida 

os itens terminados em -S (0,59). Já os itens terminados em -ÃO (0,75) mostraram uma diferença 

significativa para os demais itens regulares (0,48), que foram os menos marcados. 

(FERNANDES, 1996, p. 76).  

Scherre (1988), em sua pesquisa, sobre a concordância nominal, verificou que os falantes 

adultos, com referência a Processos, evidenciam mais marcas de concordância nos itens lexicais 

que apresentam mais diferença no material fônica entre as suas respectivas formas singulares e 

plurais. Os plurais duplos favorecem-nas com 0,86 e os regulares inibem-nas com 0,24. São 

exatamente estes casos que possuem, respectivamente, maior e menor diferença material fônica 

na relação singular/plural.  

Entre os itens terminados em -l (0,56), em -R (0,48) e em -S (0,38), constata-se uma 

hierarquia em termos de grau de saliência. Todavia, os itens terminados em -ão irregular (0.42) 

fogem da hierarquia prevista por Scherre (1988), pois a autora esperava que os itens terminados 

em -ão irregular, fosse igual ou bastante semelhante ao dos itens terminados em -l, uma vez que 

fazem o plural de forma bastante parecida: além da inserção de -S, verificam-se alterações 

silábicas, no entanto, este item fugiu do seu comportamento. (Scherre, 1988, p. 80).  

  A análise dos dados das comunidades quilombolas da Costa do Dendê sobre a saliência 

fônica indica que os itens terminados em -L são os mais resistentes à variação (peso 0.91). Entre 

os itens terminados em -R (0.43) e -S (0.43) também são alvos de variação. Os itens em –ÃO 

regular (estes sem P.R.), irregular (0.50) e os duplos (0.56) têm poucos dados, inviabilizando os 

resultados. Portanto, estes resultados evidenciam as mesmas conclusões obtidas nos estudos 

anteriores: formas mais salientes são mais marcadas. 
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4 Conclusão 

 

No amplo campo de debates acerca da existência da variação da concordância no 

sintagma nominal no português do Brasil, esta pesquisa procurou buscar meios de dar seus 

subsídios. O nosso objetivo principal era testar se as hipóteses de Scherre (1988), Lopes (2001), 

Fernandes (1996), Andrade (2003) se aplicavam a nossas pesquisas 

Os estudos de Scherre e Naro e Scherre comprovam que a variação da concordância no 

sintagma nominal do português não é um fenômeno idiossincrático ao português do Brasil, nem 

ao português dos escravos. Mas segundo esses autores, no Brasil, o contexto de mistura de 

línguas e culturas possibilitou a aceleração de um processo de variação. (LOPES, 2001). 

A variação da concordância no sintagma nominal relaciona-se, principalmente, a saliência 

fônica, fenômeno analisado inicialmente nesta pesquisa. De acordo com nossos resultados, a 

conclusão é a mesma já observada pelos mais diversos trabalhos que abordaram esta variável, 

como já exaustivamente observado; formas mais salientes são mais perceptíveis e, por este 

motivo, são mais marcadas. Como afirmou Scherre (1899) a respeito de a concordância de 

número entre os elementos do SN estar em processo de mudança linguística e segundo a autora, 

o princípio da saliência pode ter alguma função neste processo.  

Nosso estudo, ao observar a variação da concordância no sintagma nominal considerando 

a variável saliência fônica, procurou subsídios afim de contribuir sobre o debate da variação 

linguística e a ciência da linguística brasileira.   
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OS CLÍTICOS NO PORTUGUÊS DO BRASILNO SÉCULO XIX E 
INÍCIO DO XX 

 

Silvia Rita Magalhães de Olinda20 
 
 
RESUMO:O exame de trabalhos realizados sobre os clíticos no Português brasileiro, doravante PB, 
gerou indagações e dúvidas sobre o que teria acontecido no PB entre os séculos XVIII e XX, visto que 
resultados de pesquisas de linguistas brasileiros apontaram o PB como proclítico das origens até o século 
XVIII, enclítico no XIX e retorna ao sistema proclítico a partir do XX. Pretende-se descrever e 
caracterizar o uso dos clíticos em textos escritos, por baianos, nos finais do século XIX e do início do 
século XX para identificar as regras de colocação dos pronomes clíticos no Brasil, os fatores que regem a 
próclise e a ênclise e os contextos de variação. A nossa hipótese é que o PB não acompanhou as mudanças 
sofridas pelo Português europeu - PE - proclítico no século XVI e enclítico a partir dos finais do século 
XVIII. Os dados foram interpretados à luz de possíveis condicionamentos linguísticos, como o da atração 
lexical e a contribuição dos fatores sociais. Esta pesquisa foi desenvolvida com base no arcabouço teórico 
da Sociolinguística variacionista de W. Labov, uma linha de trabalho desenvolvida inicialmente no Brasil 
por Tarallo (1982), em que a mudança linguista resulta da ação de fatores externos ao lado de fatores 
estruturais/internos ao sistema. O corpus deste trabalho é composto de 564 sentenças, distribuídas em sete 
(7) gêneros, documentos de diferentes estilos, mais e menos formal, a saber: Cartas, Teatro, Manifesto e 

                                                           
20Professora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 
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Prosa oficial, escritos por baianos entre 1863 e 1908. A seleção destes sete gêneros teve por objetivo 
atender a orientação da Sociolinguística, no sentido de diversificar os gêneros para obter com mais rigor os 
resultados, uma vez que tradicionalmente sabe-se quais são os documentos com características mais e 
menos formais. Os documentos foram adquiridos no acervo do Arquivo Municipal de Salvador, Arquivo 
Público do Estado da Bahia, na Biblioteca do Mosteiro de São Bento da Bahia e em outros Arquivos 
Municipais do interior da Bahia. 
 

Palavras-chave: Clíticos. Próclise e Ênclise. Português do Brasil. Século XVIII e XX. Sociolinguística 

variacionista. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entre as características sintáticas peculiares ao Português brasileiro, doravante PB, está o 

problema da colocação dos pronomes átonos por ser um fenômeno variável e, em princípio, 

apresentar três posições distintas: clítico em posição pré-verbal, clítico em posição pós-verbal e 

clítico em posição intraverbal. Muitos trabalhos escritos sobre a colocação dos pronomes átonos 

no Português europeu – PE -, como Rizzo (1939), Cândido de Figueiredo (1944), Ogando 

(1980), Huber (1986) e outros, quer em textos literários, quer em textos não literários, situam as 

dificuldades de se estabelecer regras para a colocação dos clíticos, assim como detectar com 

precisão os elementos provocadores de próclise e ênclise e a época de variação e mudança de tais 

fatos linguísticos. Essas mesmas dificuldades são afloradas quando se quer caracterizar o 

português escrito brasileiro dos séculos XVIII e XIX, que, por várias outras razões, apresenta 

características peculiares, diferentes do português europeu. 

Para compreender a gramática do PB, em relação ao uso dos clíticos, é imprescindível 

conhecer os resultados das pesquisas desenvolvidas pelos linguistas brasileiros Tarallo (1993), 

Cyrino (1993-1994), Pagotto (1992-1993), Nunes (1993), Galves (1993), Torres Morais (1993-

1995), Ribeiro (1993-1998) e Lobo (1992-2001), pioneiros nesta investigação. Pesquisas como as 

de Schei (2000) e Lobo (2001) investigaram os pronomes clíticos em busca de novos dados que 

possibilitem explicar a diferente colocação dos clíticos no PB e Português europeu - PE.  

 O exame de trabalhos realizados sobre os clíticos no PB gerou indagações e dúvidas 

sobre o que teria acontecido no PB entre os séculos XVIII e XX, visto que resultados de 

pesquisas apontaram o PB como proclítico das origens até o século XVIII, enclítico no XIX e 

retorna ao sistema proclítico a partir do XX, como Pagotto(1992) quando mostra que a próclise 

era a posição majoritária e quase categórica no século XVI ao XVIII, em seguida mostra que no 

século XIX há no PB uma queda de frequência da próclise, sendo recuperada no século XX. 

Contudo, os textos analisados por Pagotto, nesses períodos, fossem mais de portugueses do que 
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de brasileiros. Torres Morais também atestou próclise e ênclise no PB, embora a próclise fosse 

mais frequente nos séculos XVI a XVIII e, assim como Pagotto, detectou mais ênclise do que 

próclise no século XIX e uma inversão no século XX, quando a próclise voltava a ser majoritária. 

Já Lobo (2001), que analisou cartas particulares escritas por portugueses e brasileiros no século 

XIX, atestou uma preferência pela próclise no PB, tanto em sentenças não-dependentes como 

em sentenças dependentes finitas. Observe-se que é exatamente nesse século XIX que Pagotto e 

Torres Morais registraram queda da frequência da próclise.  

Partindo desse cenário, pretende-se neste artigo descrever e caracterizar o uso dos clíticos 

em textos escritos, por baianos, nos finais do século XIX e do início do século XX para 

identificar as regras de colocação dos pronomes clíticos, os fatores que regem a próclise e a 

ênclise e os contextos de variação. A nossa hipótese é que o PB não acompanhou as mudanças 

sofridas pelo Português europeu - PE -  proclítico entre o século XVI e XVII e enclítico a partir 

dos finais do século XVIII.  

Nesta pesquisa seguiu-se os pressupostos teóricos de Romaine (1985) que afirma que um 

corpus representativo tem de ser amplo e variado em gênero e para estudar a língua em seu tempo 

real, com um pouco mais de precisão, é importante conhecer documentos diversificados quanto à 

sua natureza para observar se há diferenças de estilos e/ou comportamentos entre um texto 

menos formal como cartas particulares, e documentos mais formal – como um texto oficial ou 

jurídico. 

Esta pesquisa foi desenvolvida com base no arcabouço teórico da Sociolinguística 

variacionista de Labov que entende a língua como fato sociocultural, incorpora a descrição de 

fenômenos variáveis como parte da descrição da língua, cuja heterogeneidade não é arbitrária, 

mas sistemática, inerente ao sistema e determinada lingüística e/ou extralingüisticamente de 

forma predizível, ou seja, assume-se a postura de que a variação não é aleatória, mas sim 

governada por restrições lingüísticas e não lingüísticas. 

Os dados foram interpretados à luz de possíveis condicionamentos linguísticos, como o 

da atração lexical e a contribuição dos fatores sociais como estilo, nível de formalidade, natureza 

do documento e época do documento, portanto serão explicadas as interferências dos fatores 

sociais e as determinações do contexto estrutural. 

De acordo com a terminologia da Sociolinguística, denominam-se variáveis 

independentes ou explanatórias as variáveis estruturais e/ou sociolinguísticas identificadas e 

relevantes para os objetivos da pesquisa. As variáveis explanatórias são constituídas de grupos de 

fatores que são informações indispensáveis sobre a estrutura interna da língua observada e que 

darão pistas para um melhor entendimento das implicações linguísticas evidenciadas nos 
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documentos. É através de modelos quantitativos que se podem estabelecer correlações entre 

fatos linguísticos e socioculturais, o que proporciona uma visão da variação da língua, que é 

descrita em termos de regras variáveis, às quais se podem atribuir valores probabilísticos que 

informam a ocorrência das variantes independente do corpus observado. 

 

1 Os corpora da pesquisa 

 

O corpus deste trabalho é composto de 564 sentenças, distribuídas em quatro (4) gêneros e 

documentos de diferentes estilos, mais e menos formal, escritos por baianos entre 1863 e 1908, a 

saber: Cartas, Teatro, Manifesto e Prosa oficial. A seleção destes quatro gêneros atende uma 

orientação da Sociolinguística que a diversificação de gêneros, mais e menos formais, de autores 

diferentes, possibilita mais rigor nos resultados. Os documentos foram adquiridos no acervo do 

Arquivo Municipal de Salvador - Fundação Gregório de Matos -, Arquivo Público do Estado da 

Bahia, na Biblioteca Clemente Mariane e no Arquivo Nacional.  

Dos quatro autores das Cartas particulares, Inocêncio Marques de Araújo Góes Júnior, 

João José Barboza de Oliveira e Franklin Dória possuíam curso superior. Quanto à Condessa de 

Barral, embora não identificada a sua formação escolar, consta no dicionário de Augusto 

Victorino Sacramento Blake, que ela era culta, de inteligência inquisitiva, amante dos livros e da 

cultura, conhecia a Europa, falava línguas, filha de um diplomata que proporcionou a filha uma 

educação liberal para sua época. Os autores da peça/ Teatro, (O meio do mundo) de 

SílioBoccanera Júnior e Alexandre Fernandes, também possuíam formação superior, assim como 

o autor do texto Manifesto ao professorado baiano que foi proferido pelo médico Luiz Anselmo 

da Fonseca. Já o texto do gênero Prosa Oficial, regulamentos e resoluções, escritos por 

vereadores da Câmera Municipal de Salvador, é o único documento que os autores possuíam 

nível médio. 

 

2 Metodologia  

 

 Nesta pesquisa foram analisadas 564 sentenças de quatro documentos, de diferentes 
gêneros e registrou-se variação com prioridade para o uso da próclise. Vejamos o Quadro 1: 

 

Quadro 1 -Documentos x ocorrências de próclise e de ênclise nos quatro gêneros selecionados 
DOCUMENTOS PRÓCLISE ÊNCLISE 

Cartas 66 43 
Teatro 99 105 
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Manifesto 95 56 
1.1.1.1.1 Prosa oficial 69 31 

SUBTOTAL 329 235 
TOTAL GERAL 564 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 
 

Os documentos dos gêneros Carta, Manifesto e Prosa Oficial são os que apresentam mais 

casos de próclise, enquanto na peça, gênero Teatro, foram identificadas mais sentenças com 

ênclise. Esperava-se, originalmente, pela natureza dos textos, que o documento Prosa Oficial 

apresentasse um português mais formal e, no Teatro, menos formal por se tratar de uma 

comédia. Contudo, apesar de várias personagens da peça retratarem pessoas comuns da 

sociedade, os textos ratificaram a norma escrita em vigor, já que os seus autores possuíam curso 

superior e reproduziam a norma adquirida (o português de Portugal). 

A história dos clíticos na língua portuguesa tem revelado que a colocação dos pronomes 

átonos em sentenças subordinadas finitas foi sempre majoritariamente proclítica. Neste recorte, a 

expectativa foi confirmada, a próclise foi amplamente preferencial em sentenças subordinadas.  

Os dados detectados confirmam as informações, embora a próclise seja majoritária não é 

categórica, há variação, sentenças subordinadas finitas com próclise e ênclise. Paralelamente, a 

análise das sentenças mostrou que em contextos de sentenças matrizes não há ênclise categórica, 

embora seja amplamente preferencial. Como registramos prioritariamente ênclise nos contextos 

de sentenças matrizes e sentenças reduzidas (subordinadas não finitas), resultados em 

conformidade com a prescrição da gramática normativa, neste recorte só serão apresentados os 

dados dos clíticos em contextos de sentenças matrizes21 e subordinadas finitas.  

 

2.1 Sentenças matrizes 

 

A fim de promover uma visão geral dos clíticos, apresenta-se no quadro abaixo o 

quantitativo do clítico em sentenças matrizes e mais adiante com sentenças subordinadas finitas. 

 

Quadro 2 - Sentenças matrizes(Principal, Absoluta, Coordenadas) 
Documentos Próclise Ênclise Total 

Cartas 25/40% 38/60% 63 
Teatro 58/38% 94/62% 152 

Manifesto 33/40% 49/60% 82 
Prosa Oficial 4/13% 27/87% 31 

Total 120/37% 208/63% 328 
Fonte: elaborado pela autora (2019) 

                                                           
21Em nenhuma fase da história do português houve próclise categórica nesse contexto. 
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Os dados confirmam a prescrição gramatical, a ênclise ocorre preferencialmente em 

sentenças matrizes. Nesta pesquisa foram 208/63% casos de ênclise contra 120/37% de próclise. 

Percebemos intensa variação de próclise e ênclise nesse contexto historicamente enclítico, 

contudo ressalta-se os dados semelhantes nos textos Cartas, Teatro e Manifesto, detectados entre 

60 e 62% de ocorrência de ênclise. Já no documento Prosa Oficial há um número sensivelmente 

maior, 87% das ocorrências são de ênclise. O gênero Prosa Oficial é constituído de resoluções e 

regulamentos elaborados pela Câmara Municipal de Salvador, textos que têm um estilo mais 

formal, de sintática menos livre, portanto seguem a norma da gramática normativa.  

Embora os dados acima sejam importantes, vimos que a colocação do clítico é variável 

diante de alguns elementos, pois foram registrados com próclise e com ênclise há muita variação. 

Portanto para caracterizar com mais rigor as condições de uso do clítico, fez-se necessário 

identificar os condicionadores da ênclise e da próclise no contexto de sentenças matrizes.  

No corpus, os fatores ou elementos que antecederam o verbo e que mais atraem o clítico 

em sentenças matrizes foram: Conectivo, Advérbio e Negação, seguidos de Sujeito quantificado e 

Sintagma preposicionado. Já os fatores de ênclise foram: Verbo em início de sentença e Sentença 

adverbial, seguidos de Sujeito não quantificado.  

Os dados do Quadro 3 revelam a realidade linguística dos quatro documentos em 

sentenças matrizes. 

 

Quadro 3 - Sentenças matrizes 
Antecedentes  

do verbo 
Cartas Teatro Manifesto Prosa 

Oficial 
Total 

 
P E P E P E P E P E 

Conectivo 1 3 6 13 9 6 - 1 16 23 
Sujeito não 
quantificado 

5 3 12 9 5 8 3 7 25 27 

Advérbio 2 4 9 7 1 1 - 1 12 13 
Sentença adverbial - 4 1 2 - 4 4 - 5 10 
Sujeito quantificado - - 2 - 1 1 - - 3 1 

Negação 6 - 12 4 4 - - - 22 4 
Sintagma 

preposicionado 
1 2 1 7 2 2 - 3 4 14 

Verbo em início de 
sentença 

3 18 7 47 1 21 1 11 12 97 

Objeto direto 1 - - - - 2 - - 1 2 
Mais de um elemento 7 4 11 4 8 2 - - 26 10 

Total 26 38 61 93 31 47 8 23 126 201 
Fonte: elaborado pela autora (2019) 
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Nas Cartas os elementos mais condicionantes da próclise em sentenças matrizes foram 

Negação e Mais de um elemento. E os que determinaram a ênclise foram Verbo em início de 

sentença e Sentença adverbial. Os contextos de Verbo em início de sentença e de Negação são, 

respectivamente, contextos previstos de ênclise e de próclise na língua portuguesa. Nosdemais 

contextos houve variação.Vejamos alguns exemplos mais representativos de sentenças matrizes 

nas Cartas. 

 

Negação  
(1) Franklin, meo amigo do C. não me é possível expressar-lhe o estado de sentimento e 

saudade de q me aço possível desde o momento em q tive a triste noticia do fallecimento 
da sua mãe... (C P3) 

(2) Dê me noticias suas, bem minunciosas, e não se esqueça nunca de quem é com toda a 
sinceridade ... (C P3) 

 
Verbo em início de sentença  
(3) Prezu-me de ter sido sempre e de continuar a ser amicíssimo seu ... (C P3) 
(4) Escrevo-lhe para saber de sua saúde, e para pedir-lhe um obsequio, a que me da 

certo direito a amizade com que você me trata. (C P3) 
 

No gênero Teatro, os contextos Negação,Mais de um elemento e Sujeito quantificado 

foram os que mais contribuíram para a incidência de próclise em sentenças matrizes. Em relação 

à ênclise, os elementos determinantes foram Conectivo, Verbo em início de sentença e Sintagma 

preposicionado. Com estruturas de Negação e Mais de um elemento, a próclise é majoritária, 

enquanto com ênclise, em construções Verbo em início de sentença. Percebe-se, então, que, tanto 

nas Cartas como no Teatro, verbo precedido de Negação foi o contexto mais condicionante de 

próclise em sentenças matrizes. Em contexto de sentença matriz registrou-se, de um modo geral, 

variação na posição do clítico, mas com preferência pela ênclise. Vejamos alguns exemplos de 

sentenças matrizes no Teatro, com próclise e ênclise. 

 

Negação com próclise e com ênclise 
(1) Sogra: Deixa esse anima berra, sinhazinha, não se dá importância a elle. (T P3) 
(2) Policial: Eu não quero saber si é branca ou preta, não dê-lhe a arma. (T P3) 

 
Verbo em início de sentença com ênclise e próclise 
(3) Pedro Botelho: Sombras Vigilantes, ajudae-me. (T P3) 
(4) Soldado: Me solte, pela alma de sua mãe... (T P3) 
(5) Beata: Me confesso todo santo dia no oratório lá na Piedade. (T P3) 
 

Como vimos no quadro, no documento Manifesto os contextos de Negação,Mais de um 

elemento e Conectivo foram determinantes de próclise, enquanto os condicionantes de ênclise 

foram Verbo em início de sentença, Sentença adverbial e Sujeito não quantificado. Nesse 
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documento, quando o verbo estava precedido de Sujeito quantificado, Advérbio e Sintagma 

preposicionado os clíticos apresentam uma regra variável, ocorriam com próclise e com ênclise, 

contudo, a ênclise foi majoritária. Vejamos alguns exemplos de sentenças matrizes no Manifesto. 

 

Negação 
(1) Não vos posso dizer o que senti ao ouvir estas palvras. (M P3) 
(2) Ouvioem silencio, não nosdespedimos, continuando eu onde estava... (M P3) 
 
Mais de um elemento 
(3) ... eu ainda me poderia ter limitado a mandar advertil-o em meu nome, porque era civil que 

fosse attendido. (M P3) 
(4) ... e isto depois d’elleslhe haverem feito sua proposta e reflectida e, ultrajante, responder-

lhes simplesmente. (M P3) 
 

Verbo em início de sentença 
(1) Accrescente-se ao que leva dicto que sirvo na primeira serie medica e pharmaceutica... (M 

P3) 
(2) Calei-me e esperei que cessasse o tumulto. (M P3) 
 
Sentença adverbial 
(1) Quando retirei-me da sala dos professores, os Srs. srs. Antonio de Cerqueia Pinto... 
(2) Continuei ainda a trabalhar até às 4horas, quando retirei-me da Faculdade em completa paz. 
 

No documento Colleção de instruções, resoluções e regulamentos apesar de poucos 

dados, a ênclise é majoritária, com exceção do contexto Sentença adverbial, que se registrou 

mais casos de próclise. Confiram-se os dados de casos de ênclise encontrados no documento. 

 

Verbo em início de sentença 
(1) Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrario. (PO P3) 
(2) Expeçam-se as communicações necessárias para os effeitos devidos. (PO P3) 
 
Sentença adverbial 

               (1) São tambem especiaes ou addicionaes, e as primeiras substituem as taxas communs, 
quando lhe sejam superiores, e as segundas são accrescentadas áquellas.  
(2) 3° Quando se tiver de effectuar alguma restituição de impostos, será isso averbado na 
minuta do pagamento e no livro da respectiva receita. 

 

2.2 Sentenças subordinadas finitas nos quatro gêneros/documentos 

   

 Vejamos o Quadro 4 de sentenças subordinadas finitas (sem as reduzidas) 

 

Quadro 4 -Sentenças subordinadas finitas 
Documentos Próclise Ênclise Total 

Cartas 41/89% 5/11% 46 
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Teatro 41/79% 11/21% 52 
Manifesto 62/89% 7/11% 69 

Prosa Oficial 65/94% 4/6% 69 
Total 209/89% 27/11% 236 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 
 

Como já previsto, no contexto de sentenças subordinadas finitas identificamos 209/89% 

de próclise, portanto majoritária, e 27/11% de ênclise. Registramos nas Cartas 41/89%, 

Manifesto 62/89% e Prosa Oficial 65/94% os maiores percentuais de próclise. Os casos de 

ênclise nesses documentos podem ser caracterizados como hipercorreção dos autores, pois sendo 

a ênclise a norma do PE no século XIX e sabendo-se da influência da norma de prestígio, 

acredita-se que esses autores usavam ênclise nos contextos, historicamente, previsto de próclise. 

No quadro das sentenças matrizes o documento Prosa Oficial apresentou mais casos de ênclise, 

27/87%, já neste contexto de sentenças subordinadas finitas, tradicionalmente proclítico, o 

documento Teatro foi o que registrou o maior percentual de ênclise, 11/21%. 

 Embora a próclise fosse majoritária, em todos os documentos, foram analisados os 

elementos mais proclisadores e os menos atrativos do clítico em cada documento, a fim de 

compreender com mais clareza os dados. De um modo geral, os elementos que antecederam o 

verbo e mais condicionaram a posição proclítica nos documentos foram Conectivo, Negação e 

Sujeito não quantificado. 

Nas 52 sentenças subordinadas finitas identificadas no Teatro, a posição dos clíticos foi 

majoritariamente proclítica, 41/79% casos, e os elementos mais frequentes e proclisadores foram, 

principalmente, Conectivos. Ocorreram também em contextos de Negação e Sujeito não 

quantificado. Contudo, registrou-se 11/21% casos de ênclise. Atestamos 69 sentenças 

subordinadas finitas no Manifesto. Destas, 62/89% construções com próclise e 7/11% com 

ênclise. Os elementos mais condicionadores de próclise nessas sentenças foram: Conectivo, 

Negação, Sujeito não quantificado e Mais de um elemento. Já no texto Prosa Oficial registramos 

69 sentenças subordinadas finitas, dessas 65/94% em posição proclítica e 4/6% enclíticas. Vimos 

nestes textos que a próclise foi amplamente preferida em contexto de sentenças subordinadas 

finitas, embora tenha havido também alguns registros de ênclise. Nesses documentos os 

elementos mais proclisadores são Conectivo, Sujeito não quantificado, Advérbio e Sintagma 

preposicionado. Com ênclise o elemento foi o Conectivo. 

  

2.2.1 Contextos de subordinadas finitas com próclise 

 



 

Anais do Seminário de Estudo de Linguagens. v. 1. Salvador: PPGEL, 2019. 
 

A seguir apresentamos alguns exemplos de sentenças subordinadas finitas em contextos 

de próclise e ênclise. 

 

Conectivo 
(1) Meu Franklin, eu aguardo um livro d’ouro que me destes, e que me traduz nta. Causa sancta 

que tendo n’alma ... (C P3) 
(2)  Advogado: A sogra, senhores juizes, é o mamífero mais desdentado que se conhece no outro 
mundo... (T P3) 
(3) Na praça 15 de Novembro e na rua do Collegio – meu caminho habitual ate cuja embocadura 
fui acompanhado pelos que me insultavão[  ] curiosos que já esperavam por este insólito 
espetáculo. (M P3) 
(4) Art. 5º. Escripturar por ordem alphabetica o livro da porta, onde se fará o lançamento de 
todos os papeis que foram dirigidos ao Conselho. (PO P3) 

 
Negação   
(1) ...abrirem nos sertões do Estado do Brasil minas de salitre, de baixo de certos 
privilégios, e condições nela declarados, sem que não se saiba o seu efeito...(C P3) 
(2) Presidente do 1o Grupo: Elles foram planejar contra nós, portanto vamos tomar as nossas providencias quanto antes, para 
que não nos preguem alguma peça .... (T P3) 
(3) Tal motivo porque muito naturalmente não lhepude desculpar o facto de atirar pedras para o 
meu gabinete...(M P3) 
 

            Sujeito não quantificado (Manifesto) 
(1) Vou por em prática o que você me lembrou a publicação de algumas de minhas poesias. (C 
P3) 
(2) Mercúrio: Entre ellas vem a de um inglês de roupa de quadros, capacete com grande pano branco, cujas pontas lhe 

caem pelas costas, uma bolsa a tiracolor, mãos amarradas às costas por grande cobra, cuja cabeça lhesobe pelo hombro... 
(T  P3) 

(3) S. Ex. quis, por força de rasoes que refutei, que eu me desse por satisfeito  à vista da confissão... (M P3)  
(4) Encerrar diariamente o ponto dos empregados da secretaria da intendência, velando para que 

os mesmos se conservem na repartição ... (PO P3) 
 
2.2.2 Sentenças subordinadas finitas com ênclise  

 A ocorrência de ênclise no contexto de subordinadas finitas foi majoritariamente com 

Conetivo, mas também Sujeito não quantificado. 

 

(1) Espero impacientemente o vapor de depois de amanhã, pelo qual V. m. me 
comunicará se, com a chegada do vapor do sul, confirmou-se similhante noticia que 
aliás você da-me como incontestável. (C P3) 
(2) Um amigo intendeo que V. pode prestar alguma consideração a um pedido meo; e 
como o negocio parece-se pequeno... (C P3) 
(2) Advogado: Foi a sogra, sim, senhores juizes, foi a sogra a primeira pulga que ferrou-lhe uma 
dentada. (T P3) 
(3) Advogado: Criminoso homem que casou-se no outro mundo vinte e cinco vezes ... (T P3) 
(4) Continuei ainda a trabalhar até as quatro horas, quando retirei-me da faculdade em 
completa paz. (M P3) 
(5) Quando retirei-me da sala dos professores, os Srs. srs. Antonio de Cerqueia Pinto... (M P3) 
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Vimos nesse breve estudo descritivo o comportamento dos clíticos em sentenças matrizes 

e subordinadas finitas, diante de fatores de próclise e de ênclise. Verificamos contextos 

tradicionalmente enclíticos detectados com próclise econtextos previstos de próclise que 

ocorreram com ênclise, como Negação. Esses fatos levaram-nos a verificar se a frequência de 

próclise ou de ênclise estava ou não associada ao nível de escolarização dos autores. Dos 

documentos analisados, sete (7) autores têm nível superior (Cartas, Teatro, Manifesto) e um (1) 

não superior (Prosa Oficial). Esperava-se, mais provável, que os dados revelassem a regra do uso 

do clítico de acordo com a gramática normativa, uma vez que os autores tiveram acesso a muitos 

anos de escolarização, contato mais sistemático com a norma prescritiva/ gramática normativa. 

Nessa perspectiva interessava perceber, particularmente, a produção do documento Prosa Oficial 

em relação aos demais textos por tratar-se de autor sem nível superior. No texto do Teatro “O 

meio do mundo” temos casos de personagens com formação superior e não superior, por isso 

aidentificação de alguns personagens ficou um pouco comprometida, pois não se tem elemento 

suficiente para afirmar a escolarização desses personagens. Mas os autores da peça procuram 

retratar a fala menos culta de indivíduos, pouco escolarizados ou analfabetos nas personagens 

Sinhá Mariquinhas, Zé Povinho, Mulata Velha, Soldado, Flautista, a Beata e a Sogra.  As 

informações sobre o nível de escolarização e o estrato socioeconômico das personagens foram 

apresentadas pelos próprios autores na introdução das peças e confirmadas pelo contexto e 

enredo das histórias. 

A fim de obter resultados mais precisos, cruzamos os dados do nível de escolarização 

com o tipo de sentença para verificar se há alguma relação entre o uso dos clíticos de acordo 

com a gramática normativa e o nível de escolarização dos autores. Vejamos os dados no Quadro 

5: 

 

Quadro 5 -Tipos de Sentenças x Nível de escolarização  
Tipo de  

Sentenças 
Nível Superior Não superior Total 
P E P E 

Matriz 116 181 4 27 328 
Subordinadas 144 23 65 4 236 

Total 260 204 69 31 564 
Fonte: elaborado pela autora (2019) 

 

Os dados identificados confirmam a prescrição gramatical, sentenças matrizes são 

contextos de ênclise e proclítico em sentenças subordinadas. Contudo, chamamos atenção para o 

número de próclises em sentenças matrizes, nos textos de autores com nível superior. Neste 

contexto, tradicionalmente enclítico, comparando os quatro documentos, vimos que houve mais 

próclise, nas Cartas, Teatro e Manifesto, todos os autores destes documentos têm nível superior, 
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mais anos de escolarização sistemática e contato com a norma padrão. Ao contrário, no 

documento Prosa Oficial, cujo autor não tem nível superior, detectamos menos próclise e mais 

ênclise em sentenças matrizes, conforme a regra normativa. Comparando apenas os dados dos 

autores com nível superior, ocorreram 116/39% casos de sentenças com próclise e 181/61% de 

com ênclise, isto significa que havia variação intensa nesse contexto sintático que historicamente 

era enclítico. Este dado revela um contexto de possível mudança no sentido da próclise no 

português brasileiro. Já no contexto de subordinadas, a coerência continua, 144/86% de casos de 

próclise contra 23/14% de ênclise. Neste contexto tradicional proclítico, o documento que mais 

registrou ênclise foi o Teatro, texto escrito por autores com nível superior, enquanto que na 

Prosa Oficial, texto escrito por autor sem nível superior, houve menos ocorrência de ênclise.  

Dessa breve análise percebe-se que os documentos Teatro e Prosa Oficial se revelaram muito 

importantes nessa pesquisa. A seguir apresentamos exemplos de sentenças de indivíduos com e 

sem formação superior e com pouca escolarização ou analfabeto. 

 

Textos produzidos por indivíduos ou personagens com formação superior 
(1) Críticos: Ora por quem é, nao fala mais nisto; bem sei que o senhor não pediu-me 

nenhum juizo crítico; (Teatro) 
(2) Já tenho-a mandado exigir por mais de uma vez... (Cartas) 
 
Textos produzidos por personagens sem formação superior 
(3) Mercúrio: ...criminoso um homem que casou-se no outro mundo vinte e cinco 

vezes. (Teatro) 
(4) Sombra vigilante: Eu ordeno, tire a chapelleta e não aproxime-se. (Teatro) 
 
Textos que retratam personagem com pouca escolarização ou analfabeto 
(5) Zé Povinho: Eu sou muito valente, mas quando o negocio cheira a cacete ou a 

ferro, nao é comigo... cada um que se agüente no balanço, porque eu mudo me 
imediatamente. (Teatro) 

(6) Sogra: Deixa ele berra, sinhazinha, não dá-se importancia a elle. (Teatro) 
 

Nos exemplos acima, o clítico ocorreu proclítico quando precedido de conjunção 

coordenada e, em sentenças produzidas por pessoas com e sem formação superior. Percebe-se 

que nestes textos os baianos realizavam uma regra em que os clíticos se apresentavam 

proclíticos em contextos de conjunção coordenada e, regra diferente da usada pelos 

portugueses. Vimos que não há grandes diferenças entre as regras utilizadas por indivíduos com 

e sem formação superior. Isto significa que, nos finais do século XIX e início do século XX, os 

baianos com e sem formação superior usavam uma regra variável de posição de clítico.  

Nos exemplos abaixo o clítico ocorre em posição inicial absoluta de oração, as sentenças 

foram produzidas por Sinhá Mariquinhas, Sogra, Flautista, Soldado, Mulata Velha, Velho, 

Teófilo e Rosália, personagens que não têm formação superior ou são semi-analfabetos.  
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(1) Mulata velha: Me lembro das festas, dos ternos de reis, dos hinos... (Teatro) 
(2) Sogra: Sealevante dahi, sinhô, vá comprar os biete... (Teatro) 
(3) Velho: Tedirei tudo sobre esse caso. (Teatro) 
 
Acreditamos que os casos de próclise nos contextos de Verbo em início de sentença e de 

Sujeito, e os de Negação com ênclise, sejam indícios da sintaxe brasileira, uma vez que no PE 

antigo, clássico e moderno esses contextos são consagrados, respectivamente, de ênclise e de 

próclise. Estamos também considerando as falas das personagens Sinhá Mariquinhas, Zé 

Povinho, a Sogra, Soldado, Flautista e Mulata Velha como representações da fala menos culta e 

de pessoas pertencentes a um estrato socioeconômico menos privilegiado. 

 

3 Conclusões 

 

Os resultados de pesquisas de linguistas brasileiros apontaram o PB como proclítico das 

origens até o século XVIII, enclítico no XIX e retorna ao sistema proclítico a partir do XX.  

Nesta pesquisa, apesar da posição do clítico ser variável em muitos contextos, detectamos no 

cômputo geral mais próclise do que ênclise no corpus. 

Percebemos que em contextos de sentenças matrizes a ênclise foi majoritária, mas não 

categórica e os contextos mais relevantes de ênclise foram Verbo em início de sentença, Sujeito 

não quantificado e Sentença adverbial. Em contextos de sentenças subordinadas finitas verificou-

se que, embora a posição majoritária preferencial e prevista tenha sido a próclise, ocorreram 

alguns casos de ênclise. O dado mais relevante é a ocorrência de ênclise em contextos 

consagrados de próclise na história dos clíticos, na língua portuguesa. Vimos sentenças 

subordinadas finitas em contextos de Negação e Sujeito quantificado com o pronome enclítico 

(contexto categórico de próclise) e Verbo em início de sentença com próclise (contexto 

categórico de ênclise). Esses dados caracterizam a norma vernácula do PB. Identificamos textos 

de baianos sem instrução superior com próclise em alguns contextos previstos de ênclise e os 

baianos com instrução superior já usavam regras diferentes daquelas aprendidas na escola – a 

gramática da ênclise. Em contextos de sentenças subordinadas, como era esperado, a próclise foi 

amplamente utilizada, assim como em contexto de sentenças matrizes, a ênclise foi majoritária, 

mas não categórica.  

 Nessa perspectiva, textos produzidos por indivíduos com uma formação sistemática da 

língua portuguesa, pouco revelariam características do português popular brasileiro. Entretanto, 

as características do PB apareceram em sentenças matrizes, no contexto de ordem variável, 

historicamente previstos de ênclise: verbo precedido de Conectivo e, principalmente, clítico antes 
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do Verbo em início de sentença. Considera-se esses dados indícios de regras vernáculas brasileiras 

da sintaxe dos clíticos, já visíveis nos textos escritos por baianos com e sem formação superior. 

Do ponto de vista linguístico havia no Brasil, pelo menos, as seguintes normas 

linguísticas: 1) uma norma escrita portuguesa que serviu de modelo para a norma escrita dos 

brasileiros – a norma socialmente prestigiada, da elite luso-brasileira; 2) uma norma vernácula 

(oral) portuguesa; 3) e uma norma vernácula (oral) brasileira. De um lado, a elite que teve 

acesso à educação sistemática da língua portuguesa e, de outro, uma parte pequena da 

população que recebeu, apenas, uma educação elementar e alguns poucos ao ensino de nível 

médio e, por fim, uma grande massa da população - os semianalfabetos ou analfabetos -  os 

que viviam à margem da sociedade. Esses fatos contribuem para o entendimento do 

predomínio da próclise no PB, pois, certamente, uma população de mais de 70% de não-

brancos, pobres e analfabetos, de algum modo, influenciaria no rumo dessa história. 

Compartilhamos com ROMAINE (1985) a ideia da necessidade de estudar textos variados em 

gêneros e estilos, pois um corpus de um único gênero e/ou estilo apresenta características 

limitadas ou de apenas um autor.  

Embora a próclise seja majoritária nos documentos analisados, acreditamos que, se os 

textos desta pesquisa fossem menos formais e produzidos por baianos com menor instrução 

escolar, teríamos um número ainda mais significativo de próclise, porque, como vimos, somente 

por meio de textos menos formais podemos, como até hoje, documentar as feições morenas do 

português brasileiro. 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

CORVALAN, S. Silva. Sociolinguística – Teoria y Analises. Madrid: Editorial Alhambra,  
1989. 
 
LABOV, W. PrinciplesofLinguisticChange: InternalFactors. Oxford/Cambridge: 
Blackwell,1994, vol.1 
 
LOBO, Tânia. A colocação dos clíticos em português. Duas sincronias em confronto.  
Dissertação de Mestrado. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1992. 

 
MARTINS, Ana Maria. Clíticos na história do português. Tese de Doutorado. 
Lisboa:Universidade de Lisboa: 1994. 
 
OLINDA, Sílvia Rita Magalhães de. A colocação dos pronomes nos séculos XVIII e XIX no 
português do Brasil. A questão revisitada. Tese de Doutorado. Salvador: Instituto de Letras da 
Universidade Federal da Bahia, 2002. 



 

Anais do Seminário de Estudo de Linguagens. v. 1. Salvador: PPGEL, 2019. 
 

 
ROMAINE, Suzanne. Socio-historicallinguistics – Its Status andMethodology. 
Cambridge, Cambridge, University Press, 1985. 
 
ROBERTS, Ian & KATO, Mary. (orgs.). Português brasileiro: uma viagem diacrônica.  
Campinas: UNICAMP, 1993. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anais do Seminário de Estudo de Linguagens. v. 1. Salvador: PPGEL, 2019. 
 

 

ROTACISMO/MUTUÍPE: UMA ANÁLISE SOCIOLINGUÍSTICA 
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E-mail: joi-sena@hotmail.com 

 
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi fazer uma análise do fenômeno linguístico rotacismo no 
município de Mutuípe-Ba. O rotacismo é caracterizado pela neutralização de uma consoante líquida lateral 
por uma líquida vibrante em sílabas do tipo CCV (consoante + consoante + vogal) como, por exemplo, 
em “blusa” por “brusa”, “bloco” por “broco”, “clavícula” por “cravícula”. Em alguns dialetos, sociais e 
geográficos do Brasil, os falantes neutralizam os traços distintivos desses dois fonemas realizando, assim, a 
alternância entre as consoantes líquidas, lateral alveolar [l] e vibrante fraca ou tepe [ɾ]. No português 
brasileiro, o rotacismo, segundo os estudos tradicionais, é considerado erro linguístico, entretanto, do 
ponto de vista sociolinguístico, trata-se de um fenômeno que está em variação na língua e é associado a 
fatores socioeconômicos, regionais, de gênero, de faixa etária e escolaridade. Para isso, analisaram-se as 
falas dos residentes do município de áreas urbana e rurais. Propôs-se analisar a dicotomia: continuo 
linguístico rural e continuo urbano em contextos diferentes. Para este estudo foi adotado o aporte teórico 
da Sociolinguística Variacionista, a qual tem como objeto de estudo a fala e defende que língua e sociedade 
são indissociáveis, para se estudar a língua tem que se levar em consideração o contexto sócio 
comunicativo em que o enunciado foi produzido. No primeiro momento foi analisada a fala dos 
informantes em uma situação de menor monitoramento linguístico, para isso usou-se as entrevistas em 
estilo livre e no segundo momento foi usado um questionário, que ambicionou coletar as falas em um 
contexto de maior monitoramento linguístico. Dividiram-se os informantes em duas faixas etárias (20 a 
35) e de (45 a 60), sendo informantes do sexo feminino e masculino e com escolaridades, nível 
fundamental e nível médio. Com base nesses critérios de estratificação foi observado quais os fatores 
linguísticos e extralinguísticos favorecem a alternância entre estas duas consoantes líquidas, a lateral e a 
vibrante. Dentre os resultados ficou constatado que o fenômeno é influenciado por fatores linguísticos e 
extralinguísticos e que a localização geográfica do falante exerce influência na realização do rotacismo. 
 
Palavras-Chave: Sociolinguística variacionista. Rotacismo. Consoanteslíquidas. Fatoreslinguísticos, 
Fatoresextralinguísticos. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A análise do rotacismo tem sido motivo de estudos e discussões entre os linguistas que 

vêm tentando descrever a heterogeneidade linguística brasileira. O fenômeno está presente na 

evolução de diversas línguas, sendo registrado na evolução do latim vulgar para as línguas 

românicas através de documentos como o AppendixProbi e encontrado também no primeiro 

documento oficial do Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha, e no poema Os Lusíadas, de Camões.  

Investigamos neste trabalho a alternância entre a consoante líquida alveolar [l] e a 

consoante líquida vibrante fraca ou tepe[ɾ] no município de Mutuípe- BA, cuja população é de 

aproximadamente 22 mil habitantes, sendo que 56% deles residem na zona rural. O 
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questionamento norteador da pesquisa foi o seguinte: Quais os fatores linguísticos e/ou 

extralinguísticos que influenciam os moradores do município de Mutuípe-BA a realizarem o 

rotacismo? Como objetivo desta investigação, propõe-se analisar os fatores linguísticos e 

extralinguísticos que condicionam a presença do rotacismo no município de Mutuípe. 

Esta pesquisa é relevante, pois busca entender a variação linguística de um item tão 

frequente na fala da população. Busca assim compreender quais são os fatores que influenciam os 

moradores da localidade a produzirem o fenômeno. Esse estudo foi realizado utilizando o aporte 

teórico da Sociolinguística Variacionista. Que compreende a variação como sendo condicionada 

por determinados fatores que podem ser linguísticos ou extralinguísticos. 

 

1 A sociolinguística variacionista 

 

 Por essa teoria, a língua é o lugar de interação e está em constantes transformações. 

Assim, a variação é vista como algo normal, já que é impossível falantes tão diferentes falarem da 

mesma forma. Considerar a língua como estável é um equívoco e equivale a afirmar que não 

existem diferentes tipos de falantes. Para Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]), “a variação é 

inerente ao sistema linguístico, sistemática, regular e ordenada, sendo motivada por pressões 

sociais que estão permanentemente atuando na língua, e por isso não deve ser estudada fora do 

contexto social”. 

A sociolinguística nasce nos Estados Unidos nos anos de 1960 e tem como um de seus 

fundadores Labov. Ele publicou vários trabalhos sobre a temática e chegou às seguintes 

conclusões: a) as línguas mudam porque, primeiramente, variam; b) não se pode estudar os fatos 

linguísticos sem levar em consideração a sua inserção no contexto social dos falantes. 

A sociolinguística defende que não existe falar certo ou errado. O que existe são 

variedades linguísticas condicionadas por diferentes fatores, como escolaridade, sexo, idade, meio 

geográfico e classe social. Todas as variedades de falares são, portanto, merecedoras de respeito.  

O rotacismo é caracterizado comumente como erro linguístico, que, segundo Bagno 

(2007) é todo e qualquer uso da língua que se diferencie do modelo idealizado, toda pronúncia e 

todo vocabulário que revelem a origem social desprestigiada pelos falantes. No Brasil, 

consideram-se erro linguístico as formas que estão em variação no português brasileiro oriundas 

das camadas populares da população, que são, normalmente, os menos escolarizados e os de 

meios geográficos periféricos ou rurais.  

Contrariamente a esta visão, a sociolinguística aponta que todos os dialetos são 

igualmente bons como sistemas linguísticos, uma vez que são adequados às necessidades de seus 
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falantes. Desse modo, o sentimento de que as formas discrepantes do modo de falar culto são 

erradas se deve a um grave preconceito social presente na sociedade. 

O rotacismoérepresentado pela troca da lateral [l] pela vibrante [ſ]. Alguns falantes 

neutralizam os traços distintivos desses fonemas. Essa troca acontece porque esses dois fonemas 

apresentam uma série de propriedades fonéticas e constituem uma classe natural que apresenta 

comportamentos semelhantes em diversas línguas, inclusive no português. Um desses 

comportamentos é o fato [l] e [ſ] serem as únicas consoantes possíveis em segunda posição de 

um grupo consonantal; elas também são os últimos fonemas adquiridos pelas crianças, além de 

possuírem o ponto de articulação muito próximo. 

Quanto ao ponto de articulação, há muitas semelhanças, pois ambas as consoantes são 

realizadas com a ponta da língua tocando os alvéolos. No entanto, são fonemas distintos no 

português, uma vez que, de acordo com o princípio da comutação a pares mínimos idênticos ou 

análogos de palavras, a troca de /l/ por /r/ pode implicar em mudança de significado como, por 

exemplo, no caso das palavras “mal” e “mar” (COX; ASSAD, 1999).  

Embora, na maioria das vezes, a troca da lateral pela vibrante não acarrete mudanças 

expressivas no significado, sendo possível identificar a palavra como em “bloco” por “broco”, há 

situações em que a troca provocará dificuldades de interpretação como em “fluir”, que tem 

significado de “escorrer”, “manar”, “escoar”, “passar o tempo”, “correr em estado fluído” e 

“fruir”, que significa “usufruir”, “ter prazer com”, “desfrutar”, “gozar de algo ou de uma 

situação”. O traço distintivo do [l] e do [ɾ] nesse contexto pode levar a interpretações distintas e 

até mesmo constrangedoras para o interlocutor.  

Bagno (2007) argumenta que as noções que temos de erro linguístico provêm do mundo 

ocidental e surgiram com as primeiras gramáticas gregas, perdurando até a atualidade. Diz o autor 

que: 

 

Como a língua grega tinha se tornado o idioma internacional dentro do grande 
império formado pelas conquistas do Rei Alexandre, surgiu a necessidade de 
normatizar essa língua. Ou seja, de criar um padrão uniforme e homogêneo que 
se erguesse acima das diferenças regionais e sociais para se transformar num 
instrumento de unificação político e cultural (BAGNO, 2007, p.63). 

 

Dessa forma, passou a ser visto como erro todo uso da língua que diverge do modelo 

idealizado pela elite. Consideram-se erro linguístico as formas que estão em variação no 

português brasileiro, as quais são oriundas das camadas populares da população, que são, 

normalmente, os menos escolarizados e os de meios geográficos periféricos ou rurais.  
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No entanto, a sociolinguística defende que as variedades linguísticas são todas 

merecedoras de respeito, então a noção de erro é uma ideia arbitrária. De forma mais 

simplificada, a língua deve ser como um armário de roupas. Qualquer indivíduo sabe que as 

roupas que usa para uma festa difere das que usa para uma entrevista de emprego. A maneira de 

falar do indivíduo a ser utilizada nos diversos contextos também será diferente. 

 Muitas vezes, o que se interpreta como infração a uma regra gramatical nada mais é do 

que um empréstimo de outra norma. No caso do rotacismo, o falante, ao trocar a lateral pela 

vibrante, está, simplesmente, empregando uma regra que foi realizada da passagem do latim para 

o português. 

 Observemos o Quadro 1:  

 

Quadro 1 -Do Latim para o Português 
LATIM PORTUGUÊS 

Platu Prato 

Nobile Nobre 

Blandu Brando 

Regula Regra 

Clavum Cravo 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Então, o rotacismo que, segundo os estudos tradicionais, é caracterizado como um 

possível erro é apenas um prosseguimento de uma tendência muito antiga no português (e em 

outras línguas) que os falantes rurais ou não escolarizados muitas vezes levam adiante (BAGNO, 

2007, p. 73-74).  

O rotacismo, embora na atualidade seja um fenômeno estigmatizado, já foi usado como 

“padrão” na língua latina.  

 

2 A análise dos dados 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar a análise dos dados obtidos através dos inquéritos 

realizados. Esta pesquisa teve como base para a recolha dos dados 18 questões, sendo 6 do 

questionário fonético- fonológico do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) e 12 elaboradas para a 

pesquisa. Além disso, recorreu-se à utilização de entrevista em estilo livre, com o intuito de 

coletar a fala dos informantes em uma situação de menor monitoramento linguístico. A pesquisa 
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foi feita com oito informantes de duas faixas etárias 

sexos.  

Para o tratamento estatístico do

transcrição das entrevistas, foi necessário codificar cada ocorrência e na sequência rodar os dados 

no GoldVarb. Vale ressaltar, que o programa faz os cálculos matemáticos de proporção e 

probabilidade. Segundo, (GUY e ZILLES, 2007, p.105) o GoldVarb “é um conjunto de 

programas computacionais de análise multivariada, especificamente estruturada, para acomodar 

dados de variação sociolinguística”. 

Na análise dos dados, observaremos quais os fatores lingu

presença de outro segmento vibrante na palavra e extensão do vocábulo; e quais os fatores 

extralinguísticos: sexo, localização geográfica, escolaridade e faixa etária que exercem mais 

influência na realização do rotacismo.  

 

2.1 Distribuição geral dos dados

 

Das sete variáveis usadas como possíveis condicionantes do fenômeno em estudo, o 

programa GoldVarb selecionou como relevantes a posição silábica, a extensão do vocábulo, a 

escolaridade e a localização do informante (Urbano/Ru

da influência desses fatores, apresentaremos a distribuição geral das variantes pesquisadas, o que 

pode ser acompanhado a seguir:

Gráfico 1:

 

Pela distribuição geral dos dados apresentada no gráfico acima, obtive

de 35,9 para a ocorrência do rotacismo na fala dos mutuipenses contra 64,1 de não ocorrência. 

Pode-se inferir que, na fala dos informantes do município, há 

embora a ocorrência da variante não
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foi feita com oito informantes de duas faixas etárias – de 20 a 35 anos e de 45 a 60 

Para o tratamento estatístico dos dados, usou-se o programa GoldVarb, após a escuta e a 

transcrição das entrevistas, foi necessário codificar cada ocorrência e na sequência rodar os dados 

no GoldVarb. Vale ressaltar, que o programa faz os cálculos matemáticos de proporção e 

. Segundo, (GUY e ZILLES, 2007, p.105) o GoldVarb “é um conjunto de 

programas computacionais de análise multivariada, especificamente estruturada, para acomodar 

dados de variação sociolinguística”.  

Na análise dos dados, observaremos quais os fatores linguísticos: posição silábica, 

presença de outro segmento vibrante na palavra e extensão do vocábulo; e quais os fatores 

extralinguísticos: sexo, localização geográfica, escolaridade e faixa etária que exercem mais 

influência na realização do rotacismo.   

Distribuição geral dos dados 

Das sete variáveis usadas como possíveis condicionantes do fenômeno em estudo, o 

programa GoldVarb selecionou como relevantes a posição silábica, a extensão do vocábulo, a 

escolaridade e a localização do informante (Urbano/Rural). Antes de fazermos a análise detalhada 

da influência desses fatores, apresentaremos a distribuição geral das variantes pesquisadas, o que 

pode ser acompanhado a seguir: 

Gráfico 1: Distribuição geral da variável dependente. 

 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora 

Pela distribuição geral dos dados apresentada no gráfico acima, obtive

de 35,9 para a ocorrência do rotacismo na fala dos mutuipenses contra 64,1 de não ocorrência. 

se inferir que, na fala dos informantes do município, há a prevalência da variante padrão, 

embora a ocorrência da variante não-padrão esteja presente em uma proporção relativamente 
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de 20 a 35 anos e de 45 a 60 – e dos dois 

se o programa GoldVarb, após a escuta e a 

transcrição das entrevistas, foi necessário codificar cada ocorrência e na sequência rodar os dados 

no GoldVarb. Vale ressaltar, que o programa faz os cálculos matemáticos de proporção e 

. Segundo, (GUY e ZILLES, 2007, p.105) o GoldVarb “é um conjunto de 

programas computacionais de análise multivariada, especificamente estruturada, para acomodar 

ísticos: posição silábica, 

presença de outro segmento vibrante na palavra e extensão do vocábulo; e quais os fatores 

extralinguísticos: sexo, localização geográfica, escolaridade e faixa etária que exercem mais 

Das sete variáveis usadas como possíveis condicionantes do fenômeno em estudo, o 

programa GoldVarb selecionou como relevantes a posição silábica, a extensão do vocábulo, a 

ral). Antes de fazermos a análise detalhada 

da influência desses fatores, apresentaremos a distribuição geral das variantes pesquisadas, o que 

Pela distribuição geral dos dados apresentada no gráfico acima, obtive-se um percentual 

de 35,9 para a ocorrência do rotacismo na fala dos mutuipenses contra 64,1 de não ocorrência. 

a prevalência da variante padrão, 

padrão esteja presente em uma proporção relativamente 
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alta, 35,9. Vale lembrar que, nessa distribuição geral, consideraram-se as duas localidades em 

estudo – rural e urbana.  

Pode-se observar que, mesmo o rotacismo sendo um fenômeno que sofre preconceito, 

ele está presente na fala dos moradores da localidade em estudo. É importante estudar 

detalhadamente os fatores condicionantes do rotacismo no município de Mutuípe para 

explicarmos o alto índice deste fenômeno.  

 
 

2.2Análise das variáveis selecionadas 

 

Nesta seção serão analisadas as variáveis selecionadas pelo programa GoldVarb, como 

maiores condicionadoras do rotacismo. Ao analisar essas variáveis usou-se os pesos relativos, que 

segundo Guy e Zilles (2007) fornecem um dado mais preciso: “O peso relativo não interessa 

apenas os valores individuais, mas, especialmente, a comparação entre os fatores obtidos para 

cada fator (GUY; ZILLES, 2007)”. 

 

2.2.1 A posição silábica 

 

Para a variável linguística, posição silábica foram considerados os fatores coda silábica e ataque 

complexo. A hipótese inicialmente levantada considera que o fenômeno em estudo tem 

comportamento diferente a depender da posição silábica em que ocorrem os segmentos 

consonantais líquidos. Assim, considerou-se com base nos trabalhos de Costa (2006) e Reis 

(2010), que a posição de ataque complexo favorece a ocorrência da variante não-padrão. Os 

dados apontados na Tabela 1 revelam a confirmação dessa hipótese: 

 
Tabela 1: Influência da posição silábica na ocorrência do rotacismo em Mutuípe 
 Nº de ocorrência % P.R.23 

Coda silábica 61/156 39,1 0.29 
Ataque complexo 95/156 60,9 0.64 

Fonte: tabela elaborada pela autora 

 

A posição de ataque complexo na sílaba favoreceu a ocorrência do rotacismo, com um 

peso relativo de 0.64. Para a posição de coda silábica, o P.R. foi de 0.29. Ou seja, a vibrante é 

melhor formadora de ataque complexo no português brasileiro. O ataque complexo no português 

consiste na formação de sílabas de até duas consoantes (CCV). No português brasileiro, as únicas 

                                                           
23 Peso Relativo 
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consoantes possíveis como segundo elemento de um ataque complexo são a lateral [l] e a vibrante 

[ɾ]. 

A vibrante é mais usada para formação de ataque complexo, o que, segundo Costa (2006), 

poderia explicar o favorecimento da substituição da consoante lateral pela vibrante no PB. 

Segundo Costa (2006), o ataque complexo é a última estrutura silábica adquirida pelos falantes, 

no entanto, a ataque complexo com lateral e o ataque complexo com vibrante são adquiridos ao 

mesmo tempo.  

Confirmou-se, assim, que o rotacismo no município de Mutuípe acontece com maior 

incidência na posição de ataque complexo. 

 

2.2.2 Extensão do vocábulo 

 
Extensão do vocábulo foi a segunda variável selecionada pelo GoldVarb. Para esta variável, 

definimos os fatores com base no número de sílabas da palavra. Assim, os dados foram 

codificados em dissílaba, trissílaba e polissílaba. Partiu-se da hipótese de que quanto maior a 

quantidade de sílabas de uma palavra, maior a possibilidade de ocorrência do rotacismo.  

Segundo Reis (2010), o rotacismo é mais frequente em palavras proparoxítonas e em palavras que 

não fazem parte do cotidiano do falante: 

 

[...] em clavícula podemos compreender que, por se tratar de uma palavra 
proparoxítona e pouco usada no cotidiano dos informantes, este item lexical 
esteve mais propenso a ocorrer com a vibrante alveolar (cravícula), por isso o 
reconhecimento de desvio da norma fica menos perceptível para os 
informantes (REIS, 2010, p.08). 

 

Constataram-se nos dados analisados que realmente os vocábulos com maior quantidade 

de sílabas estão mais propensos ao rotacismo, conforme demonstra a tabela a seguir: 

 

Tabela 2: Influência da extensão dos vocábulos na ocorrência do rotacismo em Mutuípe 
 Nº de ocorrência % P.R 

Dissílabo 26/151 70,2 0.246 
Trissílabo 106/151 12,6 0.958 
Polissílabo 19/151 17,2 0.906 

Fonte: tabela elaborada pela autora 
 

Os vocábulos de maior extensão são favorecedores na troca da lateral [l] pela vibrante [ɾ], 

as lexias dissílabas apresentaram um P.R de 0.246, as trissílabas P.R de 0.958 e polissílabas P.R de 

0.906 . Ficou confirmado, assim, a hipótese inicial de que os vocábulos de maior extensão 
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silábicas são favorecedoras ao fenômeno em estudo, no entanto são o trissílabosos mais 

favorecedores ao rotacismo. Podem-se citar como exemplo os vocábulos: carcanhar, arcancei, 

motolizada, cerurar, tecnorogia, que foram acometidos em maior proporção pelo rotacismo. 

 

2.2.3 A escolarização dos informantes 

 

É sabido que a escolarização dos falantes exerce influência em sua forma de 

comunicação. Como argumenta Votre (2003), a escola controla, evita e pune, com veemência, o 

uso de formas como supressão e/ou troca de líquidas, como framengo e poblema, e os outros 

fenômenos em variação na língua. Com base nesta afirmação, analisou-se a Tabela 3: 

 

Tabela 3: Influência da escolarização na ocorrência do rotacismo em Mutuípe 
 Nº de ocorrência                % P.R 

Fundamental 85/156 54,5 0.691 
Médio 71/156 45,5 0.276 

Fonte: Tabela elaborada pela autora 
 

No quesito da escolaridade, ficou constatado que os informantes do ensino médio realizam 

com menor incidência o rotacismo, com P.R. 0.276, contra 0.691 do ensino fundamental. 

Constatou-se, assim, que quanto maior o grau de escolarização dos informantes menor a 

incidência do rotacismo. 

Bortoni-Ricardo (2004) defende que os anos de escolaridade de um sujeito e a qualidade 

deste período de escolarização interferem em seu repertório sociolinguístico. Costa (2006) 

constatou em seus estudos que há realmente uma tendência da variante padrão prevalecer nas 

falas dos sujeitos com um maior grau de escolarização. 

O rotacismo é um fenômeno estigmatizado e é rejeitado pela escola, por isso, quanto 

maior o nível de escolarização dos sujeitos menor tende a ser a ocorrência do fenômeno. O 

falante que produz o rotacismo é visto como um ser desprovido de prestígio social. 

 

2.2.4 A procedência geográfica do falante 

 
No Brasil, a variação está ligada a fatores sociais e à dicotomia rural/urbano. Pode-se 

dizer que o principal fator de variação linguística no Brasil é má distribuição de bens materiais e o 

acesso restrito da população pobre aos bens da cultura dominante.  
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Bortoni-Ricardo (2004) introduz na sociolinguística o conceito de contínuo de 

urbanização. Para a autora, não existem fatores rígidos que separem os falantes rurais dos 

urbanos. O contínuo funciona da seguinte forma. 

 

 Contínuo de urbanização 

 
Falantes rurais                                 Falantes rurbanos                                               Falantes urbanos 
 

Para ela, os falantes que estão na ponta esquerda do contínuo de urbanização são os 

falantes rurais, que usam as variantes desprestigiadas; no centro do contínuo, estão os falantes 

rurbanos, aqueles que sofrem influência da zona rural e urbana e os falantes da ponta direita do 

contínuo estão mais aptos a usarem a variante de prestígio. No entanto, esse contínuo é flexível, 

o que permite ao falante utilizar determinadas variantes ao longo do contínuo. 

Com base neste conceito, ela postula, que: “a troca do /l/ pelo /r/ nos grupos 

consonânticos, como em bloco/broco, problema/probremaé encontrada em falares rurais 

efalaresrurbanos, e, às vezes, até em falares urbanos (BORTONI, 2004, p. 54)”. Com base na 

análise da tabela a seguir e nos postulados de Bortoni, pode-se inferir que o rotacismo é um item 

da variação fonética/ fonológica que está presente nas localidades rurais e urbanas, no entanto, o 

seu maior índice são as comunidades rurais. 

 No primeiro caso, parece definir uma distinção descontínua entre dialetos rurais e 

urbanos e as variedades urbanas mais prestigiosas. Para esta autora, o rotacismo é mais evidente 

na fala dos moradores de localidades rurais. 

 
Tabela 4: Influência da localização geográfica na realização do rotacismo em Mutuípe 

 Nº de ocorrência % P.R 

Urbano 89/156 57,1 0.240 

Rural 71/156 42,9 0.822 
Fonte: tabela elaborada pela autora 

 

Na análise do fator localização geográfica, foi constatado que os indivíduos da zona rural 

realizam com maior frequência o fenômeno em estudo, com um peso relativo de 0.822 contra 

0.240 dos informantes da zona urbana. Desta forma pode-se observar que essa variável apresenta 

uma alta representatividade diante do rotacismo, pois, o peso relativo atribuído aos falantes da 

zona rural apresenta-se bem elevado perante os da zona urbana. 

 

3 Considerações finais 
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Este trabalho buscou dar respostas a alguns questionamentos, como: a) Quais os fatores 

linguísticos e extralinguísticos favorecem ao rotacismo no município de Mutuípe-BA?; b) A 

procedência geográfica do falante exerce influência diante do rotacismo?; c) O fenômeno 

acontece com maior incidência em determinadas grupos silábicos? Essas perguntas foram 

resolvidas ao longo do trabalho e nas considerações finais apresentaremos uma síntese dos 

resultados discutidos. 

O programa considerou duas variáveis linguísticas, posição silábica e extensão do vocábulo e 

duas variáveis extralinguística, escolaridade e localização geográfica, como os fatores que exercem maior 

influência na realização do rotacismo. Com base na rodada dos dados, observa-se que algumas 

hipóteses levantadas no início do trabalho foram confirmadas.  

A hipótese inicial de que o rotacismo tem um padrão de ocorrência diferente a depender 

da posição silábica, coda silábica ou ataque complexo, foi aprovada. Segundo os estudos realizados, o 

ataque complexo favorece ao fenômeno, enquanto, a coda apresenta o rotacismo em um nível 

menor. Confirma-se assim, que a vibrante é melhor formadora de ataque complexo no Português 

Brasileiro (PB), já que, no PB encontra-se em maior número ataque complexo formado por 

obstruinte mais vibrante. Vale ressaltar que a variante de prestígio prevaleceu na fala dos 

informantes.  

A hipótese de que as palavras extensas são acometidas em maior intensidade pelo 

fenômeno em estudo, foi ratificada. Segundo os dados, as lexias trissílabas e polissílabas favorecem 

o fenômeno, enquanto nos dissílabos o rotacismo é menos frequente. 

A influência dos fatores extralinguísticos foi confirmada.  Como exemplo, a escolaridade, 

foi verificado que o nível de escolarização do informante interfere na sua forma de comunicação. 

Conforme o aumento da escolaridade o rotacismo tende a ser menos frequente. Foi evidenciado 

que os informantes que têm apenas o ensino fundamental realizam o fenômeno de forma mais 

acentuada, enquanto os informantes que têm ensino médio completo realizam em uma menor 

proporção. Ou seja, a baixa escolaridade é um fator que propícia ao rotacismo. O rotacismo é um 

traço estigmatizado e dito como pertencente aos indivíduos que não dominam a norma culta da 

língua.  

Outra variável importante foi à localidade geográfica em que os informantes residem. 

Detectou-se que os falantes da zona rural realizam em maior proporção o rotacismo, enquanto os 

informantes da zona urbana realizam em uma proporção menor.  Confirmou-se assim, o conceito 

de contínuo de urbanização de Bortoni (2004) de que o fenômeno está presente em maior escala na 

fala de indivíduos das localidades rurais. 
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Acredita-se que os objetivos definidos para este estudo foram almejados, de contribuir 

para a descrição do português falado por uma comunidade rural e pela comunidade urbana do 

município de Mutuípe- BA. Conseguiu-se descrever um pouco do português falado pelos 

mutuipenses e evidenciar quais os fatores exercem influências no fenômeno em estudo. Foi 

possível conhecer cientificamente os falares da região e contribuir com informações para melhor 

conhecer as realidades linguísticas de cidades do interior. 

Foi possível também, evidenciar que o rotacismo é um item em variação estável no 

Português Brasileiro. Espera-se que este trabalho sirva de base para a realização de pesquisas 

futuras sobre aspectos linguísticos do município. 
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DISCURSO POLÍTICO ELEITORAL NO ESPAÇO MIDIÁTICO: UM 
ESTUDO DA CONSTITUIÇÃO DO ETHOS SEMIOTIZADO NO 
FACEBOOK 

 

GeisaFróes de Freitas24 

 
RESUMO: Tendo em vista as metamorfoses sofridas pelo discurso político, devidas sobremaneira às 
novas mídias digitais, olhar para a campanha eleitoral no Facebook parece-nos salutar à medida que 
possibilita trabalhar sobre um novo modo de produção e circulação do discurso em uma materialidade que 
conjuga verbal e não-verbal. Conforme Sargentini (2015, p. 219), atualmente “a política se faz no interior e 
segundo às regras do espaço midiático e, por consequência, o discurso produz acontecimento”. M. 
Pêcheux, em seus últimos textos, já sinalizava sobre tais mudanças no discurso político, afirmando que 
este estava “decididamente midiatizado”. No entanto, J. J. Courtine, após trabalhar com o discurso 
tradicional escrito, isto é, os “discursos sólidos”, desloca seu olhar para as profundas mudanças ocorridas 
a partir das inovações tecnológicas e a então, “língua de vento”. Nesse sentido, Courtine nos motiva a 
pensar no enunciado como materialidade semiológica, já que é possível constatar que as mídias, sobretudo 
as redes sociais, apresentam como característica inerente a si, o primado do visual. Assim, considerando 
este quadro, Maingueneau (2016, p. 30) afirma que “uma reflexão sobre o ethos não pode ser mais 
ignorada, a existência de iconotextos que associam intimamente texto e imagem”. Desse modo, o conceito 
deethos se amplia, visto que a construção da imagem de si na Web é sustentada na interrelação do discurso 
verbal com o não-verbal, sendo, portanto, urgente uma categoria de ethossemiotizado (Baronas, 2011) para 
dar conta dessas inovações. Tendo como material de análise os posts da página oficial do Facebook da 
candidata Alice Portugal do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) às eleições municipais de Salvador-BA 
no pleito de 2016, os dados são descritos e analisados à luz da Análise do Discurso e da Semiologia 
histórica.   
 
Palavras-chave: Discurso político eleitoral.Semiologia. Ethossemiotizado.Facebook. Pós-modernidade. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea e sua complexa formulação discursiva põem à Análise do 

Discurso frente a questões pertinentes à configuração semiológica sincrética da linguagem que se 

impõe na pós-modernidade. Com o avanço das tecnologias digitais, uma grande quantidade de 

gêneros e de diferentes materialidades estão disponíveis no ciberespaço aos analistas do discurso, 

que se veem diante de questionamentos diversos, tendo em vista “a discursividade do eletrônico 

como um processo histórico e ideológico de significação da sociedade contemporânea” (DIAS, p. 

2011). Nesse viés, é imprescindível notar as novas modalidades de comunicação, sendo o virtual, 

concebido como potência por Levy (1996), a forma mais disseminada nesta sociedade. As 

plataformas virtuais são marcadas pela intersemiose e, configuram-se, portanto, pela rica e diversa 
                                                           
24Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia. Professora 
EBTT de Língua Portuguesa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. E-mail:: 
gff_ba@hotmail.com. 
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materialidade discursiva, que não mais é constituída em grande força da língua de madeira, discursos 

duros, estritamente verbais, como aqueles dos púlpitos e palanques, mas da língua de vento, por ser 

fluida, fragmentada e sincrética, como as vistas na internet. 

Contudo, por algumas décadas, os analistas do discurso preferiram se ocupar de gêneros 

mais estáveis e instituídos do que dos hypergêneros, isso porque esse tipo de materialidade requer 

um tratamento específico, considerando a natureza de gêneros transmutados com o advento da 

modernidade tecnológica. O dispositivo, a configuração, a cenografia requer um olhar 

multifacetado, capaz de permitir desdobramentos teóricos que consigam dar conta de sua 

multiplicidade e heterogeneidade. 

Ademais, como é sabido, os gêneros são entidades histórico-sociais, desse modo, dão 

conta de uma demanda que se modifica para satisfazer os anseios do seu tempo. A internet, 

portanto, é uma ferramenta moderna, que modificou totalmente a configuração da enunciação 

discursiva nos séculos XX e XXI, assim como no ocorrido nos séculos XIV e XV, com a 

chegada da imprensa. Assim, o sujeito contemporâneo é afetado pelas tecnologias virtuais, 

principalmente, pelas redes sociaisonline. 

As redes sociais online mostram sua grande relevância para os estudos do discurso, ainda 

devido à sua capacidade de transformar as práticas do discurso político em espetáculo na mídia. 

Este fenômeno da midiatização da política é entendido aqui como um fenômeno da pós-

modernidade, pois, de acordo com o estudioso Piovezani (2003, p.51), “a política 

espetacularizou-se, inseriu-se, com efeito, nos padrões midiáticos pós-modernos” 

Nas campanhas políticas,os new media abrem a possibilidade de se superar a falta de espaço 

e de tempo, típica da comunicação tradicional.  Através de recursos atrelados às redes digitais, 

candidatos e partidos podem, por exemplo, apresentar com maior dinamismo e ludicidade, 

promessas, planos e metas de governo, bem como fazer postagens simultâneas de comícios e 

visitas às comunidades. Assim, os websites podem ser usados como armazenamento de informação 

sobre o candidato, bem como apresentação de seus feitos, de sua vida política etc. (MARQUES et 

al., 2013). 

A plataforma Facebook tornou-se uma grande potência influenciadora na campanha 

eleitoralonline no Brasil e no mundo. Estudiosos atribuem o “fenômeno Obama”, ao pleito 

estadunidense de 2008, como o divisor de águas no emprego da internet e das redes sociais como 

ferramentas eficazes de campanha e marketing político. Assim, após essa constatação, os políticos 

brasileiros passaram a aderir, cada vez mais, às redes sociais para promover suas campanhas 

eleitorais e também para apresentação e exibição de si e de seus projetos de governo.  
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Dessa forma, interessa-nos sobretudoo modo como estabelecer um princípio teórico-

analítico para a interpretação da constituição do discurso político na materialidade sincrética das 

redes sociais, que leve em conta os processos de constituição doethossemiotizado e da cenografia 

digital inscritos no interior das produções e transformações históricas dos discursos políticos.  

1 Discurso político, redes sociais virtuais e semiologia  

 

A Semiologia histórica começa a ecoar dentro do quadro da análise do discurso a partir 

dos estudos desenvolvidos por Jean-Jacques Courtine, na década de 1980que,diante da percepção 

das mutações e das novas inscrições do discurso político, suscitadas pela evolução dos aparelhos 

audiovisuais e pela emergência da imagem, propõe uma memória discursiva, através da noção de 

interinconicidade. Assim, para dar conta da multiplicidade semiológica que compõe a ordem do 

político contemporâneo, tornar-se-á necessário adotar uma perspectiva de que o objeto da AD 

não é apenas linguístico, mas semiológico. 

Propomos refletir sobre as contribuições que a Semiologia histórica traz para a ampliação 

do arcabouço teórico-metodológico dos estudos discursivos, uma vez que a Análise do Discurso 

se vê diante de um novo paradigma discursivo (midiático), no qualnovos domínios e novas 

materialidades surgidas com a liquidez da pós-modernidadeimpõem ao analista o desafio de 

compreender aformulação e a circulação de enunciados sincréticos presentes na web, 

especialmente em redes sociais. 

Com efeito, as condições de produção do discurso político e, por consequência, do 

discurso político contemporâneo, integra uma série de razões, fatores e causas históricas e 

conjunturais e mobilizam um conjunto de ‘transformações históricas de diferentes durações’, 

associadas, sobretudo, às inovações tecnológicas, contribuindo nas práticas, formulações e 

circulações.Diferentemente dessa inobservância em relação a historicidade, Courtine tem 

desenvolvido um trabalho precursor que elege o discurso político como objeto de reflexão e 

análise à luz da Semiologia Histórica; movido pela observação das transformações do discurso 

político, Courtine traz características de um trabalho marcado pela transdisciplinaridade, desde o 

envolvimento com os estudos da Análise do Discurso, passando pelas investigações históricas 

que tratam das mudanças modernas e contemporâneas do discurso político, resultantes do 

desenvolvimento do aparato audiovisual, sobretudo, da televisão, que o conduziu a pensar  nas 

expressões do rosto, do corpo e do olhar numa visada antropológica e da História Cultural. 

Assim, historicamente, esse movimento teórico foi motivado pela constatação de que o 

discurso político havia se modificado:  
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As mídias e as tecnologias de informação atuais passaram a regular o discurso político 
televisionado, que passou a se materializar em textos sincréticos; além disso, na 
formação e circulação desse novo discurso, sobrevinham aspectos históricos, sociais e 
simbólicos. Num percurso que investiga os sentidos em sua espessura histórica, na 
longa duração, descobre-se uma série de transformações históricas de diferentes 
durações, que contribuem para a aferição de mudanças bastante significativas nas 
práticas de produção e de interpretação do discurso político. Esse percurso de 
investigação que busca a interpretação do funcionamento conjunto desses aspectos de 
configuração do discurso político, no qual se incorporam e se fundem várias linguagens, 
foi chamado de Semiologia Histórica. (GARCIA-MANZANO, 2012, p. 304). 

 

Sob esse prisma, conforme assevera  Courtine (2009), para analisar as transformações do 

discurso político, que passa a ser televisionado e a se constituir de verbo, som, gesto e imagem, o 

teórico, a partir de seu estudo sobre o discurso político comunista endereçado aos cristãos (1981; 2004; 

2006), propõe alargar o escopo da análise do discurso político, deslocando o enfoque teórico 

tradicional da AD sobre corpora predominantemente escritos e se coloca em direção às 

perspectivas históricas e antropológicas, como também em reflexões a respeito de práticas e 

representações do rosto e, em trabalhos mais recentes, sobre as práticas e representações do 

corpo. 

Diante disso, para dar conta do sincretismo que constitui o discurso político 

contemporâneo, torna-se imprescindível adotar a perspectiva de que o objeto da AD não é 

somente linguístico, mas semiológico. A partir daí,  Courtine (2009) defende a necessidade de 

uma Semiologia histórica do discurso; ele entende que “o projeto de uma análise dos discursos 

que atribua à discursividade sua espessura histórica não está caduco” (COURTINE, 2009, p. 9).  

Assim, o autor postula então a necessidade de alargar o enfoque da AD, considerando a 

constituição, a formulação e a circulação da discursividade política contemporânea, pois as 

mudanças sofridas pelo discurso político contemporâneo, as quais podem ser resumidas no 

fenômeno da espetacularização da política, “envolvem fatores de diversas temporalidades históricas, 

como a queda dos regimes totalitários, a despolitização e a dissolução de massas, o advento das 

novas tecnologias, bem como a apropriação de estratégias publicitárias pela fala política”. Dessa 

forma, as alterações no discurso político promovem e configuram transformações históricas e 

técnicas, de modo que nele se articulam novos valores e sensibilidades (PIOVEZANI, 2009, p. 

171). 

Tendo em vista todas essas reflexões, as questões que se colocam são: a) De que forma o 

discurso político eleitoral constituído na internet, especialmente nas redes sociais digitais, pode 

contribuir para a construção do ethossemiotizado? b)Como o sujeito político faz uso de sua página 

oficial na rede social facebook para a campanha eleitoral? c)Quais as materialidades discursivas e 

semiológicas são utilizados pelo candidato na composição de sua campanha? 
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2 A constituição do ethossemiotizado na política eleitoral contemporânea 

 

Voltar o olhar investigativo para questões da constituição do ethos no discurso político 

eleitoral contemporâneo, observando as transformações do conteúdo, da expressão e da 

circulação, representa um campo complexo e bastante heterogêneo, em que é possível perceber a 

diversidade da sua materialidade discursiva.  

Embora nosso estudo sobre o ethos seja atrelado aos estudos discursivos, essa noção 

esteve anteriormente ligada aos estudos da Retórica, que privilegiava apenas o discurso oral e sua 

ligação com a argumentação. Desse modo, a tradição antiga, principalmente a teoria aristotélica, é 

responsável por sistematizar a Retórica como arte da persuasão. Contudo, com os estudos do 

discurso, esse conceito foi ampliado e revisado, especialmente, a partir das questões formuladas 

por D. Maingueneau. Assim, ele constata que, considerando as práticas verbais e não-verbais em 

toda a sua diversidade, o investimento do ethos assume feições bastante diferentes (FREITAS, 

2012, p. 34). 

Maingueneau (1997) toma de empréstimo a noção de ethos da Retórica, a reformula e a 

enquadra nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso Francesa (ADF): “L´ethos 

[dulocuteur] est [...] attaché à l´exercice de la parole, aurôlequicorrespond à sondisours, et non à 

l´individu “reel”, indépendamment de as prestationoratoire: c´estdonclesujet d´énonciation em 

tantqu´il est em train d´énoncerqui est ici em jeu”. (Maingueneau, 1993: 138).25 

Então Maingueneau (2008a) postula que não existe um ethos preestabelecido, mas sim um 

ethos construído no âmbito da atividade discursiva. Dessa forma, o autor reforça a ideia de que o 

ethos é uma categoria discursiva, gestado no e pelo discurso, isto é, construído na 

enunciação.Diferentemente dos estudos da Retórica, ele procura inscrever seu estudo dentro do 

quadro da Análise do Discurso ampliando-a e aplicando-a a todo e qualquer texto oral ou escrito. 

Assim, o conceito de ethos foi expandido, e passa a ser abordado como pode ser entendida como 

a imagem do enunciador criada no momento da enunciação. Ademais, Maingueneau (2008a, p. 

63) ressalta que “não vivemos no mundo da retórica antiga, e a fala não é mais governada pelos 

mesmos dispositivos”. 

O conceito de ethosse vê no entorno de uma problemática de corpus que não são 

constituídos de materiais estritamente verbais: 

 

                                                           
25O ethos (do locutor) está associado ao exercício da palavra, ao papel que corresponde ao seu discurso, e não ao 
indivíduo real, independentemente da oratória como provisão: é, portanto, o sujeito da enunciação enquanto ele 
está enunciando que aqui está em jogo. [trad. nossa]. 
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Se diz que o ethos é um efeito do discurso, supõe-se que podemos delimitar o que 
decorre do discurso; mas isso é muito mais evidente para um texto escrito do que para 
uma situação de interação oral. Há sempre elementos contingentes em um ato de 
comunicação, em relação aos quais é difícil dizer se fazem ou não parte do discurso, 
mas que influenciam a contrução do ethos pelo destinatário. É, em última instância, 
mais uma decisão teórica do que de saber se se deve relacionar o ethos ao material 
propriamente verbal, atribuir o poder às palavras, ou se se devem integrar elementos 
como vestimenta do locutor, seus gestos, e, eventualmente, o conjunto do quadro de 
comunicação. O problema é mais delicado se considerarmos que o ethos, por natureza, 
é um comportamento que, enquanto tal, articula verbal e não-verbal para provocar no 
destinatário efeitos que não decorrerm apenas das palavras. (MAINGUENEAU, 2008a, 
p. 61) 
 

Por isso Baronas (2011) amplia o esquema tradicional de ethos, sobretudo do proposto por 

Maingueneau, acrescentando, por assim dizer, o conceito de ethossemiotizado26. Por conseguinte, 

o ethos efetivo surge da interação entre o ethospré-discursivo e o discursivo, sendo este constituído 

também pela relação que se dá, de forma não linear, entre o dito, o mostrado e o semiotizado, e 

todas essas categorias têm como base os estereótipos sociais a que os sujeitos estão imersos.  

Entende-se, grosso modo, por ethossemiotizado, a imagem que é construída a partir de um 

corpo significante do ator político, seja ele visto em fotografias, vídeos, na televisão ou na internet. 

 

Figura 1:Ethossemiotizado e a ampliação do esquema proposto por Baronas (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: tabela elaborada pela autora 
 

                                                           
26A noção “ethossemiotizado” foi utilizado pela primeira vez por Baronas em 2011, em um artigo intitulado 
Blogs de comentários políticos: algumas notas sobre ethossemiotizado, entendendo por isso “ethos construído a 
partir da ou das fotos do anunciante. Convergentes ou não com o ethos discursivo, essas fotos inevitavelmente 
levam o destinatário a construir um ethos” (BARONAS, 2011, p. 53). 

 

ethossemiotizado 

ethospré-discursivo ethos discursivo 

ethos dito                       ethos mostrado 

estereótipos ligados 
a mundos éticos 

ethos efetivo 
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Nesse esquema, verifica-se, portanto, que o ethossemiotizado está no mesmo nível do ethos 

dito (o que o enunciador diz de si) e doethos mostrado (construído por meio das construções 

verbais), e o ethossemiotizado, por sua vez, construído por meio de construções não-verbais, ou 

“produções não linguísticas”, como denominou Maingueneau (2015).  

 

3Discurso político eleitoral: uma análise da constituição do ethossemiotizado no 

Facebook 

 

Imersos na cibercultura, novas práticas de comunicação política emergem dos sites, blogs e 

redes sociais; a política, por seu turno, apropria-se desses espaços por compreender que a fala 

pública se renova e acompanha as metamorfoses do século XX e XXI, consideradas como 

“oratórias pops e midiáticas” (COURTINE e PIOVEZANI, 2014). Assim, os candidatos em 

campanha, constroem seuethossemiotizado a partir de ferramentas dispostas na rede social, na 

qual é possível criar cenografias digitais: colagem de imagens, fotografias, selfies, vídeos, gifs, textos 

atrelados à imagem etc., na tentativa de fazer a propaganda de si, com tudo que está associado a 

ele e que deve ser socialmente aceitável.  

Observa-se uma regularidade nas páginas da maioria dos candidatos às eleições à seção 

destinada à exibição da biografia. Na página da candidata Alice Portugal esse tema merece 

destaque. Nota-se uma sequência de fotografias, vídeos, texto escrito, que funcionam como 

documentos, os quais atestam a veracidade dos fatos narrados, apresentando aos eleitores e aos 

seguidores imagens desde sua juventude, de estudante militante, até fatos relacionados ao 

engajamento de causas políticas, sindicais e sociais, ou mesmo depoimentos de familiares em 

consonância aos fatos narrados nos textos escritos que acompanham os posts. 

 

Sequência discursiva de postsda candidata Alice Portugal – PCdoB 
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De acordo com Sargentini (2011), “as imagens, assim como o texto verbal, em seu caráter 

compósito, não dizem pela evidência, não podem ser lidas como provas documentais, mas como 

uma construção discursiva que admitem diferentes paradigmas de leitura”.  

Em um paradigma pode ser apreendido a partir da história que introduz à vida da 

candidata Alice Portugal na vida política; propõe um percurso de leitura da biografia através da 

narrativização construída pela sequência dos enunciados sincréticos, a partir de sua vida de 

estudante universitária e representante do Diretório Central dos Estudantes e, depois como 

representante sindical, presidindo a Assufba e, posteriormente, como primeira mulher eleita para 

executiva nacional da CUT. 

Em um outro paradigma de leitura, que nomeamos de a “construção discursiva da mulher 

militante/atuante na política, podemos recuperar a narrativização da inserção da mulher no meio 
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político. As imagens (fotografias) fortalecem a construção e o reconhecimento do lugar (muitas 

vezes de luta) que se deve à mulher na política. 

Notamos que a candidata doPCdoB aciona a fotografia como operadora de memória. Ela 

recorre, através das materialidades discursivas, verbal e visual, a construção de sua trajetória 

política. Assim, podemos dizer que o conjunto de materialidades sincréticas produz ‘imagens de 

si’ de candidatos preparados, experientes, honestos, confiáveis, competentes, construindo, 

portanto, a ideia de que são dignos dos votos dos eleitores. A utilização de dispositivos e vetores 

tecnológicos tornaram-se imprescindíveis nas práticas políticas contemporâneas. De forma 

dinâmica e variada, os dispositivos das redes constroem e proporcionam novos modos de 

interação entre candidato e eleitor. 

Com base nos enunciados, podemos verificar a construção do ethossemiotizado, uma vez 

que este se constrói a partir do corpo significante do ator político, visto em fotografias, as quais 

instauram uma memória discursiva, construindo, por assim dizer, algumas formações discursivas. 

O ethos é construído através do dito, do mostrado e do semiotizado. Nota-se oethosde militante, 

engajada, combatente, de esquerda, revelada através da materialidade verbo-visual, inscreve uma 

historicidade marcada pelos movimentos estudantis e sindicais desde o início de sua carreira 

política, quando se integrou à UNE e à CUT. O post enquadra-se em uma cena enunciativa em 

que há o enunciado verbal que funciona como legenda da fotografia. Além disso, percebemos 

que o uso da primeira pessoa do discurso assegura uma proximidade com seus co-enunciadores e 

revela um tom autobiográfico. 

Com relação às fotos, nota-se que algumas delas constituem-se pela cor preta e branca, 

colaborando para reforçar uma história de vida política antiga, apresentando-se como candidata 

experiente. À medida que o relato dos fatos se aproxima da realidade documentada em fotos, as 

cores ficam mais vivas, atestando um determinado momento da história e construindo efeitos de 

verdade. 

Nota-se que na construção do ethos do sujeito-político se constrói também por meio de 

enunciados escritos, com predominância de falas breves, interativas e fragmentadas que 

expressam exemplos de vida bem como sua história ligada à política – “nunca fui de incertezas”, 

“o caminho que a vida me reservava era de luta e mudança”, “meu pai me ensinou a nunca 

desistir dos meus ideais”, “fui a primeira mulher a integrar a executiva nacional da CUT”, “fui 

eleita sete vezes uma das parlamentares mais influentes do Congresso”. 

Tendo em vista que grande parte da comunicação atual é plurissemiológica, notamos que 

os posts da candidata Alice Portugal são constituídos de diferentes linguagens, mobilizadas 
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simultaneamente através de diversos canais: a fotografia, o texto verbal, o uso de #, vídeos etc. 

para construção do seu ethossemiotizado. 

 

4 Considerações finais 

 

Como vemos, o discurso político tem se modificado em função do movimento de 

construção da democracia, posto que neste processo de globalização e democratização há mais 

espaços de discussão e circulação desse discurso, mudanças essas que afetaram as formas de 

produção dos discursos políticos, no modo de suas discursividades, como a intensa exploração de 

imagens, de vídeos, deselfiese de livespelos candidatos. As eleições atuais passaram a contar com 

recursos interativos, com as redes sociais na internet. Há, desse modo, mais espaços de dizer, de 

publicizar, (como sites, blogs, redes sociais) que corroboram no fortalecimento da democracia e, ao 

mesmo tempo, incitam o debate político com maior acesso a participação popular. 

Assim, é interessante pensarmos em que consistem as contribuições que a AD poderia 

buscar na semiologia histórica, e também quais as vantagens e efeitos desse diálogo disciplinar 

para as análises do discurso político contemporâneo produzido nas redes sociais. Desse modo, 

Piovezani (2009, p. 195) nos convida à reflexão quando diz que “com base em subsídios a serem 

fornecidos pela Semiologia histórica, a AD poderia tanto restituir e refinar sua concepção de 

história quanto problematizar e aperfeiçoar a noção de texto, utilizada em muitos de seus 

trabalhos”. 

Ademais, conforme Maingueneau (2016, p. 30), “independentemente da Web, uma 

reflexão sobre o ethos não pode mais ser ignorada a existência de iconotextos que associam 

intimamente texto e imagem” (MAINGUENEAU, 2014, p. 175), já que as novas tecnologias da 

comunicação fizeram surgir novas práticas, além de modificar profundamente modalidades 

tradicionais do exercício do discurso e, portanto, cabe aos analistas do discurso, pensar seu 

aparato teórico-metodológico para compreender como podemos descrever e analisar a natureza 

do enunciado sincrético do discurso político nas plataformas virtuais.  
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