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Resumo 
 
Este trabalho busca compreender o movimento dos sentidos nas eleições sobre o 

comércio de armas de fogo e munição que aconteceram em 2005. Para tanto é utilizada, 

como suporte teórico, a Análise do Discurso Francesa que se mostra como uma 

disciplina capaz de abranger as questões ideológicas, lingüísticas e as condições de 

produção do texto. A análise dos discursos políticos do Referendo 2005 se encontra 

exatamente nesse entrecruzamento. O corpus escolhido são as três maiores revistas 

semanais de informação do Brasil: Veja, Istoé e Época. Cada uma com uma posição 

política bem definida na disputa determinou a construção dos sentidos dos discursos sim 

e não e também daquilo que deixou de ser dito, mas que continuou significando. O 

principal objetivo deste trabalho é entender os muitos efeitos de sentido que surgem nos 

discursos de/sobre o Referendo 2005 levando em consideração a memória discursiva, o 

interdiscurso e as diferentes formações discursivas. Pela análise é possível observar que 

há um intenso diálogo entre as três revistas e a linha que separa os dois discursos 

antagônicos é muito tênue. Inicialmente colocados em posições opostas e inconciliáveis, 

é possível perceber que o sim e o não têm muitos pontos de contato. Esses discursos 

rivalizaram entre si e desencadearam uma forte polêmica na sociedade. O que se 

percebeu afinal foi uma grande guerra discursiva em que os sentidos correram de um 

lado a outro em um processo ininterrupto de (re)construção e (re)significação.  

 

Palavras-Chave: Análise do Discurso Político, Referendo 2005, Discurso sim, 

Discurso não, Polêmica.  
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Abstract  

 

This work reaches to comprehend the movement of senses on the elections about 

the commercial sale of firearms and ammunition that happened in 2005.  Thus, it’s used, 

as a theoretical support, French Discourse Analysis that shows itself as a discipline 

capable of contain the ideological questions, linguistics and terms of text production. 

The politicians discourses’ analysis of the Referendum 2005 is found exactly in that 

entercrossing. The corpus chosen is the three major weeks magazines of information in 

Brazil : Veja , Isto é e Época. Each one with a political  position well-defined in dispute 

determined the construction of meaning in discourse yes and no and also of  what  

haven’t being said, but continued standing for. The main objective of this work is to 

understand the many effects of meaning that appears on the discourse of / about the 

Referendum 2005 taking into consideration the recollection discourse, the 

interdiscourse and the different discourse formations. By the analyze, it is possible to 

observe that there is a intense dialog among the three magazines and the line that 

separates the two antagonistic speeches is too tenuous. Initially put in opposite positions 

and irreconcilable, it is possible to identify that yes and the no have many points of 

contact. Those discourses rivaled among themselves and unchained a strong polemic in 

society. What was finally understood was a discoursive war which the senses ran from 

one side to another in a uninterrupted process of ( rebuilding ) and (re) significance.  

 

Key words: Analysis of the Political Discourse, Referendum 2005, Discourse yes, 

Discourse no , Polemic. 
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Em 23 de outubro de 2005, pouco mais de cento e vinte e dois milhões de 

brasileiros foram às urnas para decidir se o comércio de arma de fogo e munição deveria 

ou não ser proibido no Brasil. Foi um marco histórico. Foi a terceira vez na sua história 

que o país realizou algum tipo de consulta popular e a primeira vez no mundo que a 

população foi consultada sobre a comercialização das armas. 

Apesar de o Referendo ser um método bastante popular em outros países - a 

Suíça, por exemplo, já realizou mais de 500 Referendos na sua história - esse é um fato 

novo para o Brasil. Em 1963, o Brasil realiza o seu primeiro plebiscito1. Depois que 

João Goulart assumiu a presidência, o Congresso Nacional, temeroso com a postura de 

esquerda do presidente, adotou o parlamentarismo para reduzir seus poderes, porém, na 

consulta popular, 77% dos brasileiros rejeitam o parlamentarismo. Mais tarde, em 1993, 

instituído pela Constituição Federal de 1988, houve um novo plebiscito para decidir 

entre a forma e o sistema de governo do país. Mais uma vez o presidencialismo sai 

vitorioso.  

A terceira consulta popular dividiu o Brasil em sim e não. De acordo com o 

artigo 35 do Estatuto do Desarmamento2 de 2003 o país deveria realizar um Referendo 

para decidir se a população aceita ou não o comércio de arma de fogo e munição. 

Marcada para outubro de 2005, a eleição obrigatória mobilizou o país entre os que 

estavam a favor da proibição e os que se posicionavam contra.  

Esse é por natureza um assunto delicado e por isso mesmo cada nação o trata de 

uma forma especial e as posições são as mais variadas possíveis. Nos Estados Unidos, 

os Estados são autônomos para legislar sobre a questão, mas na maioria deles o uso e a 

venda de armamento pessoal são permitidos, no entanto no Japão, na Grã-Bretanha e na 

França tanto a venda quanto o porte de arma são proibidos. Isso mostra que a decisão de 

deixar a população se armar deve ser tomada com cautela e levar em consideração as 

condições sócio-político-cultural e econômicas do país.  

A realização do Referendo foi muito questionada devido, principalmente, à 

existência do Estatuto do Desarmamento que já implantava uma série de mudanças na 

legislação. Algumas medidas previstas no Estatuto tiveram mais impacto e visibilidade 

                                                 
1 O plebiscito é convocado antes da criação da norma (ato legislativo ou administrativo), e é o 
povo, por meio do voto, que vai aprovar ou não a questão que lhe for submetida. O referendo, 
por sua vez, é convocado após a edição da norma, devendo o povo ratificá-la ou não.
2 O Estatuto do Desarmamento refere-se à Lei nº 10826 de 22 de dezembro de 2003 a qual 
dispõe sobre registro, posse, comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema 
Nacional de Armas e define crimes e outras providencias relacionadas.   
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como a proibição do porte de armas para civis, novas regras para compra de armas e 

idade mínima agora permitida de 25 anos. A consulta popular foi apenas uma das 

medidas e dizia respeito diretamente à comercialização ou não de arma de fogo, além de 

que todas as outras medidas independiam do resultado final. Apesar disso, foi, sem 

muitas surpresas, o Referendo que virou a grande estrela e despertou o interesse de 

todos.  

Uma consulta popular é, por excelência, o momento majestoso de um governo 

democrático. Nada mais representativo do que a escolha do povo sobre um determinado 

tema. É a vontade da maioria que será expressa em lei. O Referendo é um 

acontecimento político através do qual a democracia direta prevalece – cada voto dos 

milhões de eleitores tem o mesmo peso e valor e, ao final da contagem, ele valida ou 

não uma lei.  

Segundo Arendt (2008), o significado maior da política repousa no valor da 

liberdade. Apesar de todas as distorções pelas quais passou desde o seu surgimento 

ainda na Grécia Antiga, a política é meio pelo qual os homens interagem e fundam a 

base para a sustentação humana. Há ainda um outro fator segundo Arendt (2008) que 

caracteriza a política: a diferença humana. O homem em toda sua singularidade precisa 

da política para se organizar e para ser o fator de estabilização dessa pluralidade.  

O Referendo é a expressão dessas duas frentes políticas: a liberdade e a 

pluralidade. Ele é a pergunta direta ao povo sobre que caminho tomar. É a liberdade da 

escolha. Mas esse povo é composto de uma infinidade de consciências diferentes, às 

vezes conflitantes, que se manifestam em favor de um mesmo acontecimento. A 

sociedade, em todas as suas diferenças, é convocada a responder a pergunta.  

 Dessa forma, vários discursos surgiram na sociedade para debater o Referendo, 

mas, basicamente, dois lados rivalizaram fortemente, o sim e o não. Até porque era essa 

a resposta à pergunta proposta nas urnas: o comércio de arma de fogo e munição deve 

ser proibido no Brasil? 

 Tal questionamento gerou muitas controvérsias, pois o sim (uma afirmação) era 

o consentimento de uma proibição; o não (uma negação) significava permissão e 

acessibilidade. No entanto, dois grupos bem distintos surgiram. De um lado os que 

estavam a favor do desarmamento alegavam o direito à vida e que menos armas 

significavam mais paz, por outro lado o discurso dos que eram contra o desarmamento 

centrava-se na possibilidade de legítima defesa e em não ter esse direito negado. As 

opiniões se dividiam em todas as esferas da sociedade.  
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Para compreender o funcionamento e os sentidos produzidos pelos dois 

discursos antagonistas do Referendo 2005, o sim e o não, é necessário entender as 

condições de produção dos enunciados proferidos. É por isso que a Análise do Discurso 

da linha Francesa é o aparato teórico deste trabalho, pois ela permite compreender as 

relações de sentido que estão presentes nos textos e a forma como se construiu o dito.  

É nesse ponto que a Análise do Discurso (doravante AD) difere da Análise de 

Conteúdo. Essa não se interessa pelos sentidos construídos historicamente, já a AD, 

segundo Orlandi (2005; p.17), considera que a linguagem não é transparente e, desse 

modo, ela não procura desvendar o texto para encontrar um sentido puro e original do 

outro lado.  

A Análise do Discurso concebe a linguagem como mediação 
necessária entre o homem e a realidade natural e social. Essa 
mediação, que é o discurso, torna possível tanto a permanência e a 
continuidade quanto o deslocamento e a transformação do homem e 
da realidade em que ele vive (...) o discurso é esse lugar em que se 
pode observar a relação entre língua e ideologia, compreendendo-se 
como a língua produz sentidos por/ para os sujeitos. (ORLANDI, 
2005, p. 17) 

 
A Análise do Discurso tem como intuito desconstruir o discurso e encontrar nele 

as muitas formações ideológicas que concorrem na superfície do texto. É objetivo desse 

trabalho analisar o que foi dito sobre o sim e o não e encontrar quais os efeitos de 

sentido construídos nos discursos de/sobre o Referendo 2005 levando em consideração 

a memória discursiva, o interdiscurso e as diferentes formações discursivas e as 

condições de produção dos textos. 

A AD é a base deste trabalho porque, como diz Courtine (2006, p. 24) ela é um 

“modo de leitura” em que os sentidos são lidos não apenas transversalmente, mas em 

todas as direções possíveis. Os sentidos, mesmo na sua dispersão natural, quando 

colocados dentro da perspectiva da AD, se organizam e podemos então observar 

categorias, linearidades, o verso e o anverso, o concreto e o abstrato dos textos. “A AD 

realiza, portanto, uma conversão técnica do olhar sobre os textos” (COURTINE, 2006, 

p. 24). 

Surgida no fim da década de 1960, a AD oscilava entre a lingüística e a história. 

Havia duas vertentes que determinavam os sentidos: a estrutura formal da língua e 

também as condições sócio-histórico-ideológicas em que os discursos foram 

produzidos. Mas, aos poucos, a AD vai se desligando desse binômio ao considerar cada 
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vez mais a dispersão da história e do sujeito. Assim, as análises de discurso pós 1980 

estão mais preocupadas em mostrar a circulação dos sentidos.  

Este estudo busca analisar como funcionam os discursos sim e não do Referendo 

através da construção do discurso político, da participação da ideologia, da inserção 

desses discursos na produção jornalística, da interdiscursividade e da polêmica 

instaurada. Procura-se entender o caminho que os discursos do Referendo percorrem e 

como eles se mostram e se escondem. É mais importante mostrar esse jogo de 

circulação do que encontrar sentidos verdadeiros e escondidos – o que, aliás, não existe.  

Para tanto, o primeiro capítulo traz uma análise da relação da AD com o discurso 

político. Uma união clássica, uma vez que o próprio surgimento da AD está no meio dos 

questionamentos políticos da década de 1960. O que se buscava através da AD naquele 

período inicial era um modo de leitura de textos, especialmente os políticos (talvez 

influenciados pelas releituras de Marx por Althusser). Décadas depois, a AD abre seu 

campo de atuação para quaisquer outras análises, mas a política continua sendo um 

campo fértil para estudos. 

Ainda no primeiro capítulo há espaço para se pensar sobre o lugar da ideologia, 

do sujeito e da linguagem. Essa tríade forma o sustentáculo da AD. Especialmente 

quando se trata de discursos políticos, a ideologia tem um papel preponderante.  Sobre o 

sujeito, é preciso demarcar o seu eixo e sua relação com a ideologia, a língua e a 

história.  Entender o sujeito na sua plenitude e na sua dispersão. É preciso trazer à tona 

também os conceitos de Formações Discursivas e Formações Ideológicas e seus 

deslocamentos ao longo do tempo. Como essas formações podem ser espaço de 

estabilidade e instabilidades do sujeito a partir das perspectivas de Michel Foucault e 

Michel Pêcheux. 

No capítulo dois é chegado o momento de apresentar o corpus estudado. Esse é 

um fator estabilizador da dispersão dos sentidos dos textos. A partir dele, delimita-se e 

direciona-se o olhar. É preciso ainda entender o funcionamento desses textos dentro do 

universo do discurso jornalístico. O discurso informacional deve ser estudado à parte se 

o que se deseja é compreender como esses sentidos foram construídos e reconstruídos 

na trajetória do Referendo.  

O capítulo mostra como se estabelece a relação entre os meios difusores de 

informação e o público receptor. É preciso entender que a trajetória da informação, a 

partir de um agente emissor para um agente receptor, é permeada por dispersões, 
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devido, principalmente, à natureza heterogênea das duas pontas envolvidas no processo 

comunicacional.   

O terceiro capítulo esmiúça o corpus. É um momento de entrar nos detalhes e 

pormenores dos discursos do Referendo. Busca-se o sentido das palavras e dos signos 

no discurso político. A teoria da linguagem de Bakhtin dá suporte a essa análise. O 

dialogismo se apresenta como condição constitutiva do discurso e é necessário para 

entender as relações de sentido na palavra política. 

O sim e o não são, nesse momento, finalmente separados. Eles são analisados 

como duas formações discursivas diferentes, mas que estão em permanente contato. É 

apresentada a noção de enunciado, lugar de fala e enunciação. Todos esses são fatores 

imprescindíveis para se analisar os ditos a favor do voto sim e do voto não. Há ainda 

uma análise para o entrelugar – o espaço entre o sim e o não. A sociedade estava 

dividida, mas não funcionava como uma dicotomia tão rígida e fechada. A produção de 

sentido não passa apenas pelo que é dito, mas também pelo que é silenciado e calado.  

No quarto capítulo, já que todas as cartas do jogo estão apresentadas e 

analisadas, é tempo de entender como o discurso circulou na sociedade. Eles não 

produzem sentidos apenas pelas suas idéias devidamente estruturadas, mas também pela 

forma como essas foram transmitas, circularam entre diferentes grupos e estabeleceram 

contatos com outros discursos. A interdiscursividade que já vinha sendo estudada ao 

longo de todo o trabalho, ganha no capítulo IV um lugar particular para a análise. 

Constatam-se como dois outros grandes discursos (a violência e a crise política) 

interferiram na produção de sentido do Referendo. Por fim, em meio a tanta 

interdiscursividade em uma eleição, é natural buscar entender como os discursos 

antagonistas polemizaram permanentemente entre si. A noção de interincompreensão 

discursiva de Dominique Maingueneau dá suporte teórico a esse capítulo.  

  Os discursos do Referendo se constituíram no entrecruzamento de muitos 

outros discursos que também circulavam na sociedade como a violência e a crise 

política de 2005. É preciso, para entender os sentidos, colocar todos esses discursos em 

perspectiva. Os sentidos caminharam ao sabor do vento, correram de um lado para outro 

da disputa, se combinaram e se rejeitaram em um jogo constante.   

Quando a pergunta do Referendo é colocada para a população, traz embutida 

uma série de outros fatores que dizem respeito a todos, independentemente de 

posicionamento político. O Referendo 2005 foi mais que uma discussão teórica, ele 

determinou a vontade da maioria expressa nas urnas e se transformou em lei, por isso 
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seus desdobramentos serão sentidos por todos em gerações e farão parte da história do 

Brasil.  
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Capítulo I 

A AD E O DISCURSO POLÍTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu não sou eu nem sou o outro,  
Sou qualquer coisa de intermédio:  

Pilar da ponte de tédio  
Que vai de mim para o Outro.  

 
Mário de Sá Carneiro   
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1.1 A AD e o Discurso Político 

 

A Análise do Discurso da escola Francesa tem sua origem na década de ´60. É 

preciso mergulhar na história (como essa própria disciplina pede) para compreender a 

fundo o que se significou essa época e então visualizar mais claramente as bases da 

Análise do Discurso.   

O mundo pós Segunda Guerra Mundial estava um caos. Todas as esferas da 

sociedade passavam por transformações profundas na década de 1960. Vivia-se mais de 

duas décadas de pressão da Guerra Fria e as pessoas, em uma efervescência sem 

precedentes na história, gritavam, experimentavam, lutavam, sonhavam e idealizavam 

um mundo diferente.  

Lutavam por alguma coisa que não sabiam bem o que, mas que deixaram marcas 

profundas na história e sentimos ecos daqueles gritos até os dias atuais. Dentro desse 

período, poucos anos fizeram tanto barulho quanto 1968. Muitos anos entram para a 

memória histórica como especiais devido a algum evento singular que os marcou. Isso 

não é o caso no ano de 1968 em que o que se via foi uma multiplicidade de protestos e 

de sonhos. Mais que isto: 1968 foi o ponto de partida para uma série de mudanças 

políticas, sociais, éticas, sexuais, comportamentais e culturais.  

1968 foi o ano em que tudo se experimentou e em todos os lados surgiam novas 

expressões. Foi o tempo da ousadia, da minissaia, da pílula anticoncepcional (e do sexo 

livre), do psicodelismo, das drogas (ainda como possibilidade de liberdade). E liberdade 

parecia ser a palavra de ordem num tempo em que o que se buscava era viver o 

momento presente sem repressão e sem conservadorismos. Tudo parecia ser permitido e 

qualquer sonho era possível.  

Os movimentos sociais também tiveram seu auge naquele ano. Os sutiãs 

queimados como expressão do feminismo e o assassinato de Martin Luther King nos 

Estados Unidos deram início ao processo de luta por igualdade de gêneros e de raças. 

Os movimentos ambientalistas e o surgimento das organizações comunitárias também 

tiveram seu marco naquele ano. Para onde se olhasse, haveria gente protestando e 

idealizando um mundo, se não melhor, mas, com certeza, diferente.   

Mas é nas questões políticas que 1968 mais se faz visto. Num tempo em que o 

discurso socialista ainda era possível, afinal estava no meio da Guerra fria, o mundo 

assistiu a manifestações de todos os tipos. Nos Estados Unidos pessoas iam às ruas 
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pedir o fim da Guerra do Vietnã. Era a primeira vez que americanos se revoltavam 

contra a política externa do seu país e nascia aí a idéia dos movimentos pacifistas.  

A Primavera de Praga3 na Tchecoslováquia mostrou, com a força dos tanques 

soviéticos, que ainda não era chegada a vez da breve tentativa de um socialismo mais 

liberal e democrático. Mas, talvez sejam as imagens do movimento estudantil de Maio 

de ´68 na França as que entraram para a história como símbolo daquele ano tão 

revolucionário e tão irreverente. Courtine (2006; p. 52) afirma que a revolta estudantil 

de 68 na França foi, na verdade, uma “obsessão discursiva” que fez sentir seus efeitos 

além dos clamores da rua.  

Maio de 1968 foi uma revolução discursiva, uma exasperação da 
produção de discursos, uma multiplicação de sua circulação, uma 
inundação verbal que enchia as ruas e as mídias – deixou numerosas 
marcas textuais que cobriam os muros da cidade. É o paradoxo de 
Maio: o processo de modernização das estruturas e das mentalidades 
que se completava por meio da revolta estudantil foi narrado com as 
formas discursivas amplamente arcaicas de uma fraseologia 
revolucionária, que, desde cedo, estava destinada a desaparecer. 
Sendo a primeira “revolução” midiatizada, ela deveu boa parte de seu 
impacto às imagens; no entanto, ela se auto-celebrou numa profusão 
barroca de discursos. (COURTINE, 2006, p. 52) 

 

Diante desse turbilhão de mudanças, dessa explosão de sentimentos e de 

sentidos, fica difícil avaliar concretamente os resultados daquele ano. Talvez muitas 

utopias não tenham se realizado, mas, com certeza, sementes de transformações foram 

espalhadas pelo mundo e sentidas até os dias atuais.  

Tantos acontecimentos também foram sentidos em vários outros campos do 

saber, inclusive nas ciências humanas e a Análise do Discurso surge, justamente, no 

cenário da intelectualidade francesa como um dos infinitos produtos dessa década tão 

efervescente. É exatamente um ano mais tarde, em 1969, que Michel Pêcheux publica 

Análise Automática do Discurso e dá início aos estudos da AD.  

Pêcheux foi um homem de partido, um filósofo militante que não separava teoria 

e política. Profundamente envolvido com o marxismo e as questões de luta de classe, 

sua teoria primeiro se desenvolveu nesse terreno, na intersecção entre linguagem, 

ideologia e psicanálise. A AD nasce nesse meio político e se junta a novas concepções 

da lingüística na época.  

                                                 
3 Em 1968 a Tchecoslováquia propôs um projeto mais liberal do comunismo em uma espécie de 
democracia socialista, mas as tropas soviéticas, por não concordarem, invadiram Praga com 
tanques de guerra e um numeroso exército prendendo o líder Tcheco Dubcek. Essa ação deixou 
claro quem controlava o país. 
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Se o estruturalismo nascido com Saussure na sua dicotomia língua/ fala4 deu à 

Lingüística o status de ciência e funcionou tão bem por muito tempo, para Pêcheux essa 

dicotomia entre a língua abstrata e sistêmica e a fala não objetiva, portanto, não passível 

de estudo, já não era suficiente para apreender os sentidos que se entrecruzam na 

relação do sujeito com a língua e a ideologia.  

Apesar dessas novas necessidades, Pêcheux não rompeu com o estruturalismo, 

mas sim o incorporou aos seus novos conceitos lingüísticos. Para a AD, que estava se 

formando naquele momento, duas vertentes deveriam ser tomadas para estudo: de um 

lado, a vertente rígida da língua que determinava os sentidos pelo seu conjunto de regras 

e de uma forma sistêmica; de outro lado, o sentido não pode apenas ser determinado por 

esse molde de funcionamento, mas também pelas condições sócio-histórico-ideológicas 

em que determinados discursos foram produzidos.   

Ou seja, as regras próprias da língua, os seus sistemas gramaticais já não eram 

suficientes para explicar os sentidos. Por que onde entrariam, dessa forma, as noções de 

luta de classe e o materialismo histórico tão caros a Pêcheux? Era preciso algo mais 

para dar conta daquele momento tão efervescente. 

Junte-se a esse caldeirão de novos pensamentos, a psicanálise lacaniana. Lacan, 

ao retrabalhar as idéias de Freud, dentro de uma perspectiva estruturalista, dá ao 

inconsciente um conceito mais preciso e menos fantasioso e místico. Não mais era o 

lado obscuro e indecifrável, mas um espaço estruturado linguisticamente e produzindo 

significados. Desse inconsciente emanariam os discursos que formam o sujeito.   

E esses discursos estariam, para Lacan, profundamente estruturados em relação 

ao Outro. O inconsciente se forma a partir do discurso do Outro, o que faz, dessa forma, 

que o próprio sujeito se defina também na relação com o Outro. É nesse ponto que a AD 

vai mais fortemente fincar suas raízes. Nesse sujeito dividido entre o consciente e o 

inconsciente, buscando eternamente a parte que lhe falta: o Outro. 

O sujeito, a partir desse ponto, renasce. Aparentemente tinha sumido de vez com 

o excesso de formalismo estruturalista, mas volta à cena pelo resgate da psicanálise. 

Esse renascimento não é uma volta triunfal do sujeito, mas se se trabalha com discurso e 

a relação entre língua, história e ideologia não há como escapar à questão da 

subjetividade. Quem vai atrás desse sujeito inicialmente é Jean Dubois, organizador da 

                                                 
4 Como lembra Mussalin (2001), mais tarde esse binômio saussuriano se transforma na AD no 
par língua/ discurso no qual não há uma relação de oposição, mas de complemento uma vez que 
a língua é a condição para a análise material do discurso.  
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revista Langages. Mas esse sujeito, longe de ser senhor de si e de sua fala, é um sujeito 

errante, dividido e fragmentado, interpelado pela ideologia e pelo inconsciente.  

A AD se forma nesse meio como muito mais do que uma disciplina  

metodológica multidisciplinar, mas, como diz Orlandi (1998), uma disciplina de 

entremeio. A AD tem uma especificidade própria de análise, um arcabouço teórico 

calcado nos três vértices que brilhavam naquele final dos anos ´60: o materialismo 

histórico (e a relação com a ideologia), a lingüística e a psicanálise.  

A AD é uma espécie de antidisciplina , uma desdisciplina, que vai 
colocar questões da lingüística no campo da sua constituição, 
interpelando-a pela historicidade que ela apaga do mesmo modo que 
coloca questões para as ciências sociais em seus fundamentos, 
interrogando a transparência da linguagem sobre a qual elas se 
assentam [...] não há separação entre a linguagem e sua exterioridade 
constitutiva. (ORLANDI, 1998, p. 25) 

 

A Análise do Discurso faz o resgate dessa “exterioridade constitutiva” dos 

sentidos. O entremeio do qual Orlandi (1998) fala é justamente trabalhar o que faltava 

nos estudos lingüísticos: o sujeito e o seu contexto histórico-ideológico. Mas também é 

jogar com a não transparência da história e do sujeito. Nem um nem outro são centros 

difusores de sentidos fechados e absolutos, capazes de determinar com precisão os 

discursos.  

Michel Foucault, em Arqueologia do Saber (1969), apesar de não se filiar como 

um lingüista da AD, mas como um filósofo de muitos campos, muito contribuiu para o 

desenvolvimento dessa disciplina. Ao pensar sobre a não continuidade da história como 

um campo de regularidades e de possível segurança para o sujeito, Foucault remete 

exatamente a essa não transparência da história, em seus caminhos descontínuos e de 

múltiplos sentidos que por vezes mais confundem o sujeito do que se apresenta como 

um porto seguro de referências.  

 Quando as pesquisas da psicanálise, da lingüística, da etnologia 
descentraram o sujeito em relação às leis do seu desejo, às formas de 
sua linguagem, às regras de sua ação, ou aos jogos de seus discursos 
míticos ou fabulosos, quando ficou claro que o próprio homem, 
interrogado sobre o que era, não podia explicar sua sexualidade, seu 
inconsciente, as formas sistemáticas de sua língua ou a regularidade 
de suas ficções, novamente o tema da continuidade da história foi 
reativado: uma história que não seria escansão, mas devir; que não 
seria jogo de relação, mas dinamismo interno; que não seria sistema, 
mas árduo trabalho de liberdade; que não seria forma, mas esforço 
incessante de uma consciência em si recompor e em tentar readquirir 
o domínio de si própria até as profundezas, uma história que seria, ao 
mesmo tempo, longa paciência ininterrupta e vivacidade de um 

 20



movimento que acabasse de romper todos os limites. (FOUCAULT, 
2005, p. 15)  

 

É nesse movimento histórico não regular que o discurso se situa. Aliás, a própria 

palavra discurso no universo da AD deve ser pensada à parte.  Discurso é movimento 

dos sentidos, é a palavra se metamorfoseando pela história, pela língua e pelo sujeito, 

mas é também um conjunto de práticas sociais do homem na sua relação com a 

realidade.  

Os discursos não têm um principio nem um fim em fronteiras fortemente 

demarcadas, assim como não são apenas um conjunto de enunciados visíveis, mas são 

um entrecruzamento de dizeres e também de não ditos. Como se percebe, o discurso não 

é um espaço estável, é, sim, um lugar de produção de sentido. É a partir dessa 

perspectiva do movimento dos sentidos que este trabalho se fundará.  

A partir desse fluxo de significação é que o discurso adquire um caráter 

extremamente heterogêneo e plural. No entanto, essa pluralidade de sentidos não é 

aleatória. O que define esses sentidos, em última instância, são as condições de 

produção desses discursos inseridos em contextos sócio-histórico-ideológicos 

determinantes.  

Dessa forma, a AD, dentro do contexto do seu surgimento (a própria década de 

60 e suas transformações políticas) e da sua especificidade (as condições de produção 

dos discursos e o movimento dos sentidos) apresenta-se como um caminho possível e 

desejável para se estudar o discurso político. Por ter suas origens fortemente atreladas 

aos estudos políticos, pela sua mescla de metodologia interdisciplinar, de análise lexical 

e argumentativa e pela análise das condições de produção dos discursos, a AD e o 

estudo dos discursos políticos é uma parceria bastante proveitosa.  

O homem é um ser social que depende da linguagem para significar. Orlandi 

(1998; p. 15) diz que a AD concebe a linguagem como uma ponte, uma mediação 

necessária entre o homem e a realidade natural e social. Na verdade, já nascemos 

envoltos na linguagem, ouvimos os primeiros sons já dentro do útero materno e, mais 

tarde, aprendemos a nomear coisas e sentimentos e buscaremos os significados dentro 

da linguagem. É, portanto, condição constitutiva do ser humano.  

Dessa forma, não poderíamos deixar de pensar o discurso político como um 

produto sofisticado da relação do homem com a linguagem. Desde Aristóteles e seus 

primeiros estudos da retórica como uma técnica para lidar com o público a partir da 
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argumentação e da persuasão, percebe-se o quanto a linguagem também é constitutiva 

da política. Afinal não seria possível o discurso político se não na linguagem e pela 

linguagem. 

 Reunidos na Ágora da Grécia antiga, cidadãos gregos filosofavam sobre sua 

vida política, seus anseios, desejos e projetos naquilo que concernia ao bem-estar social. 

Enquanto discursavam em busca da felicidade coletiva da pólis, estavam fazendo 

política e isto não seria possível se não por meio do discurso que proporcionasse 

sentidos para aqueles desejos e anseios.  

A política é o espaço do pensar, do filosofar. O lugar no qual os discursos se 

constroem, mas também se reconstroem, circulam e se transformam. Porque como diz 

Charaudeau (2006b) não há política sem discurso. E é justamente por isso que a análise 

do discurso político apresenta-se como uma possibilidade de entender esses dizeres que 

circulam no interior do campo político sempre tão cheio de múltiplos sentidos.  

O discurso político não esgota, de forma alguma, todo o conceito 
político, mas não há política sem discurso. Este é constitutivo 
daquela. A linguagem é o que motiva a ação, orienta e lhe dá sentido. 
A política depende da ação e se inscreve constitutivamente nas 
relações de influência social, e a linguagem, em virtude do fenômeno 
da circulação dos discursos, é o que se permite que se constituam 
espaços de discussão, de persuasão e de sedução nos quais se 
elaboram o pensamento e a ação políticos. A ação política e o 
discurso político estão indissociavelmente ligados, o que justifica 
pelo mesmo raciocínio o estudo político pelo discurso. 
(CHARAUDEAU, 2006b, p. 39) 

 

Onde estariam esses discursos políticos? Como reconhecê-los e apreender seus 

sentidos? O que eles têm de racional e de não racional? Quem são suas personagens e o 

que elas procuram e escondem uma das outras? Por tudo isso, o estudo dos discursos 

políticos se mostra como um jogo extremamente difícil de decifrar, mas impossível de 

não o fazer se o que se deseja é entender o homem no seu meio.  

Fala-se em política constantemente. Ela está em todos os noticiários, nas mesas 

de bar, na televisão, na vida privada, na cabeça de cada um e às vezes nos corações. 

Alguns dizem que detestam política e logo põem fim às discussões acaloradas; outros 

vestem camisas e saem às ruas gritando e cantando. Outros brigam e muitos já 

morreram por ela. Mas uma coisa é fato: não há como ser indiferente aos discursos 

políticos.  

Política diz respeito à vida do homem em sociedade. Portanto, desde que nos 

reunimos pela primeira vez em comunidade, fazemos política. Seja para decretar o que é 

 22



de cada um ou o que pertence ao grupo. Seja para nos unir em defesa própria ou 

simplesmente para entendermos nossa noção de grupo, isso tudo é fazer política. 

Entregando-nos às paixões políticas ou as rejeitando, somos todos seres mergulhados no 

discurso político.  

O discurso político nasce sempre de contextos histórico-ideológicos marcados 

pelo seu tempo e espaço. Os tanques soviéticos na Tchecoeslováquia em maio de 1968 

tiveram seus sentidos envoltos no contexto socialista de uma dada época. Era, no 

entanto, um só discurso, o socialismo, que, ao cruzar as fronteiras, transformou-se, 

mutilou-se ou, simplesmente, acresceu-se de novas idéias. Isto foram os discursos 

circulando e resignificando. E, com certeza, atingindo os que lutaram ou apenas aqueles 

que assistiram pela televisão do outro lado do mundo a Tchecoeslováquia ser tomada e 

seu presidente levado à Rússia.  

De onde quer que se participe dos acontecimentos políticos, se de dentro ou de 

fora do processo político, um fato, com certeza une os dois lados: pensar em política é 

pensar no bem-estar coletivo. É se preocupar em encontrar os caminhos que 

possivelmente levem à felicidade de todos. Não se trata de pensar de uma maneira 

utópica. Trata-se, antes de tudo, de entender o homem enquanto ser social que precisa, 

no seu permanente contato com o outro, encontrar relações de equilíbrio e de bem-estar.  

Qualquer que seja o governo de que se fale a proposta apresentada será a de dar 

ao homem uma vida melhor, ou um futuro melhor, ou mantê-lo unido frente a 

determinadas ameaças, ou ainda reconstruir ou solidificar identidades e soberanias 

enfraquecidas. A promessa é sempre um bem maior e para todos; os resultados, às 

vezes, é que não condizem com as promessas.  

Mesmo governos autoritários encontraram seu caminho para o poder através 

dessa simples promessa do bem-estar, dos valores positivos. Hitler, na Alemanha 

Nazista, por exemplo, propunha ao povo alemão reconstruir sua identidade e soberania 

tão devastadas pós-primeira guerra mundial. Deu ao cidadão o que ele desejava – 

recuperar sua vida de uma forma mais digna e fortalecida em todos os âmbitos. Ou se 

pode tomar também como exemplo o Brasil - os 24 anos de ditadura também se 

sustentaram nas promessas de desenvolvimento econômico, de nacionalismo e de 

manutenção e proteção do bem popular e dos valores morais5.   

                                                 
5 Basta lembrar que o evento que serviu como prova de que o golpe de Março de 1964 tinha 
respaldo popular foi a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade em São Paulo promovida 
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Nos regimes democráticos, no entanto, o compromisso com o bem público é o 

grande trunfo. De um vereador que promete trazer saneamento para uma rua especifica 

ao presidente que sustenta sua campanha no desenvolvimento da economia e na criação 

de milhões de empregos, o que eles fazem, no fundo, é se comprometer com um ideal 

social na busca desse bem-estar. Balandier (1980. p. 8) afirma que o regime 

democrático que se baseia na representatividade tem sua particularidade porque 

não depende ordinariamente nem da conivência dos deuses ou do 
respeito da tradição, nem do surgimento do herói ou do controle das 
correntes históricas. Depende da arte da persuasão, do debate, da 
capacidade de criar efeitos que favoreçam a identificação do 
representado ao representante. Ele dramatiza pela eleição, ocasião 
que uma partida nova parece ser jogada.  
 

De uma forma ou de outra, especialmente nos governos democráticos, é com 

esse propósito coletivo que os discursos políticos viajam constantemente. Correm de 

boca-em-boca e mais atualmente, fluem através das mídias e chegam aos recônditos 

mais escondidos do país e também da alma. As mídias contribuem 

incomensuravelmente nesse processo de transformação do discurso político. São elas 

que trazem para os indivíduos a realidade política, os fatos a que os cidadãos não teriam 

acesso senão e somente através das mídias.  

Dessa transação entre o “mundo a comentar” e o “mundo comentado”6 múltiplos 

sentidos emergem. Enquanto alguns são sufocados e silenciados, outros estão no centro 

das atenções. Sejam quais forem os efeitos provocados, essa transformação do discurso 

político atinge a todos na sociedade, direta ou indiretamente, as mídias determinam os 

sentidos desses discursos.   

Não há como estar fora dos discursos políticos porque eles estão em todas as 

partes, dentro e fora de cada ser humano desde que usamos o termo civilização.  Melhor 

do que resistir ou ignorar talvez seja apreender os seus sentidos, compreender os tantos 

significados para, quem sabe, respondermos a algumas perguntas que são tão 

importantes ao ser humano.  

Mas se os discursos constroem seus sentidos a partir do momento que eles 

circulam pelos mais diversos grupos sociais, entre os espaços públicos, privados e 

políticos, como então apreender esse ou aquele sentido? Como não ficar perdido no 
                                                                                                                                               
por setores religiosos e conservadores da sociedade (como o TFP - Tradição, família e 
propriedade) com o intuito de manter a ordem e os valores morais cristãos.  
6 Termos utilizados por Charaudeau (2006a) em que o mundo a comentar é o mundo ainda a 
significar, que precisa ser descrito e comentado pelas instâncias de produção de informação. 
Enquanto o mundo comentado é justamente o mundo já interpretado, analisado e descrito. 
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meio de tantas possibilidades de significação acarretadas por esse movimento constante 

dos sentidos? 

Primeiro, deve-se ter em mente que o que se busca não é o sentido certo, a única 

interpretação possível. A AD não trabalha para encontrar sentidos escondidos no texto 

esperando para serem revelados como a grande verdade. O que se busca pela AD são os 

sentidos visíveis, mas também os ocultos que, de alguma forma, também significam 

naquele texto, é compreender como esses sentidos se constituem e quais os seus efeitos.  

Por essa razão, tão importante quanto compreender que os discursos circulam e 

se entrecruzam é saber que a partir desse jogo novos sentidos emergem enquanto outros 

são constantemente remodelados. É um jogo cuja essência é pôr os discursos em contato 

com outros discursos, em outros lugares, em outros tempos e dessa relação 

interdiscursiva é que as palavras significarão. 

No Referendo 2005, por exemplo, dois grupos disputavam a atenção da 

população. De um lado, os que se posicionavam a favor do desarmamento, o voto sim; 

de outro, os que eram contra tal proposta, o voto não. Aparentemente em lados opostos 

da disputa, essas duas posições rivalizavam fortemente e seus discursos ao invés de 

estarem separados (como se poderia pensar) muitas vezes se cruzavam e se enlaçavam. 

Desse movimento, muitas vezes, surgiam faíscas, ou mais debate e mais disputa, mas 

com certeza seus efeitos de sentido eram diferentes a cada nova circulação.  

A política pode ser pensada como uma grande guerra discursiva. Através da 

linguagem, sujeitos políticos buscam emocionar, sensibilizar, convencer, persuadir e 

conquistar pessoas, corações e por fim o voto7. Charaudeau (2006b; p. 46) diz que o que 

se trava “é uma guerra simbólica para estabelecer relações de dominação ou pactos de 

convenção”. Em política, é nos discursos que os grandes embates são encenados e 

determinam-se vencedores ou perdedores.  

O voto sim e o voto não do Referendo, ao rivalizarem fortemente, lutavam para 

que seus discursos saíssem vencedores. Cada qual, dentro de seu universo discursivo 

que lhe competia, almejava ver o discurso outro derrotado e sem voz na sociedade. Essa 

é a guerra de que se fala. Simbólica ou não, às vezes agressiva outras vezes dissimulada, 

                                                 
7 Conquista do voto em regimes democráticos no qual a decisão popular tem a palavra final. 
Nos regimes autoritários, mesmo que apenas uma voz se faça ouvida, ainda assim há a 
necessidade de convencimento, persuasão e sensibilização, porque são necessárias a legitimação 
do governo, a adesão da população a determinadas medidas e aceitação de alguns grupos 
específicos capazes de manter tal governo no poder.   
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a guerra discursiva dentro do espaço político só tem um fim: vencer, aniquilar o 

discurso outro e se tornar a voz triunfante na sociedade.  

E, claro, se se fala em guerra, muitas vezes, os resultados nem sempre são justos 

ou esperados. Os sentidos jogados nesse conflito correm de um lado para outro da 

disputa, são mutilados, reutilizados, resignificados e permanentemente reconstruídos 

pelos mais diferentes grupos envolvidos. No fim, os efeitos de sentidos podem ser 

violentos e perversos.   

Pode-se pensar, num primeiro momento, que a política deveria, em um desejo 

utópico, jogar prioritariamente com a razão. Afinal, fala-se de ideologias, de projetos 

socioeconômicos e culturais que melhorariam a vida do homem em comunidade. Mas o 

que se percebe são discursos nem sempre com uma base racional a sustentá-los. Na 

maioria das vezes, é pela e na emoção que a política se funda e se organiza. Na guerra 

discursiva a razão termina sendo apenas o pano de fundo de entraves dramáticos, 

apelativos e teatrais.  

Qual o lugar da razão e da emoção no jogo político? Essas são questões 

levantadas desde a Antiguidade por Aristóteles. Em A arte da Retórica, o filósofo já 

dizia que argumentação se devia não só ao próprio encadeamento lógico do discurso 

(logos), mas também ao caráter e a imagem do orador (ethos) e a receptividade 

emocional do auditório, do público a quem o orador se dirige (pathos).  

O discurso político sabe bem disso ao trabalhar embaralhando os três conceitos. 

Joga com a construção da imagem do sujeito político a fim de produzir um determinado 

efeito emocional no auditório, mas sempre tendo como pano de fundo o projeto 

político-ideológico em que se baseia.  

À personagem política, não basta apresentar racionalmente as idéias e os 

projetos de governo. Na verdade, pouco vai interessar as estratégias econômicas e 

estruturais para resolver este ou aquele problema. O discurso político desliza facilmente 

da razão para a emoção. É preciso criar uma encenação, uma estrutura dramática para 

acender as chamas adormecidas na população, os arroubos de sonhos e de utopias 

escondidas que, muitas vezes, só precisam ser tocadas da maneira certa para 

despertarem e causarem comoções e apelos afetivos.  

Mas como se dá esse “toque de midas” capaz de despertar os efeitos emocionais 

desejados no auditório? Charaudeau (2006b; p. 86) diz que “não existe um ato de 

linguagem que não passe pela construção de uma imagem de si”.  Ou seja, a construção 
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do ethos como uma tentativa de conjugação dos imaginários sociais, como uma reunião 

de valores e desejos latentes é o que contribui para esse despertar das paixões.  

Nos discursos do Referendo 2005, jogou-se muito com a necessidade de tocar o 

público, seduzi-lo e persuadi-lo a fim de conquistar seu voto. Na tentativa de condensar 

os anseios e os desejos latentes na população, as duas frentes ofereceram, do lado sim, a 

“cultura da paz”, a possibilidade de se atingir a paz pelo desarmamento; do outro lado 

não, a necessidade de se respeitar os direitos do cidadão que não podiam ser retirados. 

O medo de uma população marcada pelos altos índices de violência, mas 

também pelos anos de governo autoritário e de cassação de direitos se impunha 

fortemente nos discursos do Referendo como forma de dramatizar e então obter o apoio 

popular, seja seduzindo, emocionado ou aterrorizando. Os imaginários sociais 

adormecidos eram utilizados para criar uma identificação com o público, um apelo 

capaz de conquistá-lo.  

A dramatização faz parte da essência humana. Ouvimos desde cedo contos 

infantis de menininhas inocentes lutando contra lobos-maus, madrastas e outros seres 

fantásticos, mas sempre em oposição ao bem para o qual torcemos avidamente sair 

triunfante no final. Começamos a perceber o mundo dentro dessa estrutura narrativa 

maniqueísta – o bem de um lado; o mal, de outro.  

E assim seguimos nesse desejo de encaixar o mundo nessa estrutura. 

Construímos encenações para explicar o visível e também o que não entendemos. 

Dividimos o mundo entre o bem e o mal como se não existisse um meio termo entre 

eles porque assim fica mais fácil reconhecer o lugar das personagens, sonhar com a 

possível vitória da justiça e aceitar as derrotas.  

Os discursos políticos fazem parte dessa encenação. Nesse teatro, todos 

assumem seus papéis, vestem suas fantasias mais convenientes. Os políticos corruptos 

são vilões; os cidadãos frustrados são enganados; os candidatos salvadores são heróis e 

as esperanças são permanentemente renovadas. De uma forma ou de outra, é pela 

dramatização que os discursos políticos vão construindo seus sentidos. Balandier (1980, 

p. 10) lembra, pela sua teoria da teatrocracia que  

todo poder político obtém finalmente a subordinação por meio da 
teatralidade, mais aparente em certas sociedades do que em outras, 
pois que suas diferenças de civilização as tornam desigualmente 
“espetaculares”. Representa em toda a acepção do termo a sociedade 
que governa. Ele se mostra como sua emanação, ele lhe assegura sua 
apresentação no exterior, ele devolve uma imagem idealizada desta 
sociedade e portanto aceitável [...] as manifestações do poder não se 

 27



acomodam bem com a simplicidade. A grandeza ou a ostentação, a 
decoração ou o fausto, o cerimonial ou o protocolo geralmente as 
caracterizam.  

 

No Referendo 2005, as fantasias também foram construídas. O sim se levava 

pela emoção ao propagar a idéia de “desarmamento”, de um possível mundo livre das 

armas e da violência gratuita e danosa. O não utilizava as mais variadas estratégias 

discursivas para provar a tese de que o voto sim não traria essa tão almejada paz, além 

de que negaria a possibilidade do cidadão defender-se dos bandidos lá fora. Um ou 

outro construindo suas encenações dramáticas, numa luta simbólica contra um mal 

sempre a espreitar e a ameaçar. O bem haveria de vencer nos dois discursos.  

A encenação dramatizante dos discursos do Referendo mostra como, muitas 

vezes, o lugar da argumentação racional é tomado pelas estratégias discursivas efetivo-

emocionais. Charaudeau (2006b; p. 306) diz que ao se tratar de retórica “não é o logos 

que teria se vestido de ethos e de pathos para ser mais bem aceito, mas o ethos e o 

pathos que agora fabricam o logos”.  

O conteúdo das idéias, da encadeação lógica do pensamento político, somente 

terá voz na sociedade moderna do espetáculo8 quando se constrói uma imagem sedutora 

e se monta uma encenação política com fins de persuasão. É dentro do ethos e do pathos 

que a argumentação racional tem que ser trabalhada e modelada porque, uma vez fora 

deles, as argumentações serão apenas idéias frias, sem sentimentos, sem apelos, difíceis 

de compreensão e sem produzir sentidos.   

A palavra política desliza facilmente da razão para a paixão. Argumentos ditos 

racionais, muitas vezes, estão impregnados de emoção porque só assim serão 

devidamente aceitos e compreendidos. É preciso estabelecer conexões entre o sujeito e 

os enunciados políticos. Charaudeau (2006b; p. 94) afirma que “o discurso político 

tende mais a incitar a opinião do que a argumentar. Trata-se menos de estabelecer uma 

                                                 
8 O discurso político nessa sociedade contemporânea (pós- guerra fria) é marcado sobretudo 
pela ausência de política, pelo não debate, daí a necessidade tão grande de se utilizar o ethos e o 
pathos. Courtine (2006; p. 31) diz que todas essas mudanças são causadas, entre outros fatores, 
pelo destino que o mundo seguiu pós 1960 com o fim das grandes narrativas possíveis (de um 
lado, a esquerda igualitária; de outro, a direita liberalista), conseqüentemente causando 
“desideologização” de muitos partidos políticos, “declínio do militantismo” e do “sindicalismo 
concreto”.  Além disso, o “declínio espetacular do marxismo” que deixou espaços vazios no 
debate público provoca, muitas vezes, a pressa em afirmar uma nova era em que a política já 
não é o discurso dominante e é grande o desejo de que “a página seja virada, de que tenha 
passado a época detestável em que tudo era política”. Por tudo isso, o discurso político atual 
precisa jogar com imagens construídas e encenações para seduzir cidadãos aparentemente 
despolitizados.  
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verdade racional do que de procurar transformar (ou reforçar) opiniões impregnadas de 

emoção, mediante a construção identitária dos atores do mundo político”.  

A dramatização do discurso político tem como fim último estabelecer relações 

identitárias entre o sujeito político e o sujeito cidadão. Para o discurso funcionar, atingir 

seus objetivos, esses dois lados precisam se reconhecer mutuamente, estabelecerem 

laços de confiança (na maioria das vezes afetivos) e construírem relações sólidas 

(mesmo que momentâneas, pois, muitas vezes, o voto ou as posições políticas oscilam 

freqüentemente). Mas, no discurso político, as relações entre seus sujeitos não é de 

forma alguma estáveis e previsíveis.  

A linguagem do poder contribui necessariamente para tornar 
manifestas as diferenciações sociais, e em primeiro lugar, as que 
separam os governantes dos governados e muitas vezes até o ponto 
que a palavra política não transmite diretamente, mas gradualmente e 
por intermediários. [...] as palavras do poder não circulam como as 
outras. A esta propriedade se liga uma segunda, que faz da linguagem 
política, a despeito de impressões contrárias que querem identificá-la 
a um ruído, ao vento, uma linguagem que deve ser considerada 
discreta. Ela necessita uma comunicação calculada, procura efeitos 
precisos; não desvenda senão uma parte da realidade, pois o poder 
também deve sua existência à apropriação da informação, dos 
“conhecimentos” exigidos para governar, administrar e para exercer 
seu domínio. (BALANDIER, 1980, p. 13) 

 

Nessa relação entre as duas partes envolvidas no processo político, está a 

instância política de um lado e a instância cidadã9 de outro que estão 

indissociavelmente conectadas. A primeira é o lugar da filosofia, do pensar político, de 

fazer as leis visando ao bem público10; a segunda é levada, permanentemente, pelo 

desejo de melhorar de vida, pela reivindicação, pela insatisfação constante e pela 

frustração entre aquilo prometido e o, de fato, recebido. Ambas movem-se na intenção 

de despertar a atenção da outra: seja para conseguir legitimação pública e apoio popular 

para suas decisões, seja para reivindicar e pressionar para realizar seus desejos.  

Parece haver certo desequilíbrio nessa relação (poder x opinião; promessa x 

frustração), mas uma instância depende da outra. Seus discursos são construídos 

levando em consideração os apelos, desejos e os imaginários de cada lado. São duas 
                                                 
9 Instância política e instância cidadã são termos utilizados por Charaudeau (2006b; p. 55) para 
definir os parceiros do contrato político como duas “categorias abstratas, desencarnadas e 
atemporalizadas”. As instâncias são conjuntos heterogêneos, mas unidos por certos traços 
identitários. De um lado, grupos políticos e partidos inseridos nas mais variadas ideologias, 
políticos, assessores, porta-vozes, profissionais de marketing e etc.; de outro lado cidadãos das 
mais variadas classes sociais, idade, sexo, lugares e desejos políticos.  
10 Ao menos em teoria, esse deve ser o seu maior objetivo.  

 29



pontas muito heterogêneas, mas que se unem no pacto tácito de bem estar coletivo, que 

é, na verdade, o fim primeiro do discurso político.  

O discurso político não é apenas obra dos atores da governança; é o 
resultado, nos regimes democráticos, de um encontro entre o olhar de 
influência política e o olhar de reivindicação da instância cidadã. Isso 
quer dizer que, em virtude da assimetria existente entre essas duas 
instâncias, não é certo que as intenções da primeira coincidam com as 
interpretações da segunda, nem que as demandas da última sejam 
consideradas pela primeira; algumas dessas intenções não são 
ouvidas, outras, no entanto, têm a felicidade de serem bem 
compreendidas. Analisar o discurso político não consiste em 
interessar-se somente pelo que é fabricado por atores que têm 
responsabilidade na vida política; é preciso igualmente olhar o que é 
fabricado pela opinião pública, pois o que ela fabrica condiciona o 
sentido dos discursos que circulam em uma dada época. 
(CHARAUDEAU, 2006b, p. 250-251) 

 

Ou seja, o discurso político não é somente aquilo produzido pelos sujeitos 

políticos, em uma única via. Não são apenas vozes ecoando sem um feedback. É preciso 

ficar atento também ao que diz e ao que pensa a instancia cidadã que tem suas 

características e imaginários sociais próprios. Essa não é apenas mera receptora dos 

pronunciamentos do sujeito político, mas os absorve, reinterpreta-os, resignifica-os e 

retransmite-os constantemente. Os sentidos do discurso político emergirão justamente 

desse movimento entre sujeitos tão antagônicos e tão heterogêneos.   

Dentro da AD, é preciso ainda especificar a condição desse sujeito que é muito 

mais complexo do que “a ficção do sujeito falante ao qual as teorias lingüísticas se 

referem” (COURTINE, 2006; p. 64). A condição de assujeitamento é a primeira que 

deve ser observada se o objeto de estudo é o discurso político porque lida diretamente 

com questões de ideologia, pertencimento a determinadas conjunturas e as próprias 

questões lingüísticas11. Tudo isso determina os sentidos do discurso.  

Percebe-se que os sentidos no discurso político são múltiplos com muitas 

variantes e muitos efeitos. É isso que torna uma missão tão difícil “decifrar” e 

compreender o discurso político. Mas é talvez justamente aí que reside toda sua beleza e 

mistério. Sem nunca se mostrar por completo, sempre deixando a desejar nas suas 

promessas, satisfazendo uns e decepcionando outros, o discurso político caminha entre a 

sedução e a rejeição, mas se torna imprescindível se o que se busca é compreender o 

homem na sua infinita busca por uma vida melhor.  

 

                                                 
11 Ver mais sobre a especificidade do sujeito no próximo item: Sujeito, ideologia e linguagem.   
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1.2 Ideologia, Sujeito e Linguagem 

 

Poucos termos na história do pensamento filosófico são tão complexos e 

suscitam tantos debates quanto ideologia. Por ser um conceito aberto, ele tem sofrido 

alterações ao passar dos tempos. Sempre se reconstruindo, o conceito de ideologia já 

passou por diversas escolas de pensamento e ainda continua a despertar discussões por 

onde passa. Chegou-se a decretar a morte da ideologia12, no entanto, sem entender mais 

a fundo esse termo, pouco se pode compreender das relações humanas e do próprio 

sujeito.  

No senso comum, o termo é usado como um conjunto de idéias e crenças de 

indivíduos ou de determinados grupos. Isso remete às origens do termo ideologia pelo 

filosofo francês Destutt de Tracy em 1796. Segundo Thompson (2002a), de Tracy foi 

um intelectual que chegou a ser preso na era do Terror da Revolução Francesa, mas que 

manteve suas origens filosóficas ao delinear os conceitos de uma nova ciência: uma 

ciência pura, a origem da ciência, aquela que estava acima de todas as outras porque 

trataria das idéias.  

Desde então, o termo ideologia mudou muito. Deixou de ter essa conotação 

positiva e quase mítica para adquirir muitas outras posições nem sempre tão favoráveis 

desde a Revolução Francesa. Mesmo com uma origem tão vasta e genérica como a 

ciência das idéias, ideologia perpassa toda a história do pensamento filosófico moderno.  

Algumas décadas mais tarde, Marx e Engels trazem novamente à tona o termo 

com uma nova concepção menos utópica e mais negativa. Em a Ideologia Alemã13, 

ideologia está vinculada às criticas que os autores fazem aos jovens hegelianos14, os 

quais acreditavam que as reais mudanças sociais se dariam primeiramente no campo das 

idéias.  

Ao fazerem duras criticas à escola neo-hegeliana, Marx e Engels acusam esses 

jovens de serem, na verdade, os grandes conservadores, pois “ao combaterem as 

                                                 
12 A idéia do fim da história e conseqüentemente das ideologias foi amplificada com a 
publicação em 1989 do artigo “O fim da história” de Francis Fukuyama no qual o autor parte de 
uma serie de estudos para provar que após a queda do muro de Berlim e a abertura do leste 
europeu o mundo assistiria à vitória dos valores democráticos capitalistas norte - americanos. 
Dessa forma não existiriam mais espaços para outras grandes ideologias.    
13 Livro publicado pela primeira vez em 1932.  
14 Pensadores alemães posteriores a Hegel tais como Feuerbach, Bauer, Stiner. (THOMPSON, 
2002a; p. 50) 
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fraseologias desse mundo, não combatem de forma alguma o mundo real existente” 

(MARX; ENGELS, 2004; p. 43).  

Os autores alemães estão preocupados com a ligação entre as idéias filosóficas e 

a realidade existente. Eles partem do pressuposto de que os indivíduos têm uma 

existência real e material, ou seja, são produtos de uma realidade social determinada e é 

a partir disso que produzem suas idéias e não ao contrário. Há uma passagem em A 

Ideologia Alemã (ibid, p. 45) na qual esse fato se torna claro: “O que os indivíduos são, 

por conseguinte, depende das condições materiais de sua produção”.  

O termo ideologia vai, desse modo, tomando forma e se aproximando da própria 

filosofia materialista desenvolvida por Marx e Engels. O termo se conecta e é 

determinado pelas concepções econômicas (a infra-estrutura determinando em última 

instancia a superestrutura) e pelas relações de classe. É a realidade social do homem que 

determina sua consciência/ idéias15.  

É nesse ponto que Marx se diferencia de Hegel e se contrapõe aos jovens 

hegelianos. Para Hegel, o que determina a sociedade é a consciência (essa razão 

desconhecida) que governa todos os outros setores e por fim à história. Para Marx, ao 

contrário, é a vida concreta dos homens que explica sua história, suas condições e por 

fim sua consciência. Althusser (1979; p. 94) diz que “o político e o ideológico não seria 

mais do que puro fenômeno do econômico que seria a sua ‘verdade”16.  

A ideologia ou falsa consciência é aquele conjunto de crenças simbólicas ou não 

que serve para reforçar e perpetuar as relações da classe dominante. Essa é a conotação 

negativa da ideologia para Marx.  

As idéias da classe dominante são, em todas as épocas, as idéias 
dominantes, ou seja, a classe que é a força material dominante da 
sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A 
classe que dispõe dos meios de produção material dispõe também dos 
meios de produção espiritual, o que faz com que sejam a ela 
submetidas, ao mesmo tempo, as idéias daqueles que não possuem os 
meios de produção espiritual. (MARX; ENGELS, 2004, p. 78) 

 

                                                 
15 Thompson (2002a, p. 58) chama atenção ao fato de que a concepção de ideologia em Marx é 
ainda latente ate porque ele não usa o próprio termo ideologia, mas refere-se a ele como 
“ilusões”, “falsas idéias”, “espíritos” e grilhões. Na verdade, é a idéia da falsa consciência de 
Marx.  
16 Vale lembrar que Althusser (1979) afirma que na verdade Marx não inverteu os termos de 
Hegel, mas que substituiu um pelo outro, de forma que o que reina e torna a sociedade 
inteligível não são as idéias, mas existe ai um outro principio com a mesma função – as 
determinações econômicas.  
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A classe dominante e suas idéias são, na verdade, a base do pensamento de toda 

a sociedade, porque, ao dispor dos meios de produção material e espiritual, essa classe 

serve de guia/ mestre e difusora de pensamentos e idéias as quais o restante da 

sociedade tende a seguir. Para isso, essas idéias são colocadas como universais e de 

interesse de todo o grupo. Não é mais o interesse da classe dominante apenas, mas o que 

se constrói são o desejo e o interesse do grupo social como um todo.  

E no motor da luta de classe na história, mesmo as classes revolucionárias, ao 

atingir o poder, precisam substituir as velhas idéias. Isso não se dá sem uma guerra 

simbólica e a nova classe “vê-se obrigada, para atingir seus fins, a apresentar seus 

interesses como sendo os interesses comuns de todos os membros da sociedade (...) é 

preciso apresentar suas idéias como racionais e universalmente aceitas” (ibid; p. 80).  

A ideologia aparece assim, para Marx, como idéias meio nebulosas, meio 

místicas, necessárias para que determinadas classes sociais permanecessem no poder. 

No entanto, essas idéias não são claras nem visíveis, elas são trabalhadas para se criar a 

condição de que não existem nem lutas e nem classes dominantes e dominadas, todos 

são parte do mesmo grupo social com interesses comuns.  

Mesmo que os estudos de Marx sobre ideologia sejam, em muitos momentos, 

ainda meio polêmicos e muitas vezes suscitando mais dúvidas que respostas, essas 

foram as sementes definitivas para o pensamento filosófico do século XX. Entre leituras 

e releituras, muitos autores subseqüentes trabalharam a noção de ideologia a partir da 

doutrina do marxismo; alguns de forma não tão negativa, outros, mais prudentemente, 

consideraram a ideologia com uma certa neutralidade.   

Louis Althusser, intelectual francês, foi um desses autores. Quando no século 

XX, mais precisamente na década de 1960, as doutrinas de Marx estavam desgastadas, 

sobretudo pelos anos de regime socialista na URSS e pelo fim do stalinismo, ele tomou 

a coragem de resgatar os estudos marxistas reafirmando sua importância e grandeza e 

dizendo o quanto esses estudos ainda estavam em aberto e poderiam ser úteis.  

A ousadia de Althusser foi ainda mais longe quando tomou como base de seus 

estudos o estruturalismo e se afastou do dogmatismo marxista que fez dele um militante 

do Partido Comunista Francês. O autor francês propõe um corte epistemológico17 na 

obra de Marx e assim a fundação de uma nova ciência. Marx teria construído a ciência 
                                                 
17 Althusser (1979) centra seus estudos no que ele chama de Marx maduro (pós-1845) quando o 
autor inglês, num momento de maturação teórica, abandona de vez o idealismo e abraça a 
cientificidade. Mesmo assim, Althusser ainda marca que mesmo o jovem Marx nunca foi 
hegeliano.   
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pura, a ciência das ciências, livre da ideologia. Essa divisão entre ciência pura de um 

lado e ideologia de outro foi alvo das mais duras críticas que Althusser sofreu. Mas essa 

separação nada mais era naquele momento que, como disse Dosse (1993), uma tentativa 

de resgatar as idéias puras de Marx e assim escapar da culpabilidade do comunismo 

após as descobertas dos crimes stalinistas. 

Mesmo sendo alvo de muitas criticas, sendo até decretado seu enterro18 em dado 

momento, Althusser é uma figura central para entender a Análise do Discurso francesa 

devido principalmente aos diálogos que traçou com M. Pêcheux e M. Foucault. Por ser 

professor dos dois, Althusser influenciou sobremaneira na construção da AD, seja sob 

muita polêmica ou ratificações. A sua grande contribuição é a importância que ele 

dispensa à ideologia e a sua relação com o sujeito que podem ser consideradas tema 

central na sua obra.  

Althusser (1969) formula duas teses que dão diretrizes ao seu trabalho: a) só 

existe prática através e sob uma ideologia; b) só existe ideologia através do sujeito e 

para sujeito. A ideologia passa necessariamente pelo sujeito e esse vai, dessa forma, ter 

um papel fundamental na construção do saber sobre ideologia.  

A função primeira da ideologia para o autor é transformar os indivíduos 

concretos em sujeitos. Essa é a tese althusseriana de que a ideologia interpela os 

indivíduos em sujeitos. Vê-se que ambos os termos (sujeito e ideologia) são 

constitutivos um do outro e não subsistiriam sozinhos. Se, de um lado, sujeitos só se 

constituem sujeitos quando interpelados pela ideologia; de outro, a ideologia precisa do 

sujeito porque esse é o sem fim maior.  

Na verdade, uma vez que a ideologia é eterna, os indivíduos concretos e a 

própria interpelação são categorias abstratas, pois somos sempre já sujeitos. O autor 

francês coloca (ibid; p. 100) que “a existência da ideologia e a interpelação dos 

indivíduos são uma única e mesma coisa”. Nascemos todos já mergulhados na ideologia 

e não haveria vida nem possibilidades fora dela.  

Se até então, dentro da corrente estruturalista saussuriana, o sujeito era 

completamente ausente porque não se considerava a fala, mas sim o sistema fechado, 

nesse momento, na formação da primeira fase da AD, o sujeito volta a fazer parte das 

discussões. Segundo a tese althusseriana sobre a qual a ideologia tem uma existência 

                                                 
18 Vide Marcondes Filho (1982). Porem, vale salientar que muitas das criticas feitas a Althusser 
excluem as próprias revisões que o autor fez à sua obra nas suas autocríticas.  
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material, a linguagem, dessa forma, apresenta-se como um lugar ideal de materialização 

da ideologia. E nessa lógica, a linguagem passa necessariamente pelo sujeito.  

É por essa razão que nesse momento, final da década de 1960 e início dos anos 

´70, o discurso passa a ser importante objeto de estudo, porque, além de se preocupar 

com as questões estruturalistas lingüísticas, também se ocupa da materialização da 

ideologia e das condições sócio-históricas. Pêcheux (1997) assevera que o discurso é 

justamente o espaço em que se encontram as questões ideológicas e lingüísticas.  

Mas, voltando a Althusser (1969), só existe ideologia por e para sujeitos. É 

exatamente nesse ponto que se apresenta o terceiro vértice da formação da AD. A 

psicanálise de Jacques Lacan, ao fazer uma releitura do inconsciente freudiano, define 

novas posições para o sujeito e sua relação com a linguagem.  

Lacan, apoiado pelos estudos lingüísticos de Saussure, sugere que o inconsciente 

freudiano não era um emaranhado caótico, mas tinha suas regras próprias de 

funcionamento e principalmente que se estruturava como uma linguagem. Vale salientar 

que essa posição de Lacan não faz dele um estruturalista pura e simplesmente, como se 

pode pensar a principio. Sua concepção de sujeito, disperso e horizontal, não deixa 

dúvidas que o analista se projeta para além das questões estruturalistas, sem, no entanto, 

negá-las apenas.  

Em um de seus aforismos, Lacan diz que a linguagem é a condição do 

inconsciente. Ela é a barreira que rompe o inconsciente e mostra aquilo que não se 

sabia. A linguagem é também caminho pelo qual o Outro, peça chave também do 

inconsciente, se mostra ao sujeito, atinge o sujeito. Em outras palavras a linguagem é o 

modo pelo qual o Outro constitui sujeitos.  

Se em Freud o sujeito tinha um certo eixo psíquico no qual podia se apoiar 

dando forma e sustento (as relações edipianas, por exemplo, como fonte  de respostas), 

em Lacan o sujeito aparece sem esse ponto fixo a que se voltar e a principal razão para 

tal é que o sujeito se constitui a partir do Outro.  

Essa entidade para além do próprio corpo é onde se pode encontrar as respostas 

para o Eu e a plenitude do sujeito. Battaglia (2006) diz que em Freud a plenitude foi 

aquele tempo mítico de cada bebê quando tinha todas as suas necessidades suprimidas 

pela mãe. Em Lacan, essa plenitude é o encontro com o Outro para constituir-se em 

sujeito. Nessa busca incessante do sujeito para completar-se, o Outro, então, representa 

uma parte e um desejo eternamente faltante. 
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O desejo é sempre de outra coisa, que não complementa a imagem e 
não satisfaz as pulsões – o desejo pressupõe a falta. Falta que, aliás, 
marca uma das diferenças entre Freud e Lacan: enquanto para Freud 
o desejo tem uma gênese empírica na perda da simbiose do bebê com 
sua mãe, para Lacan o desejo é a necessária relação com a falta. 
(BATTAGLIA, 2006, p. 18)  

 

E o sujeito segue desejando e buscando completar-se com o Outro. Esse é o seu 

movimento entra a identidade e a alteridade. Nota-se, dessa forma, que o produto final 

dessa busca é a incompletude. O sujeito nunca há de achar sua plenitude, seu 

complemento, que sacie seu desejo.  

Aqui o sujeito lacaniano em muito se difere do althusseriano. O sujeito em 

Althusser coloca-se como muito bem centrado, ao ser interpelado pela ideologia, na sua 

tarefa/ chamamento social para no fim garantir a reprodução das relações de produção. 

Em Lacan, deparamo-nos com um sujeito esparso, aberto, com mais possibilidades, 

afinal a alteridade e sua multiplicidade é o seu desejo pregnante.  

Pelo esquema de Althusser, ao sujeito restava pouco ou nada senão a submissão, 

que implicaria estagnação, reprodução, silenciamento, resignação. Eagleton (1996, p. 

216) diz que “expulsar o desejo do sujeito é emudecer seu clamor potencialmente 

rebelde, ignorando que só de maneira ambígua e precária ele pode atingir o lugar que 

lhe é destinado na ordem social”. E é esse sujeito que contribui sobremaneira na 

primeira fase da AD. Quando o Outro ainda não é um fator relevante, o discurso reflete 

essa estabilidade e fechamento do sujeito. Ele também é produto do calor das grandes 

narrativas políticas, hermeticamente fechadas e estruturadas, que influenciaram o 

mundo naqueles anos 60.  

No entanto, a partir da noção do inconsciente constituído pelo discurso do Outro 

proposto por Lacan, tem-se o deslocamento de um inconsciente como um fosso solitário 

para uma intrincada rede de contato e dispersão. O sujeito deixa de ser caracterizado 

apenas pela sua história individual, mas também pelo coletivo, pelos acontecimentos do 

mundo. O Outro assume seu lugar na constituição do sujeito. 

 Se os sujeitos não são fechados em si mesmo, assim também são os sentidos 

que não se esgotam em um espaço fechado. Sem o Outro o sujeito é incompleto e 

incapaz de construir sua identidade. É a falta lacaniana.  

Perdido nesse mar de sentidos (sua incompletude), o sujeito deseja e segue em 

busca de sua identidade (a completude), o que Orlandi (2002, p. 80) chama de “vocação 

totalizante do sujeito”. O sujeito percebe que não pode dizer tudo nem controlar todos 
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os sentidos. Nessa relação entre o desejo e a falta, o sujeito se constitui e se mostra vivo. 

Uma busca sem fim pelos significados infinitos.  

Disperso, o sujeito necessita unificar-se. É o desejo de fechar-se na sua 

identidade como condição de continuar existindo. A busca pela completude permite ao 

sujeito o efeito de literalidade, de sentido único, de unicidade. A ilusão do lugar do 

sentido fixo, daquele eixo que lhe transforme num sujeito completo e único. Um desejo, 

uma necessidade e uma ilusão.  

Se o sentimento de “unidade” permite ao sujeito identificar-se, por 
outro lado, sem a incompletude e o conseqüente movimento haveria 
asfixia do sujeito e do sentido, pois o sujeito não poderia atravessar, e 
não seria atravessado, pelos diferentes discursos já que não poderia 
percorrer os deslocamentos (os limites) das diferentes formações 
discursivas. O Outro (e os outros) é o limite, mas também é o possível. 
(ORLANDI, 2002, p. 81) 

 

 A dispersão dos sentidos é, dessa forma, uma condição para a existência dos 

discursos, pois estes também não se fecham sobre si mesmos. Na sua ilusão19, não 

interessa ao sujeito essa multiplicidade. Ele precisa estabilizar-se, então ele fixa os 

sentidos. Encerra palavras em dicionários e garante assim a unicidade do sentido. Mas 

então onde encontrar os pontos fixos que dêem ao sujeito a sensação de não estar 

perdido, a sensação de que tudo está bem20 e assim mesmo deve ser.  

A ideologia é esse ponto norteador do sujeito. No discurso, ela interliga sujeito, 

linguagem e história como um fio condutor produzindo a impressão de universalidade e 

dando aos sujeitos a impressão de que tudo está bem, porque as palavras ganham 

sentidos únicos e fechados. Só assim, os sujeitos se reconhecem sujeitos em toda sua 

plenitude.  

Vale salientar aqui que esse reconhecimento do sujeito não é o mesmo proposto 

por Althusser via momento chave da interpelação e o seu devido reconhecimento ao 

chamado. Mas, pela multiplicidade de sentidos, pelos muitos caminhos oferecidos, o 

sujeito busca um eixo que lhe de equilíbrio e suporte. Daí a tendência do sujeito de 

buscar efeitos de sentido de literalidade e efeitos de evidência dos sentidos – o que faz 

com que as palavras signifiquem e se reconheçam sem causar estranhamento. A 

                                                 
19 Esquecimento nº 1 de Pêcheux  no qual o sujeito tem a ilusão de ser a origem e dono do seu 
dizer.  São ilusões constitutivas do sujeito que fazem com que ele “esqueça” que isso já foi dito 
em outro tempo, em outro lugar. É visto aqui o efeito da ideologia que mascara e oculta sentidos 
previamente fixados.  
20 Althusser (1969) diz que por fim a ideologia assegura que tudo está bem: “Assim seja” 
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ideologia não apenas dá ao discurso um efeito de completude, mas também de 

universalidade, particularidade e legitimidade.  

Lacan e Althusser, no entanto, não estão em lados opostos. Pêcheux (1997) faz 

um esforço em corresponder os conceitos desses autores ao formular sua teoria do 

sujeito e tentar identificar o Sujeito althusseriano com o Outro lacaniano. Por mais que 

seja difícil coincidir esses dois conceitos sem reducionismos como afirma Teixeira 

(1997), Pêcheux dá vida ao sujeito da Análise do Discurso – um sujeito submisso, mas 

com a ilusão de ser livre.  

Isso fica mais claro em Pêcheux (1997) quando ele fala do teatro da consciência 

em que o sujeito é chamado à existência, mas ocultando sua evidência de sempre já 

sujeito. Pelo efeito da ideologia, o sujeito age como produtor/ criador de si e do sentido. 

É o Efeito Münchhausen pelo qual o sujeito, ao se levantar pelos cabelos como o barão 

alemão, aparece, ao menos em tese, como a origem do seu dizer, do discurso.  

Até aqui esse efeito da ideologia parece suficiente para explicar a posição do 

sujeito, os feitos de evidência e o seu assujeitamento com um fim último de reprodução. 

No entanto, há uma lacuna ou uma falha no plano em que se encaixariam os discursos 

nos quais os sujeitos parecem extrapolar seus chamamentos, mostram-se forte e por 

vezes ativo.  

Se na primeira fase da AD, trabalha-se com o assujeitamento, a conformação do 

sujeito à interpelação e a aceitação “livremente” de seu chamado, mais tarde, com as 

próprias revisões de Pêcheux à sua teoria e a influência mais forte do conceito de 

Formação Discursiva de Foucault, haverá espaço também para a noção de uma máquina 

discursiva não tão fechada e estática. O discurso político é esse espaço por excelência 

onde se pode perceber tanto a sujeição quanto o rompimento dos limites do sujeito.   

Paradoxalmente, os discursos políticos são espaços dúbios, de fronteiras não 

delimitadas em que se pode perceber melhor a dança do sujeito entre a rigidez 

althusseriana, as infinitas possibilidades trazidas pelo Outro lacaniano até chegar 

(talvez) ao sujeito da pragmática. Nesse percurso (não necessariamente nessa ordem), o 

discurso político, de um lado, é espaço do doutrinamento, das cartilhas de partido, de 

discursos autoritários que calam vozes. De outro, é lugar dos gritos revolucionários 

capazes de mudar épocas e histórias, da luta incessante por um ideal diferente.  
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Com as fases posteriores da AD21, o sujeito deixa de ser mero suporte para a 

ideologia e para o discurso. No entanto, esse não é um caminho que leva diretamente à 

liberdade e à total consciência do sujeito. Existe um espaço limiar entre essas duas 

fronteiras em que os analistas de discurso vêm trabalhando depois dos anos ‘90. 

 Possenti (1998) defende a tese de que recusar o total assujeitamento não é 

necessariamente dar boas vindas ao sujeito livre - aliás, parece ser consenso que não há 

mais volta a um sujeito senhor de si, originário. Essa “simplificação grosseira” termina 

por esconder possibilidades do sujeito, atos não previstos que, mesmo não sendo 

expressões de uma consciência livre, também não é produto do mais profundo 

condicionamento.  

Ser sujeito de um texto não significa criar fora das regras que 
historicamente constituíram gêneros, o que implica algum tipo de 
assujeitamento (...) o sujeito não é apenas o ocupante eventual de um 
lugar que o discurso se aproveita para acontecer. As manobras - 
regradas - do sujeito exercem um papel fundamental.   (POSSENTI, 
1998, p. 108)  

 

Se há um espaço em que se podem perceber claramente essas manobras do 

sujeito é a palavra política. Esse é o lugar do jogo sutil da argumentação e da persuasão. 

Possibilidades se acumulam e se sobrepõem no campo político – sujeitos “livres” 

capazes de transgressões, mas também sujeitos determinados e condenados à 

reprodução das suas relações de produção. 

Em regimes autoritários a dicotomia do sujeito talvez seja mais visível e 

perceptível, afinal existem as vozes dominantes e coercitivas, mas também existem as 

vozes que extrapolam o silêncio imposto e mostram-se como uma respiração do sujeito 

diante do seu total condicionamento. Porém, em regimes democráticos essas dicotomias 

do sujeito são mais sutis. Frente às infinitas possibilidades, a ilusão da liberdade total 

prevalece e o sujeito é, permanentemente, chamado a ser livre.  

                                                 
21 As três fases da AD podem ser assim descritas com base em Mussalim (2001). AD-1 trabalha 
mais com a estabilidade dos sentidos porque ainda não é tão forte a presença do outro 
discursivo. Noção de máquina discursiva fechada e isolada em que a ideologia opera sem 
muitos conflitos. Na AD-2, o isolamento começa a ruir devido à introdução mais forte do 
conceito de Formação Discursiva de Michel Foucault. As FDs são espaços abertos em constante 
contato com outras FDs e outros discursos. Isso gera o movimento dos sentidos. Ainda é, no 
entanto, um espaço parcialmente fechado porque a noção de FD é tomada a partir do seu interior 
e não da sua exterioridade. Na AD-3, a identidade das FDs não é dada pelo seu interior apenas, 
as noções de interdiscurso e heterogeneidade prevalecem e desconstrói-se a noção de maquina 
discursiva.  
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O que dizer de Referendo? É um processo em que há a materialização dessa 

dicotomia. O sujeito é chamado a responder a uma pergunta porque ele é livre e ele se 

colocará entre a aceitação e a negação, submetendo-se ou não, a uma Lei imposta. A 

pergunta interpela o sujeito e o força a assumir uma posição, mas somente porque o 

sujeito é livre. Esse é o chamamento do sistema democrático. 

É visível, dessa forma, que o sujeito está longe de assumir qualquer um dos 

lados da disputa, porque sua posição nunca será totalmente assujeitada nem totalmente 

livre e consciente.  Existem regras, evidentemente, mas “se os sujeitos não inventam o 

jogo não significa que não joguem. Além disso, não o fazem todos da mesma maneira; 

há craques e pernas-de-pau”. (Possenti, 2003; p. 29). No discurso político, há os que 

habilmente trabalham a palavra e são capazes de diferentes e extraordinários resultados. 

E há também os que se limitam a perpetuar o jogo sem muitas novidades e em uma 

eterna reprodução.  

Indubitavelmente, marcas do inconsciente e da ideologia têm lugar de destaque 

no discurso político ao condicionarem seus sentidos.  Afinal, é nesse espaço que se 

entrecruzam os imaginários sociais, a cultura, os medos e desejos de uma sociedade. No 

entanto, parece claro que os sujeitos encontram brechas nesse condicionamento, 

trabalham suas palavras de modo a permitir determinadas manobras em uma linha 

muito tênue entre o assujeitamento e a liberdade.  

  

1.3 As Formações Ideológicas e as Formações Discursivas 

 

Poucos temas são tão caros à Análise do Discurso Francesa quanto Formações 

Discursivas (FD). É na segunda fase da AD que esse tema é trazido à tona tomado 

emprestado de Foucault e desde então a noção de FD é definitivamente incorporada à 

AD. Mas essa relação não é de paz e estabilidade. A própria noção de FD é muito 

complexa e esparsa o que dá margens a muitas interpretações e caminhos a seguir.  

Foucault (2005 [1969]), em uma seqüência de respostas as suas obras anteriores 

e até a possíveis perguntas dos leitores no livro Arqueologia do Saber, destrói muitas 

noções e constrói outras.   Primeiramente pela idéia de história descontinua que quebra 

a função fundadora do sujeito. A continuidade é a possibilidade de o sujeito se 

encontrar, reconfortar-se e assumir o papel como origem e responsável por aqueles 

dizeres e fatos.  
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A história, ao contrário, não segue esse caminho evolutivo e sem interrupções. 

Na nova história a tendência é deslocar a questão da continuidade para as questões de 

ruptura. Focault (2005; p. 4) diz que o que se busca agora é “determinar a incidência das 

interrupções, cuja posição e natureza são, aliás, bastante diversas”. O movimento 

histórico não é regular e fonte de estabilidade para discursos e sujeitos.  

Muitos temas que representam uma base da continuidade e acalento ao sujeito 

são, em seguida, desconstruídos um a um no trabalho de Foucault (2005). Noções de 

tradição, evolução e desenvolvimento são rebatidas em busca de uma liberdade para 

pensar a história, as ciências e os próprios discursos. Esses conceitos fonte de unidade e 

estabilidade, de reconhecimento imediato e consoladores são colocados em xeque. “É 

preciso desalojar essas formas e forças obscuras pelas quais se tem o hábito de interligar 

os discursos dos homens. É preciso expulsá-las das sombras onde reinam” (ibid; p, 24).  

Trata-se agora de ruptura e de descontinuidade. Esse é o caminho oferecido por 

Foucault para chegar à noção de dispersão pela qual se pode explicar muito das FDs. 

Surge daí os questionamentos sobre certos recortes e agrupamentos como os livros e as 

obras os quais longe de serem estruturas fechadas e circulares ou unidades homogêneas 

são espaços de discurso abertos.  

A quebra da continuidade também serve como base para recusar a busca da 

origem do discurso.  Se forem as múltiplas possibilidades de abertura e de relação que 

levam à dispersão, então não há meios de se seguir um fio condutor até as origens 

secretas e esquecidas do discurso. Essa pureza há muito teria se perdido no emaranhado 

discursivo.  

É preciso enunciar a todos esses temas que têm por função garantir a 
infinita continuidade do discurso e sua secreta presença no jogo de 
uma ausência sempre reconduzida. É preciso estar pronto para 
acolher cada momento do discurso em sua irrupção de 
acontecimentos, nessa pontualidade em que se aparece e nessa 
dispersão temporal que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, 
transformado, apagado até nos menores traços, escondido bem longe 
de todos os olhares, na poeira dos livros. Não é preciso remeter o 
discurso à longínqua presença da origem: é preciso tratá-lo no jogo 
da sua instância. (FOUCAULT, 2005, p. 28) 

 

O discurso é, desse modo, palco da mais profunda heterogeneidade e dispersão e 

os enunciados nesse meio são como acontecimento únicos, fruto das muitas e quase 

infinitas relações possíveis. Os enunciados não existem ao acaso, mas são regidos por 

regras próprias que determinam seu aparecimento naquele momento singular e garantem 

seu lugar, e não qualquer outro, no jogo discursivo. Compreender o espaço em que se 
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desenrolam esses acontecimentos discursivos não significa isolá-los, mas, ao contrário, 

deixá-los livres para estabelecerem sempre novas relações.  

 Uma vez que Foucault desconstrói as noções de continuidade e fornece as bases 

para a dispersão, ele é livre para estabelecer novas unidades teóricas, formular novos 

conceitos capazes de abranger suas idéias. Como os enunciados se (des)organizam 

dentro desse novo espaço proposto, entre regularidades/ coerências e conflitos/ desvios?  

Sempre que se puder descrever, entre um certo numero de 
enunciados, semelhantes sistemas de dispersão [...] e se puder definir 
uma regularidade (uma ordem, correlações, posições, 
funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se 
trata de uma formação discursiva. (FOUCAULT, 2005, p. 43) 

 

Segundo a citação clássica de Foucault, as FDs são o espaço em que os 

enunciados estão suscetíveis a dispersão, mas também a regularidades. Eles são 

singulares, afinal são acontecimentos únicos, mas também são sujeitos à repetição. Esse 

é talvez o binômio mais intrigante da teoria de Foucault. Mais na frente, Foucault (2005, 

p. 80) afirma que a dispersão com todas as suas lacunas, falhas, incompatibilidades e 

desordem pode ser descrita em toda sua singularidade, se determinar as regras 

específicas que regem tal unidade.  

Ou seja, o conjunto de regularidades determina não só o fechamento da unidade, 

os limites de tal formação, mas também seus pontos de instabilidade e transformação 

que terminam por extrapolar os próprios limites da FD. Vê-se que os espaços das FDs 

são heterogêneos e em constante transformação.  

Se em Foucault o termo tem essa dupla e difícil apreensão, Maingueneau (2006) 

lembra que em Pêcheux o termo FD, apesar de ser emprestado de Foucault, é bem mais 

claro e estável. Pêcheux (1997; p. 160) conceitua FD em Semântica e Discurso como 

“aquilo que numa Formação Ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada em 

uma conjuntura dada, determina pelo estado da luta de classe o que pode e deve ser 

dito”. Essa é uma noção com base nas concepções althusserianas e marxistas como seria 

conveniente a Pêcheux.  

Pelo caminho de Pêcheux, os sentidos são determinados pelas formações 

ideológicas que regulam o que pode e deve ser dito. Ainda aqui (segunda fase da AD), o 

sujeito é regulado e influenciado pela ideologia. As FDs são resultados das formações 

ideológicas que elas representam, portanto, a ideologia anda exerce papel fundamental 

nas questões discursivas. Somente na terceira fase da AD (AD-3) é que a noção de 
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heterogeneidade será forte o suficiente, a ponto de os sentidos serem determinados pelas 

relações interdiscursivas22.  

As formações ideológicas funcionam como as regras dos enunciados que podem 

ou não aparecer em determinadas formações discursivas. Como foi dito anteriormente, 

os enunciados não são aleatórios e nem aparecem espontaneamente. Eles estão em tal 

lugar porque teria de ser eles e não outros, além de que eles são ou não permitidos em 

uma dada FD. Não se pode falar qualquer coisa e em qualquer lugar.  

A insistência da regularidade e da repetição para Foucault demandava a 

estabilidade necessária ao sentido, mesmo no espaço de dispersão das FDs. Apesar de 

Foucault excluir o termo ideologia de sua teoria, Pêcheux, ao tomar como base o termo 

FD, coloca a ideologia (na forma de formações ideológicas) como elemento regulador e 

de demarcação dos sentidos dentro as FDs, o que ainda os deixava regulados de acordo 

com as condições ideológicas.  

O que era, em princípio, um conceito estanque evolui posteriormente, no 

trabalho de Pêcheux, para uma relação mais heterogênea nos discursos. A partir da auto- 

revisão das teses de Althusser, especialmente no que se refere à questão da interpelação 

do sujeito, Pêcheux expande as fronteiras de FD, ou seja, ela é vista posteriormente 

como uma unidade dividida que, embora seja possível de descrição por suas regras de 

formação, por suas regularidades, a FD não é una, mas constitutivamente heterogênea. 

Assim, no interior de uma mesma FD existem diferentes vozes, muitas vezes 

conflitantes e divergindo entre si. Longe de ser um espaço de estabilidade as FDs são 

palco de muitas diferenças. 

 A dispersão atinge em cheio os sujeitos que continuarão a dizer aquilo que tais 

formações discursivas permitirem e sua liberdade continuará condicionada, de certa 

forma, pelo lugar da formação discursiva de onde falam. No entanto, os sentidos, pela 

própria natureza heterogênea das FDs, não têm sua estabilidade garantida. Pelo menos, 

enquanto não se entrecruzarem com outras FDs e outros discursos. É nesse ponto que 

entra fortemente a noção de interdiscurso.  

Segundo Maingueneau (2005, p. 110), “a formação discursiva não define 

somente um universo de sentido próprio, ela define igualmente seu modo de 

coexistência com outros discursos”. Inseridos em suas formações discursivas 
                                                 
22 A AD-3 é marcada pelos trabalhos de J. Authier-Revuz que coloca o sujeito fragmentado e 
dividido entre o consciente e o inconsciente, entre o eu e o outro, portanto, um sujeito 
constitutivamente heterogêneo. A heterogeneidade (marcada ou constitutiva) é a base dos 
sujeitos, discursos e da linguagem. (Authier-Revuz, 1990)  
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específicas, os discursos irão dizer aquilo que for permitido dizer, ocultar o necessário, 

expor o que for mais conveniente e rebater do discurso antagonista apenas o que poderá 

vencer discursivamente. A construção do sentido baseia-se na relação que os discursos e 

suas FDs travam entre si.  

No Referendo 2005, duas FDs (o sim e o não) se entrecruzavam e rivalizavam 

fortemente. A frente sim apoiava a proibição do comércio de armas de fogo e munição e 

levantava a bandeira para causas como o direito à vida, a paz e o fim da violência. A 

frente não, por outro lado, lutava pela permanência do comércio de armas de fogo com 

base nas questões de legitima defesa e direitos do cidadão. As duas frentes tinham 

argumentos próprios e enunciados específicos que determinavam seu espaço discursivo.  

O que se dizia no universo do sim era compatível com a FD em que esse 

discurso estava inserido. Não era possível, por exemplo, em uma entrevista qualquer, 

deputados da frente sim defenderem o direito à arma como possibilidade de legitima 

defesa. Esses eram discursos outros, de outras FDs que eles tentavam vencer. Portanto, 

existem regras dentro das FDs – os espaços de estabilidade do sentido. E, pela ótica de 

Pêcheux (pelo menos nas suas primeiras fases), essas regras são determinadas pelas 

formações ideológicas que envolvem cada lado da disputa.  

Muitas vezes, no entanto, os limites são muito fluidos, até pela própria natureza 

heterogênea das FDs. Temas polêmicos e comuns a diferentes FDs (a questão da vida, 

por exemplo) e ainda outros temas circundantes como violência e política apresentam-se 

como ponto de dispersão dos sentidos que estão constantemente circulando e 

resignificando. A ideologia não estanca os sentidos, mas os delineiam apenas. Eles se 

formam, ao contrário, justamente a partir dessa circulação e deslocamentos provocados 

pela heterogeneidade própria às FDs.  

Discursos e sujeitos não são homogêneos e fechados, plataforma de estabilidade 

e previsibilidade. Ao contrário, no seu constante contato com o outro23, eles são abertos 

a novas possibilidades, a rupturas e a desconexões. Assim também são os sentidos que, 

mesmo moldado pelas FDs em que se inserem, são permanentemente remodelados e 

reconstruídos.  

Por mais que as FDs determinem as regras do que pode e deve ser dito em tal 

espaço discursivo, os sentidos não estão pré-determinados nem presos a um destino só. 

Eles são construídos aos poucos, não nascem prontos. Mesmo sob as condições das FDs 
                                                 
23 Pode-se entender aqui “outro” como discursos outros e o próprio Outro com base nas teorias 
lacanianas.  
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e da ideologia, os sentidos deslocam-se sempre e é somente a isso que eles estão 

condenados – à permanente circulação e resignificação.    

Apesar de os sentidos possíveis de um discurso estarem 
preestabelecidos, eles não são constituídos a priori, ou seja, eles não 
existem antes do discurso. O sentido vai se constituindo à medida que 
se constitui o próprio discurso. Não existe, portanto, o sentido em si, 
ele vai sendo determinado simultaneamente às posições ideológicas 
que vão sendo colocadas em jogo na relação entre as formações 
discursivas que compõem o interdiscurso. (MUSSALIN, 2001, p. 
132) 

 

Os sentidos do discurso do Referendo 2005 não nascem prontos e estruturados, 

mesmo que as FDs sejam, nesse caso, bem visíveis e demarcadas como o sim e o não. 

Eles vão sendo construídos aos poucos, de acordo com as posições ideológicas dos seus 

sujeitos, com as respostas que eles têm de fornecer aos outros discursos adversários e 

como eles se defendem. À medida que vão ganhando mais visibilidade e importância na 

mídia, esses discursos também têm seus sentidos remodelados.      

 Aliás,  o jogo das mídias contribui sobremaneira no processo de construção dos 

sentidos. O discurso político passa por um processo de transformação quando entra 

nesse jogo, afinal as mídias são a ponte entre o mundo inatingível e ininteligível para 

um mundo tratado, comentado e explicado. Ao trazer para os cidadãos os fatos que eles 

não teriam acesso facilmente, as mídias guardam para si a tarefa de editar, explicar, 

repetir, lembra e esquecer os fatos políticos. E é, justamente, nesse percurso que os 

sentidos são permanentemente (re)construídos. 
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CAPITULO II 

O CORPUS E O DISCURSO JORNALÍSTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chega mais perto e contempla as palavras. 
Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta, 
pobre ou terrível, que lhe deres: 

"Trouxeste a chave?"  
 

Carlos Drummond de Andrade 
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2.1 O Corpus 
 

Sabe-se que os discursos não são estruturas fechadas e isoladas, mas são espaços 

heterogêneos, com pontos de contato e de dispersão infinitos. E ainda sabemos que 

esses mesmos discursos, por mais que reclamem para si temas específicos e próprios de 

seu universo discursivo, eles jamais estão sozinhos. Ao contrário, estão em permanente 

contato com outros discursos e ampliam ainda mais as suas margens.  

Portanto, em uma análise discursiva a seleção do corpus é de fundamental 

importância. Ao escolher com quais textos se trabalhará, o analista faz uma série de 

cortes, exclui muita coisa e necessariamente termina por direcionar o olhar próprio e o 

do leitor também. Dessa forma, o sentido do discurso é também determinado pelo 

corpus e pelo trabalho do analista que, como afirma Furlanetto (2002), ao fazer isso ela 

mostra de que forma o texto é opaco e porque é opaco e equivocado.  

Diante da própria heterogeneidade e esparsamento dos discursos, o processo de 

edição da escolha do corpus pode parecer, em um primeiro momento, como uma grande 

restrição e quiçá uma forma de direcionamento e limitação. No entanto, essa escolha se 

faz absolutamente necessária, até porque de que outra forma, senão utópica e fantástica, 

seria possível abarcar todo o discurso?  

A AD teve, assim, como efeito produzir um modo de leitura dos 
discursos por meio de um conjunto de dispositivos que se aparenta ao 
que eu nomearia, por metáfora, uma domesticação do olhar sobre os 
textos: uma passagem obrigatória do olho, uma canalização da 
observação dos textos que operam, na materialidade gráfica de um 
campo de arquivos doutrinários, uma separação entre elementos 
captados e elementos residuais. (COURTINE, 2006, p. 20) 

 

O corpus contribui para esse processo de filtração entre o que o analista põe em 

evidência e o que deixa ao esquecimento porque é do corpus que sairão as categorias, as 

classificações, os agrupamentos, os argumentos, os enunciados e formas estudadas. Mas 

pela perspectiva da AD, a análise vai além das questões lingüísticas para buscar as 

questões histórico-ideológicas que também determinam essas tantas categorias.  

A própria AD, com suas raízes tão bem fincadas no campo político, tem uma 

relação muito estreita com os corpora dessa natureza.  Deve-se ter em mente que esses 

têm como base uma forte heterogeneidade e grande ambigüidade, desse modo, a escolha 

do corpus na AD mostra-se como uma possibilidade de apreensão desses muitos 

sentidos dispersos nos textos políticos.  
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A domesticação do olhar sugerida por Courtine (2006) é condição sine qua non 

para o estudo do discurso político que se mostra sempre tão intrincado, disperso e 

impreciso. Como todos os discursos, o discurso político não tem uma linguagem 

transparente, mas é também, antes de tudo, um jogo de dissimulações e insinuações que 

se acentuam ainda mais quando colocadas em evidência pelas mídias. E nesse ponto, ele 

se transforma em um jogo duplo de muitos reveses e surpresas.  

A escolha do corpus, dessa forma, é um meio de delimitar as tantas variações e 

inconstâncias do discurso político, uma tentativa de controlar os sentidos infinitos, uma 

possibilidade de fechamento do espaço discursivo, uma forma de homogeneizar e 

domesticar o que por definição é um espaço aberto e incontrolável.  

O recorte para a análise do Referendo 2005 está centrado nas três principais 

revistas de informação do Brasil. Por ser um tema de interesse e alcance nacional, é 

compreensível que as análises partam de publicações com peso e importância em todo o 

território brasileiro. Seguem abaixo os Quadros com os referidos textos analisados nesse 

trabalho.  

QUADRO 1 - REVISTA VEJA 
 

Edição Data da capa Formato Título24

1925 05/10/2005 Reportagem de capa 7 razões para votar não 
1926 12/10/2005 Reportagem interna Um tiro na razão 
1927 19/10/2005 Reportagem interna O arsenal do crime 
1928 26/10/2005 Reportagem de capa 7 soluções testadas a 

aprovadas contra o crime 
 

QUADRO 2 - REVISTA ISTO É 
 

Edição Data da capa Formato Título 
1878 12/10/2005 Reportagem de capa Sete razões para votar sim; 

sete razões para votar não 
1879 19/10/2005 Reportagem interna Matar ou morrer 
1880 26/10/2005 Reportagem interna Chegou a hora 

QUADRO 3 - REVISTA ÉPOCA 
 
Edição Data da capa Formato Título 
385 03/10/2005 Reportagem de capa Armas – entenda antes de 

votar 
386 10/10/2005 Reportagem de capa 10 mitos sobre as armas 
387 17/10/2005 Reportagem interna O que pensa quem vive nas 

áreas violentas 
 

                                                 
24 Quando relacionados às reportagens de capa, os títulos correspondem à chamada da capa de 
cada revista.   
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Nota-se também que o período escolhido para a coleta de dados corresponde ao 

mês de outubro de 2005 quando foram as eleições sobre a comercialização ou não de 

armas de fogo e munição. Esse período se mostra mais relevante porque é aí que o 

Referendo se torna a grande estrela jornalística do momento com reportagens e matérias 

sobre ele em todos os veículos de comunicação do país.  

É evidente que o assunto do porte de armas pela sua própria relevância e pelo 

inusitado da consulta popular invadiu as pautas da imprensa brasileira. Uma enxurrada 

de guias, quadros, depoimentos prós e contras invadiram os noticiários e começaram a 

fazer parte do cotidiano de milhares de pessoas. 

Esse grande e inesgotável fluxo de informação é condição para se pensar o 

mundo na contemporaneidade. Nesse contexto, a realidade é descrita/ comentada/ 

editada e interpretada pelos meios de comunicação, que como disse Guareschi (2000, p. 

43), “contribuem decisivamente para a construção da subjetividade do ser humano”. 

Cabe às mídias determinar quais temas são de interesse nacional, sua agenda de 

discussão, o que deve ser esquecido e o que virá a se transformar em fato histórico.   

Os meios de comunicação sabem bem disso e cada um, à sua maneira, participa 

desse jogo de influências e persuasão na ânsia de se dirigir ao maior número possível de 

pessoas. Cada veículo de informação, no entanto, joga conforme seus interesses, seu 

perfil editorial e com suas regras próprias. Segue um breve perfil de cada veículo 

analisado (Quadro 4). 

QUADRO 4 

Revista VEJA – desde 1968 
Tiragem semanal/ média de 
leitores semanais 

1.063.653 exemplares/ média de 6.973.000 leitores 

Posicionamento Editorial Posiciona-se como a maior revista brasileira de informação e 
a quarta do mundo. Tem top mind no segmento revista.  

Perfil dos leitores 73% classe A e B. A porcentagem de leitores que possuem 
escolaridade superior/ pós-graduação é 263% maior que a 
média nacional.  

Editora Abril 
Revista Época - desde 1998 

Tiragem semanal/ média de 
leitores semanais.  

417.798 exemplares/ média de 3.200.000 leitores 

Posicionamento Editorial Fornece as ferramentas para que o leitor forme sua própria 
opinião com uma abordagem inovadora com espaço para 
todas as correntes de pensamento.  

Perfil dos leitores 71% classe A e B. 34% com curso superior.  
Editora Globo 

Revista Istoé – desde 1976 
Tiragem semanal/ média de 
leitores semanais 

400.303 exemplares/ média 2.230.000 leitores 
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Posicionamento Editorial Posiciona-se como o mais combativo e ousado periódico do 
país.  

Perfil dos leitores 67% classe A e B. Segundo pesquisa da revista Imprensa, 
49% do público de jornalista preferem Istoé.  

Editora Três  
Fonte: Suplementos mídiakit das revistas Veja, Época e Istoé disponíveis nos websites de cada 

revista.  
 
As especificações do posicionamento são dadas pelo próprio editorial de cada 

revista o que remete a uma visão particular e subjetiva. O que é descrito pelo Quadro 4 é 

a percepção que cada revista mantém de si mesma e a forma como elas se colocam no 

mercado. A revista Veja é a mais antiga e com maior circulação e talvez, por fazer parte 

do grupo dos grandes, sofre as maiores críticas e polêmicas. A Época e a Istoé, nesse 

cenário, se posicionam como concorrentes da Veja, como uma alternativa ao top of 

mind dominante. Portanto, mostram-se como possibilidade para um jornalismo mais 

independente e crítico.   

As reportagens escolhidas para esse trabalho são aquelas que se referiam ao 

Referendo 2005 nos veículos de comunicação citados conforme mostra os Quadros 1, 2 

e 3. Entre reportagens de capa e matérias internas nas três revistas escolhidas chega-se 

ao total de dez abordagens diretamente sobre a questão do Referendo que se impunha à 

população naquele momento. Uma síntese e um perfil dessas reportagens podem ser 

vistos no Quadro 5.  

QUADRO 5 

 VEJA ÉPOCA ISTOÉ 
Edições25 1925, 1926, 1927, 

1928 
385, 386, 387 1878, 1879, 1880 

Posicionamento Voto Sim Voto Não Imparcialidade 
Referendo Inócuo/ carece de 

racionalidade/ cria 
problemas falsos/ 
inadequação/ 
inconstitucional 

È importante Indefinido 

Argumentos para o 
posicionamento 

O Estado não pode 
cumprir a promessa 
de desarmamento 
caso o sim vença/ O 
Referendo tem 
chance nula de alterar 

O desarmamento 
voluntário coincidiu 
com uma reversão 
inédita na escalada 
por mortes por armas 
de fogo/ Não há coisa 

Só o leitor é capaz de 
decidir/ As 
campanhas não 
esclareceram pontos 
importantes do da lei 
do desarmamento 

                                                 
25 Para fins didáticos de análise, esse trabalho não considera a autoria das reportagens, pois se 
acredita que a figura do sujeito autoral se apaga diante das relações de produção do texto como 
um todo, especialmente em instâncias tão heterogêneas quanto as revistas. As reportagens são 
referenciadas apenas pela edição correspondente, já que, de cada revista, apenas a matéria sobre 
o Referendo foi analisada. Para maiores detalhes sobre essas reportagens e a citação dos autores, 
ver apêndices A, B e C.  
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o quadro de violência 
no país.  

mais importante do 
que o Referendo para 
debater, devido aos 
números de violência 
no país.  

Sobre o comércio de 
arma de fogo e 
munição 

O comércio vai 
continuar existindo 
na sociedade, mas 
ilegalmente/ aumento 
da ilegalidade 

Vai diminuir na 
sociedade com a 
proibição/ as medidas 
de desarmamento já 
mostraram uma 
diminuição nas 
mortes por arma de 
fogo. 

Muitas mudanças já 
se tronaram efetivas 
com o Estatuto do 
Desarmamento e não 
mudarão com o 
Referendo.  

Criminalidade  Vai aumentar Vai diminuir Imparcial (exceto por 
um quadro da opinião 
do especialista que 
afirma que vai 
aumentar) 

As campanhas dos 
dois discursos  

Faltam argumentos 
de ambos os lados/ é 
uma dualidade 
ilusória/ ambas 
promoveram atos 
censura contra meios 
de comunicação.  

Excluem os mais 
pobres do debate e 
moradores de favela 
do debate/ 
apresentam 
argumentos tanto 
convincentes quanto 
mentirosos  

Confusas/ apelativas/ 
exageros e distorções 

 

Cada revista analisada assumiu um posicionamento diferente diante do 

Referendo. Veja e Época tomaram posições declaradas na disputa. A primeira, com um 

discurso agressivo e contundente, fez campanha aberta para o não. Já Época, apesar de 

sua posição favorável ao desarmamento, assumiu uma postura mais branda e menos 

hostil.  

A primeira de todas as reportagens é a Veja (ed. 1925) com as sete vantagens de 

se votar não. Tal capa foi alvo de muitas críticas e discussões a respeito da postura 

jornalística adotada pela revista.  Pautada pelo tom agressivo e totalmente parcial, Veja 

se reveste de um poder capaz de indicar o caminho que “supostamente” melhor serve 

aos interesses da Nação. Suscitou muitas críticas e debates na sociedade.  

Para começar: a matéria é prepotente e precipitada. Deliberadamente 
facciosa, sequer tenta uma isenção formal. Neste início da temporada 
de debates sobre o referendo das armas, com ainda três edições antes 
do 23 de outubro, ao invés de ensaiar uma progressiva troca de idéias 
capaz de suscitar o contraditório e algum esclarecimento antes de se 
acionar a urna, a revista berra para o leitor – "Cala boca, você não 
sabe nada". (DINES, 2005) 
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Diante de tanta polêmica, as reportagens seguintes das demais revistas 

procuravam mostrar um contraponto às práticas jornalísticas de Veja. A Istoé, por 

exemplo, assumiu a imparcialidade nas suas reportagens, mas sem perder a chance de 

mostrar que esse era o caminho escolhido orgulhosamente pela revista da editora Três. 

O próprio título da matéria já deixa clara a escolha de trabalhar com os dois lados e não 

influenciar o leitor: “7 razões para votar sim e sete razões para votar não. Só você 

decide”.  

Além disso, o formato da reportagem também contribui para seu posicionamento 

indefinido. A revista não expõe suas idéias, nem pensamentos próprios, mas fala através 

de 14 testemunhos contra e a favor da comercialização de armas de fogo. Ao contar 

histórias alheias, a revista se isenta de qualquer responsabilidade pela decisão do leitor 

como exposto na sua matéria da edição 1878: “[histórias] que certamente vão contribuir 

com sua escolha. Apenas contribuir, porque a decisão é sua, apenas sua”.  

Imediatamente ao fim da reportagem de onze páginas, coroando sua decisão de 

imparcialidade, Istoé apresenta uma propaganda da própria revista em uma página 

inteira. Com o título: “Nós não somos o centro do mundo. Você é”, seguido da foto da 

capa da própria edição de nº 1878, a revista assina como Istoé – independente - e 

demarca claramente o seu posicionamento, porém deixa em aberto a pergunta: sua 

neutralidade decorre de uma postura ética fortemente adotada pela empresa jornalística 

ou seria apenas uma estratégia de marketing para competir e se diferenciar da sua 

principal concorrente?   

A revista da editora Globo, por outro lado, tomou posição a favor do voto sim – 

pelo desarmamento.  No entanto, apesar de ficar clara sua posição, a revista não 

escolheu um caminho tão agressivo quanto Veja ao estampar sua decisão já na capa e 

com um discurso notadamente faccionista. Época, ao contrário, não declara sua posição 

abertamente, mas a deixa ser entendida ao longo das suas reportagens.  

Através de expressões como “não é bem assim” ou “em termos”, a revista 

desconstrói muitos dos mais sólidos argumentos da frente pela legitima defesa – não. 

Em suas duas reportagens de capa, Época propõe entender melhor o Referendo antes de 

votar (ed. 385) e tenta derrubar dez mitos sobre as armas (ed. 386). Em ambas as 

matérias estão presentes pequenas observações que contribuem para um voto favorável 

ao desarmamento. Os números de estatísticas e pesquisas apresentados e as pessoas 

ouvidas também determinam o seu posicionamento. 
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Em um dos seus exemplos mais perceptíveis, um quadro apresentado na edição 

386, Época prova com estatísticas e dados que a auto defesa com arma de fogo é um 

mito – que nem sempre há tempo hábil para sacar uma arma e atirar e que, mesmo que 

se esteja com a arma carregada e à mão, o índice de acerto de tiro é baixíssimo, vide 

agentes do FBI americano, que, em um tiroteio, só têm 17% de acerto. Dados assim 

destroem completamente o principal argumento do não pela legitima defesa.   

Mesmo com sua posição a favor do sim, Época opta por mostrar argumentos de 

forma menos parcial e contundente que Veja. Ao se munir com gráficos, dados de 

estatísticas e depoimentos diversos, a revista da editora Globo oferece subsídios para o 

leitor melhor tomar sua decisão com bases mais racionais e reflexivas, mesmo que, em 

última instância, tudo isso renda pontos positivos ao sim. E ai vem uma outra pergunta 

que fica em aberto: essa forma de agir se difere da postura adotada por Veja?  

Cada uma, dessas dez reportagens, à sua maneira, contribuiu para a circulação e 

resignificação dos sentidos dos discursos do Referendo 2005. O discurso jornalístico e 

informacional deve ser estudado à parte se o que se deseja é entender como esses 

sentidos foram construídos e reconstruídos na trajetória sobre o comércio de armas de 

fogo.  

 

2.2 O DISCURSO JORNALÍSTICO 

 

Comunicar, informar, tudo é escolha. Não somente escolha de 
conteúdos a transmitir, não somente escolha de formas adequadas 
para estar de acordo com as normas do bem falar e ter clareza, mas 
escolhas de efeitos de sentido para influenciar o outro, isto é, no fim 
das contas, escolhas de estratégias discursivas. (CHARAUDEAU, 
2006a, p. 39) 

 

A informação é a matéria- prima e o grande capital de consumo do século XXI, 

portanto quem a detém, invariavelmente, exerce um poder sobre os que supostamente 

permanecem na escuridão do conhecimento. Os meios de comunicação estão aí para 

provar sua força.  

Informar é possuir um saber que o outro ignora (“saber”), ter a 
aptidão que permite transmiti-lo a esse outro (“poder dizer”), ser 
legitimado nessa atividade de transmissão (“poder de dizer”). Além 
disso, basta que se saiba que alguém ou uma instância qualquer tenha 
a posse de um saber para que se crie um dever de saber que nos torna 
dependentes dessa fonte de informação. Toda instância de 
informação, quer queira quer não, exerce um poder sobre o outro. 
Considerando a escala coletiva das mídias, isso nos leva a dizer que 
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as mídias constituem uma instância que detém uma parte social do 
poder. (CHARAUDEAU, 2006a, p. 63)26

 

A relação com o outro é fundamental para entender a construção dos sentidos do 

discurso da informação. Segundo Charaudeau (2006a), o ato de comunicar está baseado 

na relação entre duas instâncias: a de produção e a de recepção da informação. A 

primeira é o espaço em que se dão as condições de produção. Geralmente, são empresas 

estabelecidas dentro de uma lógica comercial e capitalista, com uma missão 

determinada e com suas regras e práticas próprias. É importante enxergar essas duas 

pontas com os mesmos pesos e medidas para evitar a visão maniqueísta do mundo na 

qual uns são vilões e outros meros consumidores indefesos submetidos e manipulados.  

A instância de recepção, por sua vez, constitui-se pelo público–alvo para o qual 

a informação se dirige. Por sua grande diversidade e heterogeneidade, nem sempre a 

informação fica no alvo desejado e projetado pela instância produtora, mas se alarga 

atingindo muito mais consumidores. Nesse processo, as organizações produtoras já não 

têm mais controle sobre as mensagens que estão condenadas a serem permanentemente 

reinterpretadas.   

Percebe-se assim que o sentido dos discursos não está apenas no que é produzido 

pela instância produtora, mas justamente na interação entre essas duas instâncias. 

Afinal, o efeito desejado nem sempre é o efeito obtido no final do processo. Ou seja, os 

sentidos produzidos dependem tanto da máquina midiática quanto do público receptor 

que interpreta os discursos conforme suas condições de interpretação.  

Tome-se como exemplo o caso de Veja, uma das partes analisadas do corpus 

desse trabalho. Na edição 1925, a revista deixa claro qual a sua posição diante da 

disputa eleitoral do Referendo 2005, conforme atesta a passagem abaixo.  

Nas páginas seguintes, VEJA alinha sete razões pelas quais julga 
correto votar NÃO no referendo sobre o comércio de armas de fogo 
convocado para o próximo dia 23. O voto no referendo é obrigatório, 
como nas eleições. O Estado brasileiro vai fazer a seguinte pergunta 
aos cidadãos: "O comércio de armas de fogo e munição deve ser 
proibido no Brasil?". VEJA acredita que a atitude que melhor serve 
aos interesses dos seus leitores e do país é incentivar a rejeição da 
proposta de proibição. (VEJA, Ed.1925)

 

                                                 
26 Esse poder não é a projeção pura e simples de um “quarto poder” institucionalizado pelas 
mídias como inabalável e acima de tudo e de todos. Como mencionado acima, as mídias não se 
constroem sozinhas, mas só existem e se reconhecem nos seus consumidores da informação em 
uma relação simbiótica.    
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No decorrer da reportagem, a revista alinha uma série de argumentos que 

justificariam a sua posição clara a favor do voto não naquelas eleições.  A um primeiro 

olhar, poder-se-ia pensar que a revista, ao formatar os argumentos que melhor 

defendiam sua posição na disputa, agia intencionalmente com um objetivo claro de 

manipular os efeitos de sentido desejados através de um discurso não tão claro e aberto.  

No entanto, é válido lembrar neste momento que o texto produzido pela revista 

visava ao seu público-alvo já previamente conhecido e decodificado em seus anseios e 

desejos de leitura e identificação.  Estruturada como uma empresa nos moldes 

capitalistas, com um produto à venda (informação), Veja é conhecedora dos seus 

leitores, sabe o que eles esperam no começo de cada semana e seu comportamento base 

diante de determinados temas. Afinal, conhecer bem o público para quem seu produto 

se destina está na cartilha administrativa de qualquer organização.  

De um ponto de vista empírico, pode-se dizer que as mídias de 
informação funcionam segundo uma dupla lógica: uma lógica 
econômica que faz com que todo organismo de informação aja como 
uma empresa, tendo por finalidade fabricar um produto que se define 
pelo lugar que ocupa no mercado de troca de bens de consumo (os 
meios tecnológicos acionados para fabricá-lo fazendo parte dessa 
lógica); e uma lógica simbólica que faz com que todo organismo de 
informação tenha por vocação participar da construção da opinião 
publica. (CHARAUDEAU, 2006a, p. 21) 

 

Dessa forma, a lógica comercial e econômica é inerente a qualquer organização 

midiática no mundo contemporâneo e não há como escapar dessa lógica. As empresas 

de informação fabricam um produto (informação) e precisam que o maior número de 

pessoas o consuma. Portanto, é de fundamental importância conhecer bem e ter um bom 

relacionamento com seus leitores/consumidores. E mais: é preciso saber como captar 

um maior número possível desse público.  

Por outro lado, atendendo a outro chamado vocacional da mídias, como expõe 

Charaudeau (2006a) na citação acima, as empresas de comunicação e informação 

também se mostram como construtoras do espaço da opinião pública. Sentem-se no 

dever de informar porque assim se faz necessário. Revestem-se da armadura 

supostamente necessária de levar o conhecimento para quem não tem e, assim, 

contribuir para a formação da opinião pública.  

Voltando ao caso da Veja (ed.1925), percebem-se bem claramente essas duas 

tendências da revista enquanto meio de comunicação. De um lado, por ser uma empresa 

com fins econômicos, a revista se mostra na intenção de dar aquilo que o seu publico 
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leitor deseja receber a fim de conquistá-lo e cativá-lo. Mas também, a revista se vê na 

obrigação de ajudar a construir o pensamento dos cidadãos e conduzi-los pelo caminho 

que considera mais apropriado. Isso pode ser identificado na seguinte passagem: “VEJA 

acredita que a atitude que melhor serve aos interesses dos seus leitores e do país é 

incentivar a rejeição da proposta de proibição” (ed. 1925). 

Desse exemplo, pode ficar claro que a construção do sentido de um dado 

discurso, por mais que esse seja contundente e incisivo, nunca é dado por apenas uma 

das pontas do processo de comunicação. Pois, como foi dito acima, o sentido está 

justamente na co-intencionalidade entre as instâncias produtora e a receptora.  

 A sessão Carta ao leitor, da edição seguinte em 12 de outubro de 2005, Veja 

(ed. 1926), expõe, logo no início, essa relação intrínseca entre as duas instâncias do 

processo informacional. O titulo da sessão é “Sintonia com os leitores” e é uma boa 

síntese do conteúdo editorial da revista conforme mostra o primeiro parágrafo 

reproduzido abaixo. 

Além de bater o recorde de cartas enviadas à redação, a reportagem 
de capa da semana passada conseguiu uma confortável maioria de 
aprovação entre seus leitores – 59% ficaram a favor da tomada de 
posição de Veja contra a proibição da comercialização de armas, 
enquanto 32% não se convenceram dos argumentos apresentados. 
Uma maioria ainda mais expressiva dos leitores, independentemente 
de suas opiniões sobre as armas em si, reafirmou em suas cartas a 
tese central defendida na reportagem: o referendo é um embuste, uma 
inutilidade do ponto de vista prático e não deveria sequer ter sido 
convocado. (VEJA, Ed. 1926) 

 

Por mais que a reportagem “7 razões para votar não” seja uma tomada de 

posição radical que pode agredir os opositores de tal idéia, ela jamais deve ser tomada 

como uma ação isolada e arbitrária de um grupo de comunicação, materializado na 

revista, mas sim como uma co-produção entre as duas pontas do processo de 

comunicação (produtores e receptores). 

 Ou seja, Veja sabia o que seus leitores esperavam e o que eles, em sua maioria, 

queriam ouvir. Sabia qual a sua possível posição diante do Referendo 2005 e dos 

discursos outros que vinham à tona naquele momento como a questão da violência e da 

crise política. A revista contava de certa forma com a aprovação do seu leitor, como em 

uma “sinfonia” entre empresa e público-alvo.  

Essa total interação pode ser percebida, como afirma Bourdieu (2003), como o 

poder simbólico que para ser exercido por um grupo qualquer sobre outro somente se 

efetivará quando as duas partes ignoram o processo e torna-o tão difundido que é difícil 
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sua percepção. Quem exerce um poder e quem se submete estão ligados por um pacto 

de reconhecimento mútuo, mas não visível.  

O poder simbólico como poder de construir o dado pela enunciação, 
de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do 
mundo e, deste modo, a acção sobre o mundo, portanto o mundo; 
poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é 
obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito específico de 
mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado 
como arbitrário. (BOURDIEU, 2003, p. 14) 

 

O poder simbólico na sociedade depende da cumplicidade do outro. É o caso das 

empresas de comunicação produtoras do discurso jornalístico que exercem um poder 

não visível, mas aceito sobre seus consumidores da informação. O olhar de 

reconhecimento entre as partes envolvidas é tal que o poder se naturaliza e se dissemina 

sem sequer ser percebido.  

Quando se trata de discursos políticos, não há alterações no comportamento das 

empresas de comunicação que se estruturam dentro de uma lógica comercial, portanto, 

em parceria com os seus consumidores – com a cumplicidade do outro. A diferença fica 

por conta das ideologias que, dentro do universo político, tomam uma maior proporção 

e visibilidade.  

Se tomarmos como base o pensamento de Marx e Engels acerca da ideologia – 

que essas seriam as idéias das classes dominantes e serviriam para a própria manutenção 

dessa classe no poder – então o problema estaria resolvido de antemão. Afinal, qualquer 

tomada de posição de um meio de comunicação poderia ser resultado direto da 

ideologia defendida por aquela classe social que tal meio representasse. E assim não 

haveria mais dúvidas. 

No entanto, não podemos nos amparar, para explicar determinadas situações, em 

uma premissa ainda tão simplória. As ideologias, para Marx, serviam para manter as 

relações de dominação e o meio pelo qual atingia isso era pela mentira, persuasão, 

enganação e etc. Era ainda uma visão muito negativa e polêmica da ideologia a qual era 

a responsável direta pelas desigualdades de classe e poder. Porém, nem sempre, as 

relações assumem posições tão claras e previsíveis. Quem domina quem? Por quê? 

Como o dominado se submete e aceita a submissão? São muitas perguntas que essa 

premissa marxista não consegue responder.  

J. B. Thompson (2002a) resgata as idéias de Marx, porém formula uma 

concepção crítica da ideologia para a análise dos fenômenos sócio-históricos. O autor 
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está interessado na forma como o sentido27 é mobilizado para estabelecer e sustentar a 

posição de certas pessoas e grupos que ocupam o poder, mas ele lembra que nem todos 

os fenômenos simbólicos são ideológicos, mas somente são se estes servem para 

estabelecer relações de dominação.  

Essa concepção de Thompson (2002a) guarda certos pontos de contato com a 

concepção da ideologia marxista, porém a visão não é extremamente negativa, uma vez 

que os fenômenos simbólicos podem ou não servir para estabelecer relações de 

dominação e se o fazem não significa, necessariamente, que é pelo meio do 

mascaramento das relações sociais e da ocultação e obscurecimento de determinadas 

situações. Além disso, as relações de dominação, das quais o autor fala, não são 

determinadas apenas pelas questões de classes, mas de pessoas ou grupos sociais que 

detêm um poder sobre o outro. Um poder estabelecido por relações assimétricas que 

pode ser uma maioria sobre minoria (gênero, etnia, idade ou orientação sexual, por 

exemplo), ou mesmo de classes e de determinados grupos políticos, portanto que se 

constituam como uma base de desigualdade e exploração.  

Há vários modos pelos quais o sentido pode ser trabalhado a fim de se 

estabelecer e sustentar relações de dominação. Os discursos são produzidos dentro de 

circunstâncias sócio-históricas determinadas e essas circunstâncias deixam marcas nos 

textos e refletem o ideológico tanto do que está materializado no texto quanto no que 

está além dele.  

Além disso, Thompson (2002a) lembra que os modos de operação propostos por 

ele não são ideológicos em si, mas dependem da forma como foram utilizados e em que 

circunstâncias. Essas formas simbólicas não somente servem para manter ou sustentar 

determinadas posições ideológicas, mas também para subverter e minar uma 

determinada ordem estabelecida.  

Pela legitimação, como um dos modus operandi, pode-se fazer crer que tal 

atitude/ posicionamento é legitimo, portanto é devidamente aceito e justificável. Com o 

apoio popular, a legitimação assume o caráter de legalidade. A primeira reportagem de 

Veja (ed. 1925), por exemplo, deixa clara a posição da revista e a torna legitima, 

oferecendo o melhor caminho para a população brasileira seguir nas eleições.  

                                                 
27 O sentido no qual é interessante ao autor é descrito em Thompson (2002a; p. 79) como “o 
sentido das formas simbólicas que estão inseridas nos contextos sociais e circulando no mundo 
social. Por formas simbólicas entende-se um amplo espectro de ações e falas, imagens e textos 
que são produzidos por sujeitos e reconhecidos por eles e outros como construtos 
significativos”.  
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VEJA acredita que a atitude que melhor serve aos interesses dos seus 
leitores e do país é incentivar a rejeição da proposta de proibição. 
(VEJA, Ed. 1925) 

 

Nessa passagem, Veja, ao dizer que a melhor posição diante do referendo é o 

voto não e dizer que pensa isso também em função dos seus leitores brasileiros é 

legitimar sua posição como sendo a mais viável e a mais correta. A revista determina 

qual fato é o mais justo para uma maioria e digno do apoio popular. A legitimação pode 

operar através de várias estratégias simbólicas tais como: racionalização, 

universalização e narrativização.  

Pela racionalização entendem-se as formas que podem ser expostas e colocadas 

em uma seqüência racional e lógica a fim de justificar determinadas posições. Veja (Ed. 

1925) enumera uma cadeia de argumentação (as 7 razões para votar não) que procura 

justificar sua tomada de posição e com isso conseguir o apoio popular para a sua causa. 

No Quadro 6, pode-se ver mais claramente alguns dos argumentos usados na 

cadeia de raciocínio elaborada pela revista para defender seu ponto de vista. E mais, o 

próprio formato da reportagem, ao enumerar sete razões, deixa ainda mais visível como 

a racionalização foi usada para persuadir seus leitores de que o voto não seria mais 

benéfico para todos. 

QUADRO 6 

Cadeia de raciocínio apresentada por Veja – Ed. 1925 
1. Os países que proibiram a venda de armas tiveram aumento da criminalidade e da crueldade 
dos bandidos 
2. As pessoas temem as armas. A vitória do "sim" no referendo não vai tirá-las de circulação no 
Brasil 
3. O desarmamento da população é historicamente um dos pilares do totalitarismo. Hitler, 
Stalin, Mussolini, Fidel Castro e Mao Tsé-Tung estão entre os que proibiram o povo de possuir 
armas. 
4. A polícia brasileira é incapaz de garantir a segurança dos cidadãos.  
5. A proibição vai alimentar o já fulgurante comércio ilegal de armas 
6. Obviamente, os criminosos não vão obedecer à proibição do comércio de armas. 
7. O referendo desvia a atenção daquilo que deve realmente ser feito: a limpeza e o 
aparelhamento da polícia, da justiça e das penitenciárias. 
FONTE – Edição Veja (ed. 1925) 

Nesse mesmo exemplo, também se percebe outra estratégia de construção 

simbólica que serve à legitimação: a universalização através da qual se apresentam 

interesses de grupos específicos como servindo ao interesses de todos.  A posição da 

revista enquanto uma empresa comercial com posições ideológicas definidas foi 

ampliada como sendo a melhor via que serviria aos interesses de todos os brasileiros. Os 
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valores de Veja seriam universalizados ao expressarem também o que seria melhor e 

mais viável para todos.  

Pela narrativização, a legitimação pode se dar através da narração de fatos, 

histórias e casos particulares, mas que, de certa forma, extrapolam seus limites e se 

apresentam como um elemento unificador e de coesão do grupo. Histórias contadas nas 

quais as pessoas se reconhecem e se identificam, seja por lembrar casos semelhantes 

que viveram, seja por medo de ter tais experiências ou simplesmente porque tais 

histórias já fazem parte do seu imaginário social.  

Aqui se enquadra bem o caso de Istoé (Ed. 1878) na qual, ao fazer um 

contraponto à edição de Veja (Ed. 1925), apresenta sete razões para votar sim e outras 

sete razões para votar não. Todos os catorzes motivos são narrados por pessoas que 

viveram histórias que justificavam seu voto em um dos lados da disputa.  

De um lado, pessoas que tiveram sua vida profundamente marcada pelo uso da 

arma de fogo dão seu depoimento, como o caso de Benedito Ismael Filho, metalúrgico 

aposentado, que perdeu um filho e diz: “Se as armas estivessem proibidas nada disso 

teria acontecido. Por isso voto SIM” (ISTOÉ, Ed. 1878). 

De outro lado, relatos igualmente densos de pessoas que tiveram a vida também 

afetada pelo uso da arma, mas mantém sua posição a favor do voto não. É o caso de 

Jorge Damús Filho, empresário de um setor de segurança, que teve um filho assassinado 

em um assalto e vota não convictamente ao justificar: “Querem desarmar os cidadãos 

honestos. E depois, que direito vão nos tirar?” (ISTOÉ, Ed. 1878). 

Ambos os lados foram apresentados, não através de uma encadeação de 

argumentos, mas de relatos e testemunhos de pessoas em suas histórias do cotidiano, 

mas que, de certo modo, envolvem o leitor e tornam os fatos aceitáveis e justificáveis. 

Thompson (2002a; p. 83) afirma que histórias contadas servem para “justificar o 

exercício do poder por aqueles que o possuem e também para justificar, diante dos 

outros, o fato de que eles não têm poder”.  

Relações de dominação também podem ser estabelecidas ou sustentadas pela 

fragmentação através da qual o que se busca não é a unificação de um grupo diante de 

idéias comuns e partilhadas, mas, ao contrário, a dispersão e divisão do grupo. Dessa 

forma, ao invés de se buscar o fortalecimento através da união e idéias comuns que 

poderiam justificar determinadas posições ideológicas, o que se procura é a segmentar 

os indivíduos e enfraquecê-los a fim de que eles não tenham força suficiente para 

protestar a ordem estabelecida.   
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Muitas estratégias simbólicas usadas pela fragmentação podem ser vistas no 

processo do Referendo 2005. A diferenciação, segundo Thompson (2002a; p. 87) é a 

“ênfase que é dada às distinções, diferenças e divisões entre pessoas e grupos, apoiando 

as características que os desunem e os impedem de construir um desafio efetivo às 

relações existentes”. Ou seja, ao dividir e incentivar essa divisão, essas estratégias 

enfraquecem e minam qualquer possibilidade de determinados grupos serem ouvidos ou 

de eles simplesmente contribuírem para eles participarem efetivamente do poder.  

O próprio Referendo 2005, naturalmente, já propunha uma divisão entre os que 

eram a favor da comercialização das armas e os que eram contra.  Era uma pergunta que 

exigia respostas antagonistas – sim ou não – e, portanto, contribuía para a separação da 

sociedade. As três revistas analisadas falam claramente dessa divisão na sociedade, 

conforme pode ser visto nos trechos baixo: 

Pedir às pessoas que respondam sim ou não a essa pergunta, além de 
ser inócuo, como se viu, reduz um problema social grave ao que 
parece ser apenas uma disputa entre pessoas de índole pacífica (os 
antiarmas) e pessoas belicosas (os pró-armas). (VEJA, Ed. 1925)  
 
A questão real não é o confronto travado entre um grupo de pessoas 
que espera banir o comércio de armas de fogo e outro que defende 
sua manutenção. A questão real é se os brasileiros aceitam delegar a 
"uma ditadura da maioria" o direito de decidir SIM ou NÃO a 
respeito de um problema muito mais complexo e absolutamente fora 
do alcance da simples aferição da vontade popular: o crime violento. 
(VEJA, Ed. 1926) 
 
Sim ou Não? Só você decide. (ISTOÉ, Ed. 1878) 
 
Matar ou Morrer? Sustentada por uma mensagem de apelo irresistível 
– a esperança de que o fim do comércio de armas e munições instaure 
um pouco mais de paz no País –, a Frente Parlamentar Brasil sem 
Armas começou a disputa para o referendo do dia 23 certa de uma 
vitória do sim sem atropelos. Mas, perto do fim da disputa – a 
propaganda de tevê e rádio se encerra na quinta-feira 20 –, o sim é 
ameaçado por uma reviravolta do não e o referendo, que mobilizará 
120 milhões de eleitores, está indefinido. (ISTOÉ, Ed. 1879) 
 
O Referendo serviu também para armar e acirrar os ânimos da Nação, 
que acabou rachando ao meio, num lamentável todos contra todos: 
todos do não contra todos do sim. E vice-versa. (ISTOÉ, Ed. 1880) 
 
(...) Os brasileiros que vivem nas favelas. Para eles, é familiar tanto a 
violência dos bandidos quanto aquela praticada por gente comum 
num momento de insanidade. E essa parcela significativa da 
população está dividida entre o sim e o não.  (ÉPOCA, Ed. 387) 
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O Referendo exigia que a população tomasse um dos lados da disputa e isso, de 

certa forma, contribuiu para uma sociedade dividida que foi incapaz de racionalizar e 

ponderar sobre o tema maior que o Referendo 2005 propunha: que sociedade o Brasil 

que formar no futuro, por exemplo. Ou ainda, essa fragmentação e disputa impediam de 

se pensar sobre os reais problemas que causavam a violência no país.  

Um caminho natural quando se promove essa fragmentação é a expurgação do 

outro, como outra estratégia de construção simbólica. Se há a divisão, há disputa entre 

dois lados com marcações e pensamentos diferentes. Dessa forma, é natural que idéias 

contrárias ao seu grupo sejam banidas e suprimidas da discussão.  

No Referendo 2005, em muitos momentos, votar sim era para aqueles que 

compactuavam com a cultura da paz, os pacifistas que desejavam o desarmamento; 

votar não era reservado àqueles que cultuavam as armas, portanto eram belicosos. Essa 

postura permeou todo o Referendo e impediu de a discussão atingir níveis mais 

racionais e coerentes. Afinal, nem todos que votavam não o faziam porque desejavam 

ter uma arma e nem todos os votos sim era relacionados a mais pura vontade de paz. 

Havia entre eles questões semelhantes, temas em comuns e discursos outros que 

interferiam e também determinavam o voto.  

A estratégia de expurgação do outro consiste em construir um inimigo que deve 

ser banido e eliminado da disputa. O inimigo geralmente é a personificação do mal, do 

erro, do perigo. Todos são chamados para lutar contra esse inimigo para o qual não são 

dadas vozes nem possibilidades de defesa. Os trechos abaixo mostram como as 

estratégias de expurgação do outro foram usadas de forma a favorecer um dos lados do 

debate.  

O desarmamento da população é historicamente um dos pilares do 
totalitarismo. Hitler, Stalin, Mussolini, Fidel Castro e Mao Tsé-Tung 
estão entre os que proibiram o povo de possuir armas. (VEJA, Ed. 
1925)  
 
O resultado da consulta corre o risco de ser invalidado pelo Supremo 
Tribunal Federal, caso ganhe o SIM, sob a alegação da 
inconstitucionalidade da lei. (VEJA, Ed. 1927) 
 
Os lances estão dados, apesar de a campanha feita pelas frentes 
parlamentares pelo sim e pelo não ter se pautado por exageros, 
equívocos e forte apelo emocional. Um lado endemonizou a arma e o 
outro gerou na população o desejo de se armar. (ISTOÉ, Ed. 1880) 
 
Mito: “Armas ajudam o cidadão de bem a se desarmar e a se defender 
dos bandidos”. Em tese sim. Na vida real, não. (ÉPOCA, Ed. 386) 
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Esses modos de operação da ideologia expostos são apenas alguns dos propostos 

por Thompson (2002a) e refletem as formas que o sentido pode ser construído e 

trabalhado a fim de estabelecer ou sustentar relações de dominação. Sendo todos os 

exemplos extraídos de veículos de comunicação de massa, é valido ainda pensar sobre o 

papel da ideologia nas sociedades contemporâneas.  

Se por muito tempo os estudos da ideologia estavam ligados e podiam ser 

reconhecidos no universo político ou no religioso e tradicional, por exemplo, nas 

sociedades contemporâneas a ideologia se mostra prioritariamente através dos meios de 

comunicação28. Devido à centralidade das mídias e a sua condição de única mediadora 

entre um mundo ininteligível e caótico para um mundo devidamente decifrado e 

acessível, é principalmente pelas mídias que a ideologia pode encontrar um campo 

propício para se desenvolver e se difundir.  

Mesmo que, nos meios de comunicação, se identifiquem mais claramente os 

modos de operação e suas estratégias simbólicas, não se pode dizer que tais formas são 

ideológicas em si. É preciso ficar atento ao fato de que as construções simbólicas só 

serão ideológicas quando inseridas em contextos sócio-históricos específicos.  

Ou seja, a legitimação ou a fragmentação, nem os devidos casos citados em que 

se percebem determinadas posturas ideológicas, são formas ideológicas pura e 

simplesmente. Mas somente quando inseridas em situações específicas tanto de 

produção quanto de recepção. Assim, os meios de comunicação podem até ser os 

principais difusores das mensagens ideológicas, porém essas só se tornam de fato 

ideológicas quando inseridas em contextos que vão além da produção e atinge 

circunstâncias particulares da recepção (como os indivíduos se apropriam da 

mensagem).  

Qualquer que seja a estratégia de construção simbólica empregada 
pelo comunicador principal, quaisquer que sejam as maneiras como 
as mensagens da mídia são recebidas e compreendidas, e sejam quais 
forem as conseqüências que elas têm para a manutenção ou ruptura 
das relações de poder, tudo dependerá de um conjunto de 
circunstâncias que estão além do contexto de produção, e, até certo 
ponto, além do controle dos produtores (...) a complexidade e 
ambigüidade dos fenômenos ideológicos também cresceram, em 
virtude do fato de que as formas simbólicas circulam, agora, numa 
multiplicidade de contextos que estão distante no espaço (e no 

                                                 
28 Thompson (2002a; p. 343) chama atenção para o fato de que a comunicação de massa, apesar 
de sua centralidade, não é o único local para a difusão da ideologia e que não devem ser 
esquecidos os diferentes contextos como as conversas do cotidiano, os discursos políticos 
(mediados ou não), as conversas informais e as piadas por exemplo.  
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tempo), que estão estruturados de diferentes maneiras e dentro das 
quais as formas simbólicas podem ser interpretadas, assimiladas, 
discutidas, contestadas de maneiras que não podem ser totalmente 
previstas ou controladas pelos comunicadores principais. 
(THOMPSON, 2002a, p. 346-347) 

 

Portanto, só poderá ser dito se as mensagens possuem um sentido com teor 

ideológico ou não de acordo, não só, com as condições de produção em que elas foram 

produzidas, mas também com as condições especificas de sua recepção por sujeitos que 

irão assimilá-las ou não de acordo com seu contexto especifico. Afinal, não é certo que 

determinadas estratégias simbólicas (mesmo que sejam produzidas com um 

direcionamento ideológico) terão um efeito predeterminado sobre os sujeitos que a 

receberão. Esses, não necessariamente, agirão em conformidade e total aceitação às 

mensagens recebidas, a fim de reproduzi-las e perpetuá-las. 

Mais uma vez, a questão da construção do sentido nunca é dada antecipadamente 

e é determinada por apenas uma das pontas do processo de comunicação. Alias, é bem 

sabido que as duas pontas (produtores e receptores) trabalham juntos na formação dos 

sentidos. Existe uma co-intencionalidade na construção do sentido que determina os 

caminhos (previstos ou inesperados) pelos quais as mensagens seguirão.  

     Essa visão de co-intencionalidade ajuda a desconstruir as idéias maniqueístas 

que muitas vezes nos apegamos para explicar algumas posições das mídias. Somente em 

um mundo utópico, seria tão fácil reconhecer o bem versus o mal e isentar-se de 

qualquer culpa. Na verdade, nem essa palavra culpa deveria existir. O que é válido e 

sensato é saber o papel que nos cabe dentro do universo da construção dos sentidos. 
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Capítulo III 

O sim e o não 

 
 

 

 

 

 

 

 
Na realidade, não são as palavras 

 o que pronunciamos ou escutamos, 
  mas verdades ou mentiras, 

 coisas boas ou más, 
 importantes ou triviais, 

 agradáveis ou desagradáveis. 
 

M. Bakhtin 
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Uma vez determinado o corpus, estabelecido seus limites e principais 

características quando inserido em certas práticas do discurso jornalístico, é chegado o 

momento de avançar em detalhes e particularidades dos discursos que circularam nas 

eleições 2005.  É necessário percorrer o caminho que leva às minúcias do dito político 

porque essa é a única possibilidade de se compreender melhor os tantos efeitos de 

sentido que envolvem o Referendo 2005.  

Charaudeau (2006b) diz que o discurso político é um jogo de máscaras no qual 

cada palavra nesse campo deve ser tomada pelo que ela diz, mas também pelo que ela 

não diz, mas mesmo assim significa. Entre o visível e o não visível existem infinitas 

possibilidades de significação, ainda mais quando se trata de discurso político que é 

marcado por ser fortemente heterogêneo e em permanente diálogo com outros discursos. 

A palavra política não se deve ser tomada ao pé da letra, mas como um instrumento de 

múltiplo sentidos.  

A análise neste terceiro capítulo se dá principalmente a partir das idéias de 

Bakhtin sobre dialogismo. O teórico soviético tem no dialogismo o princípio e a 

condição constitutiva da linguagem, do discurso e quiçá de vida.  

Antes de tudo, é preciso colocar a distinção de signo e palavra dada por Bakhtin 

(1992). O signo possui um sentido fortemente ideológico. Ele não só reflete e refrata 

uma dada realidade como se pode dizer que ele é em si um fragmento material dessa 

realidade. A bandeira brasileira em verde e amarelo usada na logomarca da Frente do 

não, assim como a imagem de duas mãos que se cruzam pelos polegares e formam o 

símbolo de paz, são signos carregados de valores ideológicos e desses valores não 

podem se separar.  

Já as palavras são “neutras em relação a qualquer função ideológica específica. 

Podem preencher qualquer espécie de função ideológica: estética, científica, moral, 

religiosa” (Bakhtin, 1992; p. 37). As palavras são maleáveis e flexíveis. Servem a 

qualquer fim, sendo usadas e reutilizadas infinitamente conforme o sabor do contexto 

histórico.  

Apesar dessa sua múltipla e funcional característica, a palavra não é um signo. 

Ela não pode suplantar o caráter semiótico e ideológico de signo. Não haveria palavras 

que expressassem tão fortemente a imagem de milhares de estudantes reunidos nas ruas 

de Paris, em 1968, a gritar e sonhar com um mundo diferente e mais livre. Ou palavras 
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seriam insuficientes para suplantar as camisas amarelas símbolos de resistência à 

ditadura militar que oprimiu o país por 24 anos29.  

É como se a palavra fosse a base elementar do signo, mas um não suplanta o 

outro. Apesar disso, qualquer signo também não existe sem as palavras, não há nada 

fora do discurso. Na verdade, um se apóia no outro, de forma que um não existe sem o 

outro.  

Se os sentidos não estão nas palavras30 em si, porque elas são unidades neutras 

da língua, onde eles repousariam?  O Referendo 2005, apesar de oferecer dois caminhos 

claros de escolha, era repleto de sentidos diversos em que circulavam as possibilidades 

de votos.  Como perceber os sentidos circundantes desse não e sim, se não for levado 

em conta que essas eram mais que palavras neutras, mas enunciados pronunciados por 

alguém, em um dado momento histórico, conectados a outros discursos e suscetíveis a 

infinitas respostas? 

O sim e o não, possibilidades de votos daquele Referendo, seriam neutros se não 

pronunciadas de um autor para um interlocutor, se não provocassem respostas. 

Poderiam ser somente palavras vazias, mas seus sentidos vão ser apreendidos quando 

sabemos, por exemplo, do contexto de violência urbana que o Brasil vive ou do 

contexto da crise política do governo em 200531. Fiorin (2006; p. 23) diz que “os 

enunciados têm sentidos que são sempre de ordem dialógica”. Eles sempre se 

constituindo a partir de outros. Então quando ouvimos ou gritamos o ‘vote sim’ ou ‘vote 

não’, estamos, na verdade, banhados por esses outros dizeres embutidos.  

Na realidade, não são as palavras o que pronunciamos ou escutamos, 
mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 
agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de 
um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as 
palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós 
ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida. (BAKHTIN, 1992; p. 
95) 

 

Toda a teoria de Bakhtin está fortemente ancorada nas relações sociais das quais 

participa o sujeito. A própria consciência toma um caráter social e ideológico, porque os 

                                                 
29 No movimento pelas diretas já, no início dos anos 80, para pôr fim ao regime militar, a cor 
amarela foi instituída como sendo símbolo de oposição à ditadura e à censura.    
30 Palavras aqui são entendidas como unidades da língua, não têm uma posição determinada 
porque não têm autor. Ainda não são um enunciado. (FIORIN, 2006) 
31 Crise conhecida como Mensalão na qual parlamentares receberiam uma mesada para votarem 
a favor de projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo em tramitação na Câmara dos 
Deputados.  
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indivíduos não estão sozinhos e isolados no mundo, mas, impreterivelmente, 

socialmente conectados e organizados. É assim que os signos fluem, de consciência 

individual para consciência individual, formando esse elo interacional e tendo como 

essência a comunicação social.   

O sujeito, dessa forma, pensa, age, respira, existe sempre em relação ao outro. 

Essa é a base do dialogismo bakhtiniano. Assim como não há possibilidade de 

existência fora dessas relações sociais, também não há possibilidades fora do discurso. 

Somos todos seres sociais interagindo discursivamente.  

Assim, o conteúdo discursivo do sujeito é o próprio mundo ao seu redor, a 

sociedade que o envolve, o seu contexto histórico. Fiorin (2006, p. 55) diz que a 

“apreensão do mundo é sempre situada historicamente, porque o sujeito está sempre em 

relação ao outro”. É desse modo, na intersecção com o meio e com o outro, que os 

sentidos se constroem.  

A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo 
discurso. Trata-se da orientação natural a todo discurso vivo. Em todos 
os seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se 
encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de participar com 
ele de uma interação viva e tensa. Apenas o Adão mítico que chegou 
com a primeira palavra num mundo virgem, ainda não desacreditado, 
somente esse Adão podia realmente evitar por completo esta mútua 
orientação dialógica do discurso alheio para o objeto. Para o discurso 
humano, concreto e histórico, isto não é possível: só em certa medida e 
condicionalmente é que se pode dela se afastar. (BAKHTIN, 1988; p. 
88) 

 

O dialogismo é a idéia de que nenhum discurso nasce sozinho e permanece 

isolado, mas sempre que toda e qualquer palavra só se constitui necessariamente a partir 

de outras palavras, de outros discursos. Somente esse “Adão mítico” seria capaz de 

pronunciar de fatos as primeiras palavras, puras, sem ligação alguma com o outro. Fora 

isso, todo e qualquer discurso já nasce em uma emaranhada rede de outros discursos, 

num permanente contato com o outro.  

Essa é a base da linguagem para Bakhtin. A língua é um “processo de evolução 

ininterrupto que se realiza através da interação verbal dos locutores” (BAKHTIN, 1992 

p. 127). Ou seja, a língua é uma estrutura dinâmica e principalmente social e que para 

existir precisa sempre da interação com o outro.  

Por ter esse caráter sociológico e se concretizar sempre a partir da interação com 

o outro é que podemos dizer que a língua é um processo vivo e dinâmico, portanto 

dialógico. A enunciação só se concretiza frente a dois falantes, pois qualquer enunciado 

 68



será sempre dialógico, sempre imerso na palavra do outro, sempre esperando e 

suscetível a uma resposta do outro. Um discurso sempre é perpassado por outros 

discursos. 

Ambos os discursos do Referendo 2005 tratavam de temas iguais como o porte 

de armas e o direito à vida, no entanto não se pode dizer simplesmente que esses 

enunciados políticos são casos isolados e meras repetições uns dos outros. Se for 

condição da linguagem que ela seja dada entre dois falantes32 com uma relação social, 

então se pode dizer que cada situação enunciativa é única e singular. Por mais que os 

enunciados pareçam se repetir, eles têm um sentido diferente cada vez que são 

pronunciados.  

Por mais que as palavras sejam iguais, os temas sejam os mesmos, como o 

desejo pela paz, os enunciados são um evento único e, portanto, diferente em cada 

situação. A paz proposta pelo sim não é a mesma proposta pela Frente do não, assim 

como também difere da noção de paz da maioria da população. E isso não se dá apenas 

pelo contexto histórico-social de cada FD, mas pelo fato de que os enunciados da paz 

envolvem necessariamente um interlocutor e que, a cada vez que são pronunciados, eles 

têm um acento e uma entonação próprios. E, principalmente, cada enunciado dialogará 

com outros discursos que lhe darão esse ou aquele sentido.  É preciso entender as 

relações dialógicas que esses enunciados mantêm com outros enunciados a sua volta. 

Bakhtin (1992; p, 128) afirma que o tema da enunciação é, “como a própria 

enunciação, individual e não se repete”. Alguns elementos da enunciação são reiteráveis 

como as formas sintáticas e morfológicas e as palavras, porém o que faz com que cada 

tema tenha significações diversas são as condições sociais da enunciação, os instantes 

históricos aos quais pertence e a sua interação com outros discursos. Um enunciado se 

caracteriza por estar sempre em contato com outros enunciados, num diálogo eterno. 

O dialogismo se apresenta então como condição constitutiva do discurso e 

também do sentido. Em um enunciado sempre ecoam vozes outras que determinam, 

desse modo, o sentido de um texto. Não há como apreender esses múltiplos sentidos se 

não levar em conta essa heterogeneidade do discurso.  

Aliás, por mais que o discurso seja heterogêneo e tenha largas margens, ele tem 

um limite estabelecido pelos enunciados que é onde de fato o discurso se concretiza. 

Bakhtin (2003; p. 275) lembra que esses limites são estabelecidos pela alternância dos 
                                                 
32 Não que seja necessariamente um diálogo face a face, mas sempre enunciados ancorados em 
outros enunciados, em outros ditos. Sempre de um para um outro.  
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sujeitos falantes. Todo enunciado tem um precedente e sucessor. Ou seja, qualquer 

enunciado é precedido por outros enunciados que vieram antes e suscitará uma resposta 

(seja uma resposta passiva, formal, estruturada ou simplesmente uma compreensão). 

Dessa forma, todo interlocutor é, por excelência, um respondente. Afinal, não há aquele 

que “primeiro violou o eterno silêncio do universo” (ibid, p. 273).  

O discurso político não foge a essa regra e ele se mostra como um bom exemplo 

do funcionamento do enunciado. Apesar de se pautar na pluralidade, o dito político é 

sempre uma construção responsiva a enunciados passados e sempre esperando novas 

respostas, novas posições. A palavra política é fruto de indivíduos socialmente 

organizados que interagem permanentemente.  Há, na outra ponta, sempre um 

interlocutor pronto a refutar, aceitar, polemizar ou rivalizar com o sujeito político.  

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada 
tanto pelo fato de que procede de alguém como pelo fato de que se 
dirige a alguém. Ela constitui, portanto, o produto da interação do 
locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em 
relação ao outro. Através da palavra defino-me em relação ao outro, 
isto é, em ultima análise, em relação à coletividade. A palavra é uma 
espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre 
mim em uma extremidade, na outra, ela se apóia sobre meu 
interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 
interlocutor (BAKHTIN, 1992; p. 113) 

 

Por mais que o sujeito político comporte-se como o único dono da palavra, o 

senhor absoluto sobre o seu dizer, essa é, na verdade, uma ilusão, afinal a palavra 

comporta dois lados que se completam e só adquirem sentido quando se encontram. 

Somente quando inserida nesse processo de interação com o outro é que a palavra 

adquire esse ou aquele efeito ideológico específico. Quando postas em uma cadeia entre 

o locutor e o seu interlocutor, as palavras podem delinear seus sentidos. Fora disso são 

apenas expressões vazias.  

O sentido das palavras 

Bakhtin (2003) contrapõe palavra e enunciado. A primeira é uma unidade da 

língua; o segundo é uma unidade da comunicação discursiva. Enquanto as palavras são 

neutras e flexíveis e servem a qualquer função ideológica, o enunciado é uma resposta, 

uma posição do sujeito do discurso que determina sentidos e respostas outras.  

As palavras sozinhas, no entanto, podem ter seus significados, mas não 

determinam a posição do locutor, suas intenções e possíveis respostas. Elas, por serem 

unidades neutras, podem servir a qualquer função ideológica. Além disso, por serem 

também reflexo material da consciência individual, da expressão interior, as palavras 
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estão na base de toda transformação social. É nelas que as mudanças são primeiramente 

vistas e sentidas.  

 As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos 
e servem de trama a todas as relações sociais, em todos os domínios. 
É, portanto, claro que a palavra será sempre indicador mais sensível 
de todas as transformações sociais, mesmo aquelas que apenas 
despontam, que ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos 
bem estruturados e bem formados (...) a palavra é capaz de registrar 
as fases mais intimas, mais efêmeras da mudança social (BAKHTIN 
1992, p. 41) 

 

Como acontecem essas mudanças sociais nas palavras? Que sentidos por si só 

carregam as palavras sim e não base do Referendo 2005? Sozinhas, elas dizem respeito 

à afirmação e à negação. O sim e não33 estão na base de qualquer língua, são uma das 

primeiras palavras que os bebês aprendem a pronunciar e seu uso é quase um processo 

imperceptível no dia-a-dia.  

O advérbio sim remonta à idéia de afirmação, consentimento e concordância. Ele 

é a anuência dos noivos no casamento. A palavra sim traz possibilidades, portas abertas. 

Ela é ainda sinônimo de acesso, permissão e aprovação. O advérbio não, ao contrário, é 

por excelência, a negação. A recusa absoluta de algo. O afastamento e exclusão. O não, 

por vezes, está ligado à contestação e à renúncia. Ouvir um não pode significar também 

a proibição e a interdição. A linha que não pode ser cruzada. O limite e, talvez, a 

subversão.   

Bakhtin (1992) afirma que as palavras são neutras, mas pelo exemplo acima, 

percebe-se que a carga semântica, que envolve os advérbios sim e não, é, por si só, 

muito forte e enfática. A permissão e a negação carregam em si muitos outros sentidos 

embutidos e que serão ressaltados em situações especificas.  

Na verdade, as palavras nascem neutras, diferentemente dos signos que já 

nascem com uma forte marca ideológica. As palavras, no entanto, não permanecem com 

esse vazio de sentidos indeterminadamente, pois elas vão incorporando sentidos e 

imprimindo certos valores ideológicos dos quais dificilmente se desfazem. Elas vão se 

associar a contextos sócio-histórico específicos, estarão na base das relações sociais e 

serão impregnadas e marcadas pela memória discursiva que as embalarão.  

Além disso, as palavras sozinhas e isoladas, apenas como unidades da língua, 

são livres de qualquer peso ideológico. Mas essas palavras sozinhas não têm valor e 

                                                 
33 Segundo Houaiss, a etimologia do sim e do não está na origem latina: sic e non 
respectivamente.   
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dificilmente são empregadas. Elas são pronunciadas, escritas, gritadas dentro dos limites 

de certos enunciados e é, nesse momento, que elas adquirem determinados sentidos. As 

palavras podem se repetir infinitamente. Os enunciados, ao contrário, são únicos e 

irrepetíveis.  

Fiorin (2006) lembra que uma distinção importante da obra de Bakhtin é a 

unicidade do seu evento. Portanto, não são as unidades da língua que são dialógicas, 

mas os enunciados. É, desse modo, que se percebe claramente a neutralidade proposta 

por Bakhtin para as palavras. Pode-se repetir infinitas vezes a palavra paz. Ela é 

formada apenas por uma sucessão de fonemas. No entanto, quando paz torna-se um 

enunciado, a palavra está envolta em sentidos religiosos, políticos, morais ou 

revolucionários.  

A característica dialógica do enunciado explica essa diferença. Todo enunciado é 

uma resposta a outro enunciado e suscitará mais tantas respostas. O enunciado é parte 

de um diálogo. Pode ser uma única palavra como o sim e o não do Referendo 2005, ou 

pode ser todas as matérias publicadas por uma revista sobre determinado tema, mas, 

com certeza, o enunciado está ligado a outros no passado e no futuro.  

Um enunciado está acabado quando permite uma resposta de outro. 
Portanto, o que é constitutivo de um enunciado é que ele não existe 
fora das relações dialógicas. Nele estão sempre presente ecos, 
lembranças de outros enunciados, com que ele conta, que ele refuta, 
confirma, completa, pressupõe e assim por diante. Um enunciado 
ocupa sempre uma posição na esfera de comunicação sobre um dado 
problema (FIORIN, 2006, p. 21) 

 

Cada vez que a palavra é usada dentro dos limites do enunciado, ela terá uma 

entonação própria34, um ritmo e um contexto específico que atrairá para o enunciado 

um sentido único. Bakhtin (2003; p. 290) afirma que “as palavras não são de ninguém”, 

são neutras, servem para qualquer situação. Já os enunciados têm um autor próprio, por 

isso eles posicionam essas palavras que deixam de ser neutras.  

As palavras podem ser usadas por qualquer pessoa, o sim e o não do Referendo 

estão ai para serem usadas das mais diferentes formas, mas os enunciados têm um autor, 

por isso eles determinam a posição de quem os produziu, seu valor ideológico, seu 

contexto e seus limites. Tudo isso suscitará respostas que serão novos enunciados.  
                                                 
34 Mesmo a palavra sim, quando pronunciada com uma certa entonação e em um contexto pela 
proibição das armas, por exemplo, deixa de ser só uma palavra para ser um enunciado. – Sim! 
Não pegamos as palavras isoladamente, mas elas sempre vêm de outros enunciados, já chegam 
carregadas de sentidos diversos, mas só terão a forma específica quando emolduradas por um 
enunciado.  
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Portanto, o não tanto pode significar a proibição quanto a negação à proibição. No caso 

do Referendo, o vote não é um enunciado, com um autor próprio, determina uma 

situação particular (significa a recusa à proibição), refuta outros enunciados e suscita 

outras respostas no jogo discursivo.  

Essa é a base da teoria do dialogismo de Bakhtin na qual o sujeito sempre se 

constitui a partir do outro, sempre age em relação ao outro. Todo enunciado existe 

porque é uma parte do diálogo com o outro. Todo enunciado é heterogêneo porque 

existem nele várias vozes que o constitui, vozes resultantes desse permanente contato 

com o outro.  

Dessa forma, o sentido do enunciado não é fixo nem fechado, mas está aberto. O 

enunciado terá tantos sentidos quanto contextos possíveis. Além disso, cada interlocutor 

é também parte responsável no processo de fechamento do sentido. Afinal, o que 

caracteriza um enunciado é que ele é tanto é uma resposta quanto também se dirige a 

outros.  

  Seguem abaixo detalhes do funcionamento das duas principais FD do 

Referendo: o sim e o não. Esses detalhes só podem ser mais bem compreendidos à luz 

da teoria dialógica de Bakhtin. Para apreender os sentidos dos enunciados, não é 

necessário apenas compreender cada unidade da língua isoladamente, afinal elas são 

neutras e sozinhas não dizem nada. É necessário colocar o enunciado em contato com os 

outros enunciados, inseri-lo na rede discursiva. É preciso entender seu contexto, os 

enunciados que o precederam e os que o circulam, ou seja, um enunciado só será 

devidamente compreendido quando colocá-lo dentro de suas relações dialógicas.  

 

3.1 O SIM 

 

3.1.1 Quem foi? 

 

A Frente Parlamentar Por um Brasil sem armas foi oficializada no dia dezoito de 

julho de 2005, conforme previsto no Estatuto do Desarmamento de 2003. A Frente tem 

a finalidade de organizar e executar a campanha política tendo em vista as eleições de 

outubro de 2005.  

O presidente da Frente é o senador Renan Calheiros, seguido pelo diretor, o 

deputado federal, Raul Jungamann. Conforme estabelecido no estatuto da Frente, é de 

sua responsabilidade organizar e mobilizar as correntes políticas e sociais brasileiras 
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para a defesa dos interesses de segurança pública, objetivando um contexto social no 

qual as armas e munição sejam proibidas.  

O discurso oficial da Frente sim reitera o direito à vida e alega que menos armas 

significam mais paz. Ou seja, todas as ações de campanha política, as entrevistas, os 

programas eleitorais gratuitos de rádio e televisão, além dos jingles, passeatas e atos 

públicos deveriam se pautar por essa premissa de diminuir o número de armas de fogo e 

conseqüentemente promover a paz na sociedade.  

É interessante lembrar que o fato de ser uma Frente Parlamentar, multipartidária, 

composta por diversos membros da esfera política, inviabiliza a identificação dos rostos 

e nomes particulares para as ações e pronunciamento políticos. Muitos dizeres ficam 

sem um responsável direto. 

O discurso oficial é propagado nos mais diversos meios, mas é difícil encontrar 

o sujeito político responsável pelos tantos enunciados do sim. A autoria sobre eles é 

diluída e enfraquecida diante da Frente Parlamentar Por um Brasil sem Armas. Na 

verdade, o que ocorre é uma produção em conjunto.  

Há aquele que preside a Frente suprapartidária e é responsável pelas principais 

decisões, há os estrategistas políticos, os profissionais de marketing. Existem ainda a 

assessoria jornalística, os atores, os responsáveis pela arrecadação de patrocínios, 

doações e apresentação das contas. Todos juntos trabalham visando a dar certa unidade 

ao discurso, procuram estabelecer uma única voz dentro do processo a fim de fortalecer 

o discurso oficial. Todos os envolvidos têm um projeto comum que é a sua linha 

norteadora. Ao final do processo, são tantos os sujeitos envolvidos que é quase 

impossível determinar as origens do discurso ou os responsáveis pela enunciação.  

Para a análise deste trabalho, é necessário demarcar o espaço de atuação do 

discurso sim dentro do corpus escolhido. Conforme visto no capítulo II, a Época é o 

veículo que traz um posicionamento favorável ao desarmamento. Por essa razão, é nas 

matérias dessa revista que se encontram os casos, as categorias e os enunciados a serem 

trabalhados nesse capítulo.  

 

3.1.2 Quem apoiou? 

A campanha da frente do sim teve apoio dos mais diversos segmentos da 

sociedade. De início era mais fácil juntar-se à causa do desarmamento do que assumir 

uma posição a favor do voto não. Isso acontecia porque o apelo da campanha sim se 

estabelecia na questão da paz. Como não desejar a paz em uma sociedade tão violenta? 
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Como ficar indiferente diante dos clamores de inocentes que tiveram suas vidas 

radicalmente transformadas depois de um disparo de arma de fogo?  

O clamor pela paz é uma realidade que não se limita somente ao Brasil. Desde as 

primeiras passeatas que os norte-americanos fizeram na década de 1690 reivindicando 

um mundo livre da guerra do Vietnã, é comum essa união de forças da sociedade para 

chamar atenção do governo e/ou de instituições públicas e particulares para as mais 

diversas causas opressoras e injustas. Há, desde o final dos anos 90, um sentimento de 

cultura pela paz no mundo desde que a ONU35 divulgou um conjunto de valores, 

atitudes e idéias que devem ser seguidas para se alcançar essa tão sonhada e idealizada 

paz.  

Essa lista baseia-se na concepção de que um mundo melhor deve respeitar as 

diferenças, respeitar a vida, os direitos humanos e, sobretudo, promover o fim da 

violência. Esse movimento ganhou força e, em 1997, a Assembléia das Nações Unidas 

proclamou o ano 2000 o Ano Internacional da Cultura da Paz e em 1998 declarou que a 

primeira década do século XXI seria a Década Internacional de Cultura de Paz e Não-

Violência.  

Uma das características mais marcantes do século XX foi a violência em todas 

suas formas (duas grandes guerras/ o Holocausto/ revoluções e campos de concentração/ 

conflitos políticos e uma infinidade de guerras menores, mas não menos impactantes). É 

verdade que a história do homem em civilização sempre foi marcada por violência e 

disputas sangrentas, no entanto, o século XX trouxe o registro imagético que impediam 

que os fatos mais marcantes e da mais profunda da brutalidade humana fossem 

esquecidos.  

Foi com este sentimento que o mundo chegou ao final do século XX – a 

necessidade de mudar hábitos e comportamentos belicistas e agressivos para uma 

cultura da paz e do diálogo. Especialmente depois dos movimentos sociais da década de 

1960 e depois que John Lennon36 pediu uma chance à paz, é quase impossível ficar 

indiferente ou se posicionar contra os ideais pacifistas.  

Não há dúvidas de que o apelo da paz é irresistível. Seus signos carregados de 

valores ideológicos e carga sentimental têm uma grande força de persuasão na 

sociedade – a cor branca, a pomba, a união das pessoas de mãos dadas, a solidariedade 
                                                 
35 Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz divulgada em 13 de setembro de 
1999 pela Organização das Nações Unidas. (Dados: UNESCO)  
36 Referência à música de John Lennon de 1969: Give a Piece a Chance, cujo refrão virou um 
hino pela paz, marco da geração dos anos 60.   

 75

http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999


pela dor alheia compartilhada em uníssono por pessoas a caminhar e a cantar. Todos 

esses itens são objetos ou situações convertidas em signos que, segundo Bakhtin (1992; 

p. 32), “refletem e refratam uma certa realidade” e embaralham o jogo dos sentidos.  

No entanto, o conceito paz deve ser pensado mais cuidadosamente. O termo é 

muito amplo e suscita muitas interpretações. As pessoas presentes nas manifestações 

populares gritam por um “basta” à situação de caos e medo vigente na sociedade. Mas 

para quem afinal o povo dirige seu apelo? Ao Estado, às autoridades, às celebridades 

presentes ou simplesmente à providência divina? Paz é um conceito abstrato e genérico 

demais. É preciso sempre um complemento: paz para quem e/ou para que? 

Para ser melhor compreendido, precisa ser bem delimitado. A palavra paz pode 

ser facilmente entendida quando colocada em oposição ao estado de guerra. Pede-se, 

nesse contexto, o mantimento das relações amigáveis ou estáveis entre países ou regiões 

beligerantes. Um grito pela paz na sociedade brasileira certamente tem um sentido 

diferente do clamor pacifista no Iraque. Há diferenças sócio-históricas e contextuais que 

precisam ser destacadas.  

Segundo o IBGE, dentre os países sul-americanos, o Brasil ocupa o segundo 

lugar na posição em morte por homicídios, perdendo apenas da Colômbia. E num 

ranking mundial, ocupa o 4º lugar. São taxas de um país em guerra. Em 2004, segundo 

Waiselfisz (2006) no Mapa da Violência 200637, 76,7% de todos os homicídios 

brasileiros foram provocados por armas de fogo.  

Esses números traduzem um estado permanente de medo e instabilidade na 

sociedade brasileira. Diante dessa perspectiva, fica difícil não temer por si mesmo ou 

pelos seus próximos. Não raro, a população assustada tende a se colocar no papel de 

possível vítima e passa a acreditar que pode ser parte das estatísticas de violência.  

Toda essa situação de medo e caos na sociedade ajuda a explica a grande adesão 

dos mais diversos setores à campanha do sim. Em muitos momentos, pela própria 

condução da campanha do sim com apelos mais emocionais, votar a favor do 

desarmamento parecia, para muitos, uma posição mais politicamente correta, porque 

despertava justamente esse desejo utópico pela paz. Segue abaixo os principais 

apoiadores da Frente Brasil sem Armas.  

As Organizações não- governamentais - ONGs 

                                                 
37 O Mapa da Violência é uma publicação regular da OEA – Organização dos Estados Iberos 
Americanos com apoio do Governo Federal Brasileiro. O estudo faz um levantamento da 
violência no Brasil por região, idade, sexo, renda e o tipo de morte.  
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Sendo coerentes com seus discursos, muitas ONGs que lutam pelo fim da 

violência aderiram maciçamente à campanha sim.  A principal função das ONGs é 

mobilizar a opinião pública e sociedade civil para modificar certos aspectos 

insatisfatórios da sociedade. Explica-se, desse modo, a grande visibilidade e 

participação que muitas ONGs tiveram no Referendo 2005.  

As duas maiores organizações não governamentais brasileiras no combate à 

violência se envolveram diretamente – Viva Rio e Instituto Sou da Paz. A primeira foi 

fundada em 1993 como uma tentativa de amenizar a realidade violenta do Rio de 

Janeiro. A segunda foi fundada em 1999 em São Paulo a partir de uma campanha em 

prol do desarmamento. Ambas são referência em ações para prevenção da violência.  

"Pela primeira vez a população brasileira vai poder dizer que quer um Brasil sem 

armas, que acredita no poder do voto", afirmou Rubem César Fernandes, coordenador 

geral da Viva Rio na coletiva de imprensa no lançamento da Frente Brasil Sem Armas 

no Rio de Janeiro. Já o diretor geral do Instituto Sou da Paz, Denis Mizne, lembrou, no 

mesmo evento, que o Referendo era uma boa oportunidade de acabar com a “lei de 

faroeste” que impera no Brasil há 500 anos38.  

Outra ONG que também se envolveu bastante foi o Greenpeace. A organização 

internacional divulgou por meio de seu boletim eletrônico, para uma lista de mais de 

700.000 pessoas sua posição favorável ao desarmamento.  

O apoio das ONGs, por outro lado, gerou muita controvérsia naquelas eleições, 

pois, segundo a lei39 do TSE que regulamentou o Referendo, era proibido a qualquer 

uma das frentes parlamentares receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro que 

provenha de entidade ou governo estrangeiro. Como a maioria das ONGs tem auxílio de 

organizações internacionais, a frente opositora ao sim chegou a contestar várias vezes o 

envolvimento das ONGs.  

Independentemente do envolvimento financeiro, a participação das ONGs foi 

importante porque, em muitos casos, elas serviram de intermediárias entre as propostas 

da Frente sim e as pessoas em suas comunidades. Com grande poder de influência e 

persuasão, calcados em um nome forte e de credibilidade, as ONGs foram mediadoras 

da campanha e deram mais luz às ações pró - desarmamento.  

 
                                                 
38 Fonte: Notícias Viva Rio, disponível em  
<http://www.vivario.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1084&sid=16> Acesso 
em 15 set 2008.  
39 TSE Lei no 22.041, art. 10, incisos I e VII.  
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Entidades e instituições religiosas 

Outro ponto importante de suporte à campanha do sim foram as entidades 

religiosas que declararam seu apoio abertamente. Tanto evangélicos quanto católicos se 

envolveram no debate e deixaram claro que a melhor escolha era a proibição ao 

comércio de armas. Posicionamento esse explicado pelo perfil pacifista e de não 

agressão que essas religiões pregam.  

A campanha da fraternidade é um tema que a cúpula da igreja católica brasileira 

escolhe para trabalhar junto aos seus fieis em um determinado ano. Em 2005, o tema 

propagado, segundo a CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), foi 

“Solidariedade e Paz” o qual convidava todas as igrejas do Brasil a se unirem na 

divulgação da cultura da paz. Muitas vezes, a campanha foi feita dentro das próprias 

igrejas nos rituais religiosos e acatadas pelos sacerdotes.  

Também líderes de várias igrejas evangélicas se uniram e assinaram um 

manifesto intitulado “Quem segue a Cristo diz sim à vida” e declaram publicamente o 

posicionamento deles. O documento orientava os fiéis a seguir o exemplo de Jesus 

Cristo e convocava todos os evangélicos brasileiros a votarem sim nas eleições. O 

manifesto reiterava a posição a favor da vida e pela paz em busca de um Brasil mais 

seguro.  

Existiu ainda uma aproximação entre as entidades religiosas brasileiras. 

Evangélicos e católicos também se uniram para lutar pelo sim conforme atesta um outro 

manifesto promovido pela CONIC – Conselho Nacional das Igreja Cristãs. Da mesma 

forma que os demais, esse documento incentivava as igrejas a exercerem sua liderança 

religiosa sobre o seu “rebanho” para assim dar fim ao comércio que eles consideram 

injusto além de “vender a ilusão da segurança e mercadejar com a vida”40.  

O Instituto de Estudos da Religião – ISER- também se envolveu com o tema das 

eleições. Desde 1999, o ISER vinha desenvolvendo pesquisas que relacionavam 

violência e arma de fogo. Durante a campanha, o Instituto forneceu os dados e realizou 

pesquisas que abasteciam e comprovavam os argumentos do sim.  

A religião, pelo seu próprio caráter conciliatório e quase sempre voltada para 

promoção de valores como solidariedade, paz e diálogo, assumiu a posição pelo sim e 

com isso ajudou a construir o sentido do desarmamento como um caminho para a paz 

                                                 
40 Fonte site CONIC - Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Disponível em 
 < http://www.conic.org.br/> Acesso em: 29 ago 2008 
 

 78

http://www.conic.org.br/


(ver ANEXO A). Aos bons e fieis seguidores, restava seguir o direcionamento de suas 

igrejas e escolher o caminho da vida. Afinal, quem se oporia aos valores morais e 

cristãos em umas das maiores comunidade cristãs do mundo?   

 Sociedade Civil 

Além das ONGs, vários outros setores da sociedade civil também participaram 

ativamente da campanha da Frente Brasil sem Armas. Muitas empresas do setor privado 

marcaram presença, além de grupos nacionais e internacionais.  

Segundo Santa Rita (2008), a companhia aérea Varig anunciou que distribuiria 

folhetos aos passageiros, além de recomendar que as comissárias de bordo lessem 

mensagens favoráveis ao sim para os passageiros. Segundo a prestação de contas do 

TSE, a indústria de bebidas AMBEV fez uma das maiores doações à campanha: R$ 

400.000,00. Outras empresas também estão na lista com grandes contribuições como a 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e 

a empresa de telemarketing TNL Contax.  

A UNESCO (Organização das nações Unidas para educação, ciência e cultura) 

ajudou a elaborar um documento que divulgava êxitos alcançados pela campanha. Vale 

lembrar que muitos dados e estatísticas de violência vinham de relatórios e pesquisas 

promovidos por essa instituição.  

Um grupo de ganhadores do Prêmio Nobel da Paz também se manifestou sobre a 

consulta popular brasileira. A posição de ativistas como Oscar Arias Sanches (Costa 

Rica, 1988), de Shrin Ebdi (Irã, 2003) e Anistia Internacional (1977) era que o 

Referendo, mesmo em nível nacional, seria um passo importante para o aumento do 

controle internacional de armas e para prevenir a violência armada.  

Um outro apelo do sim está no uso de atores famosos que participaram 

ativamente da campanha pela proibição. Vários artistas brasileiros41 participaram do 

horário eleitoral gratuito de televisão, emprestaram seus rostos famosos para 

propagandas e ainda participaram de passeatas e manifestações populares a favor do 

sim. A maioria dos atores estava vinculada à Rede Globo, até porque essa empresa é 

uma das maiores produtoras de personalidades do Brasil.  

Movimento dos Trabalhadores Sem – Terra - MST 

O MST apoiou a decisão de se convocar um Referendo para decidir sobre o 

comércio de armas desde o seu início. Em carta aberta divulgada na web página do 
                                                 
41 Segundo Época (ed. 385) artistas como Xuxa, Chico Buarque e Fernanda Montenegro 
participaram ativamente da campanha sem cobrar cachê.  
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movimento, a Secretaria Nacional do MST, junto aos movimentos sociais que 

pertencem à Via Campesina, reiterou sua posição a favor do desarmamento.  

A carta segue dizendo que proibir a venda de armas é uma atitude civilizatória e 

uma forma de salvar vidas. Ressalta ainda que cabe ao Estado e as estruturas jurídicas 

das leis defenderem o cidadão. O interesse de manter as armas seria exclusivamente 

daqueles setores mais conservadores da sociedade os quais estariam acostumados a 

defender com armas seu patrimônio como nos tempos da Idade Média.  

Essa posição do MST gerou muitas controvérsias. De um lado, principalmente 

os entusiastas do voto não, atribuíam o desejo de desarmamento do MST como uma 

forma quase revolucionária de tirar as armas do campo e, dessa forma, eles terem o 

caminho livre para as invasões de terra. A revista Veja lembra na matéria da ed. 1925 as 

razões pelas quais o MST apoiaria o sim: 

Nas zonas rurais brasileiras, longe dos pontos policiais, [armas] 
servem para sitiantes e fazendeiros defenderem suas propriedades de 
assaltos, invasões do MST e dos ataques de animais predadores a 
seus rebanhos e criações. (VEJA, Ed. 1925) 

 

De outro lado, pessoas ligadas ao voto sim defendiam que a posição do MST era 

justamente uma forma de mostrar que o movimento tinha seu lado pacifista e que a luta 

pela reforma agrária poderia acontecer sem iniciativas armadas. Ao abrir mão da arma 

de fogo, o MST se mostraria como um movimento que busca, antes de tudo, a 

mobilização popular via “conscientização e livros” como afirmou a direção nacional do 

MST em diversas entrevistas.  

Setores políticos e esfera do Governo Federal 

A esfera política, pela própria heterogeneidade que lhe é peculiar, se dividiu 

diante da disputa eleitoral. O que se viu foi, muitas vezes, uma falta de direcionamento 

de partidos e políticos. Muitos manifestavam sua posição particular independentemente 

da orientação ideológica do partido. As próprias frentes parlamentares que cuidavam 

das campanhas eram suprapartidárias.  

Tanto o Senado Federal quanto a Câmara dos Deputados, apesar da cisão que se 

apresentava, tomaram uma posição oficial. Segundo Santa Rita (2008) a página da 

internet do Senado defendeu abertamente o desarmamento. O Congresso, através da 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM), também declarou o voto sim.  

O Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB) assumiu uma posição favorável 

ao sim. Dois grandes nomes do partido como o prefeito de São Paulo em 2005, José 
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Serra e o então governador paulista, Geraldo Alckmin, declararam publicamente seus 

votos e participaram de eventos para promover o desarmamento.  

A esquerda, no entanto, não se uniu. O PSTU, o partido com orientação mais 

revolucionária pôs-se a favor do comércio de armas e munição, pois argumentava que o 

Estado não podia tirar o direito das pessoas em ter armas. A proibição atingiria apenas 

os que não pudessem pagar pela segurança privada. Contudo, segundo Gomes (2005) 

em artigo para o Jornal Socialista, os outros partidos esquerdistas como PC do B, PSOL 

e PT estão todos juntos ao defenderem as propostas do sim.  

Ao contrário dessas divergências de opinião, a posição do Governo Federal foi 

bastante clara e direta ao se manifestar publicamente a favor do desarmamento. O 

próprio presidente Lula escreveu um artigo intitulado “Mais vida, menos armas” no qual 

declara sua posição política e pessoal.  

Sei que exterminar a violência é difícil, talvez impossível. Mas, no 
dia 23, afinal, teremos a oportunidade de fazer algo eficaz contra ela. 
O suposto benefício representado pela posse de arma de fogo está 
muito abaixo dos incontáveis malefícios que ela produz. O 
desarmamento é medida valiosa para a salvação de muitas vidas 
preciosas. Em vez de atacá-lo, apliquemos nossas energias no 
fortalecimento das instituições responsáveis pela segurança e no 
combate à impunidade. Por todas essas razões, como cidadão 
brasileiro, posiciono-me pelo SIM no dia 23 de outubro. (SILVA, 
2005) 

 

Essa posição pública do Governo Federal causou ainda mais debate na 

sociedade, pois votar sim ou não era assumir uma posição contra ou a favor do governo 

de Luis Inácio Lula da Silva. O sim significava o apoio ao desempenho e às políticas 

sociais e econômicas do governo e o não, o repúdio e a falta de popularidade e de 

aceitação da administração federal.  

As Organizações Globo 

De todas as empresas do setor privado que apoiaram o voto sim, talvez as 

Organizações Globo42 tenham sido umas das mais polêmicas. Tal fato não deve causar 

estranhamento, uma vez que, por ser o maior grupo de comunicação e mídia do país, o 

seu alcance e poder de persuasão na sociedade é consideravelmente elevado.  

O apoio da Globo nunca foi declarado e oficializado, no entanto não deixou de 

ser explicito nos seus mais diversos veículos de comunicação. Segundo Santa Rita 

                                                 
42 As Organizações Globo incluem entre outras empresas: o jornal carioca O Globo, a Rede 
Globo de Televisão, o canal de notícias Globonews e a revista Época.  
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(2008) a emissora Globo fez vinhetas que abriam e fechavam todos os intervalos dos 

seus programas e divulgavam as possíveis boas conseqüências da vitória no voto sim.  

Entre as muitas polêmicas provocadas pelo posicionamento da emissora estava 

uma questão de ordem lingüística. Muitas vezes, costumou-se chamar informalmente o 

Referendo sobre o comércio de armas de gogo e munição de “Referendo do 

Desarmamento”. Essa denominação, não por acaso, desagradava os partidários do não, 

afinal transformava a causa da votação. A população, dessa forma, não mais decidiria 

sobre a proibição ou não do comércio de armas e munição, mas sobre um possível 

desarmamento da sociedade o que remete instantaneamente às benesses de uma 

sociedade livre das armas e do crime, por conseguinte.  

A Globo utilizava o termo ‘Referendo do Desarmamento’ e tal fato desagradou a 

Frente pela Legitima Defesa que entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) contra a emissora de televisão. Segundo matéria publicada na Folha on line, o 

TSE, conforme estabelece a lei que regulamenta a propaganda naquelas eleições, 

proibiu a TV Globo de vincular o Referendo ao desarmamento.  

O editorial do Jornal O Globo, por outro lado, se manifestou publicamente. Na 

sessão Nossa Opinião, no primeiro caderno, Costa (2005) afirmou que o voto no sim é 

antídoto eficiente contra mortes por motivos fortuitos e pela simples e trágica 

coincidência de haver uma arma disponível. Tirar as armas das ruas seria uma forma de 

conter a banalização da violência.  

Aumentando ainda mais a polêmica, no começo de outubro de 2005 a Rede 

Globo estreou uma novela, no horário das 19hs, com o nome de Bang Bang. A história 

tratava de uma comédia ambientada no velho oeste e tinha o faroeste como pano de 

fundo para cenas cômicas e romanescas. O começo da novela coincidiu justamente com 

o início da campanha em rádio e televisão do Referendo.  

Sem muitas surpresas, a novela sofreu críticas de todos os lados. Os partidários 

do sim alegavam que o uso indiscriminado de armas com até certo glamour alavancaria 

os votos para o outro grupo; a frente não, por sua vez, afirmava que esse mesmo uso 

irrestrito das armas produziria um efeito diferente: uma espécie de “chega de violência” 

que certamente terminaria culminando com votos a favor do desarmamento. 

 Não se pode dizer ao certo qual das duas frentes estava certa a respeito das 

intenções da Globo ao exibir essa novela. A emissora alegou que foi pura coincidência 

as datas e o tema, mas diante de sua postura em todos os seus outros veículos deduz-se 

que, dificilmente, Bang Bang representasse uma apologia às armas. Pode-se tomar 
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como prova o fato de que foi a Frente pela Legitima Defesa quem entrou com uma ação 

no TSE para proibir a transmissão da novela. Ao final do processo, o TSE negou o 

pedido43.  

Época, da Editora Globo, também se posicionou a favor do sim. Configurando-

se como uma das mais importantes revistas semanais de informação do país, Época 

dedicou várias reportagens e algumas matérias de capas ao tema do Referendo, todas 

com uma conotação clara pelo desarmamento. Essa posição não foi defendida em 

editorial, mas estava diluída nos enunciados, testemunhos e casos apresentados nas 

matérias.  

 

3.1.3 Lugar de fala e enunciados 

  

Percebe-se que o grupo de apoiadores do sim é extremamente heterogêneo. São 

os mais diversos setores da sociedade, tanto política quanto civil, que compartilham 

uma mesma idéia. Essa característica plural já nasce desde a formação da Frente 

Parlamentar com políticos dos mais diversos partidos e ideologias. A formação de 

frentes suprapartidárias foi necessária porque um determinado partido foi incapaz de 

manter uma linha unificada de pensamento a favor ou contra o comércio. Fato 

compreensível à medida que a posição sim ou não em muito independia do 

posicionamento político, mas estava envolta, muitas vezes, nas questões subjetivas, nas 

experiências pessoais e nos interesses de determinados grupos.  

Muitas vozes falam a favor do sim. Para Bakhtin, todo discurso é constituído a 

partir do outro, em um diálogo permanente com outros discursos, com outros 

enunciados e com outros sujeitos. Portanto, em qualquer discurso ecoam vozes desse 

outro. Há uma distinção entre dialogismo e polifonia na obra do filosofo russo. A 

primeira é a condição constitutiva de todo e qualquer discurso; já a segunda são as 

marcas, nem sempre visíveis, do discurso outro nos textos.  

É essa multiplicidade de vozes que são percebidas no discurso do sim. Existem 

as expressões e idéias comuns, mas os enunciados são reflexos desses muitos discursos 

que circulam o voto do sim. Há as grandes empresas privadas, o governo federal e os 

cidadãos comuns entre outros, que partilhando de uma mesma idéia, formam o discurso 

contra a comercialização de armas.   

                                                 
43 Acórdão Nº 803 – Brasília - DF 
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Bakhtin (2005) propõe mais claramente a problemática da polifonia a partir dos 

estudos do gênero romance em Dostoievski. Há ai uma prova das várias vozes sociais 

que se entrecruzam nos textos. As personagens em Dostoievski tinham voz própria em 

um diálogo permanente e inconcluso com o autor e as demais consciências do romance. 

Assim, percebem-se claramente as muitas vozes que se confrontam num jogo constante 

pela dominância.  

É difícil, dentro dessa multiplicidade de vozes, determinar quem fala, o 

responsável pela enunciação. Todos os textos que formam o discurso sim podem ser 

tomados, quase sempre, por mais de um enunciador ou, pelo menos, por diferentes 

posições enunciativas. Sujeitos que falam a favor do não através de sua posição política, 

ou de sua posição pessoal ou ainda de acordo com certos grupos de interesse de que faz 

parte. 

Tome-se o caso do discurso do presidente Lula (2005) a favor do sim, no qual 

depois de discorrer sobre as benesses do voto, ele se declara da seguinte forma: “Por 

todas essas razões, como cidadão brasileiro, posiciono-me pelo SIM no dia 23 de 

outubro”.  Há, nesse discurso, um confronto de diferentes lugares de fala. De um lado, 

um Presidente da República, com interesses claros no desarmamento da população, com 

um posicionamento político e ideológico fartamente demarcado; de outro, há apenas o 

cidadão brasileiro, Luis Inácio Lula da Silva, que acredita e tem fé nas vantagens de se 

proibir o comércio de armas e munição.  

Há ainda os demais políticos que tiveram de adaptar a sua posição pessoal à 

posição oficial adotada por seu partido. O que prevalecer quando, o político, enquanto 

figura pública, era chamado a responder e se posicionar sobre o Referendo? As duas 

possibilidades se polemizavam e o que determinava a dominância de uma ou outra era 

seu lugar de fala: cidadão ou sujeito político. 

 Seguindo a mesma problemática, os outros grupos da sociedade também se 

dividiam. O cidadão católico que sabia do posicionamento da sua igreja e tinha um voto 

contrário, ou mesmo integrantes de ONGs e de movimentos sociais como o MST que, 

apesar da postura oficial pelo sim, tinham suas próprias crenças pessoais.  

Existem ainda os atores da Rede Globo que emprestaram seus rostos e fama com 

presença constante no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão no programa Brasil 

sem Armas. Ao justificarem e enaltecerem o discurso sim, eles falavam tanto por eles 

mesmos, pelas suas crenças e posições pessoais, quanto pela Globo. Eles não podiam 

dissociar sua imagem da empresa para qual trabalhavam e ficaram famosos. 
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 Mesmo que essa relação não tenha se estabelecido oficialmente (os atores 

provavelmente participaram por livre e espontânea vontade), a imagem deles estava 

necessariamente ligadas à daquele grupo do qual faziam parte. E quando eles falavam 

seus enunciados pertenciam tanto a um rosto famoso e celebre quanto a um funcionário 

de uma dada empresa que coincidentemente tinha a mesma posição na disputa política. 

Muitos momentos do voto sim estavam relacionados à elaboração em conjunto 

de textos em forma de cartas ou manifestos abertos a favor da proibição.  É o caso da 

carta assinada pelas mais diferentes personalidades ganhadoras do prêmio Nobel da Paz 

que se posicionava pelo sim. Um grupo heterogêneo, mas unido que redigia um panfleto 

com idéias comuns. Uma convergência de pontos de vistas diferentes, mas que, 

naqueles documentos, pretendiam ser uma voz absoluta e dominante. 

O que dizer então dos textos do corpus provenientes das revistas semanais? São 

textos com um autor/jornalista determinado, mas que refletem não a posição única do 

jornalista, mas também a do veículo de comunicação, a da empresa de mídia e todos os 

outros envolvidos na produção e editoração do texto.  

Em textos de elaboração coletiva, definir um responsável pela enunciação é um 

caso ainda mais complexo. Maingueneau (2008; p. 110) afirma que cada artigo pode até 

ter seu próprio autor singular, mas a instância em que é produzido, as outras mãos pelas 

quais tais textos passam, definem uma multiplicidade por vezes encarnada na figura do 

comitê de redação e dos diretores. É o que permite, por fim, dizer que há um tom e um 

posicionamento específico para tal revista ou jornal.  

Em casos nos quais a figura do enunciador parece se apagar, a ponto de não se 

identificar nem se responsabilizar diretamente um autor, pode-se trabalhar com a noção 

de metaenunciador. No entanto, como lembra Maingueneau (2008) essa noção tende a 

se complicar ainda mais quando grupos diferentes se unem para demarcar uma 

determinada posição ideológica. É o caso do Referendo 2005 em que as mais diferentes 

correntes da sociedade se juntaram em um dos grupos políticos e a partir deles 

produziam os mais diversos enunciados e assumiam os mais diversos lugares de fala.  

A instância de produção jornalística é bastante complexa e heterogênea. A 

informação passa por muitas mãos e é construída, tratada, editada, comentada e 

explicada visando sempre a atingir um público específico e sempre ávido de mais 

informações. 

No que concerne às mídias nunca se sabe realmente quem pode 
responder por uma informação, mesmo quando é assinada por um 
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determinado jornalista, de tanto que os efeitos da instância midiática 
de produção transformam as intenções da instância de enunciação 
discursiva tomada isoladamente.  (CHARAUDEAU, 2006a, p. 74) 

 

 Outro agravamento no processo de identificação dos enunciados é a própria 

formatação das reportagens selecionadas sobre o Referendo 2005. Todas as matérias 

utilizaram largamente artifícios da narração e dos depoimentos. A narração acontece 

pelo fato de se tentar relatar um acontecimento. Tendo as situações envolvendo o uso da 

arma de fogo como pano de fundo, histórias são (re)encenadas com os mais variados 

desfechos.  

Segundo Charaudeau (2006a; p. 157), o jornalista se coloca na posição de 

“testemunha esclarecida”, aquele que, por um lugar privilegiado, tem ciência de um 

acontecimento e desse modo, tem a função de relatá-lo e descrevê-lo. Isso é, afinal, a 

essência do discurso da informação – fazer ver e fazer saber. É o que Charaudeau 

(2006a) chama de metanarrador44.   

Os testemunhos das pessoas vinham em forma de um discurso relatado. Ao 

contar uma história alheia, necessariamente o outro é introduzido diretamente no 

discurso. Sabe-se, no entanto, que, pela concepção de Bakhtin de dialogismo, todo e 

qualquer discurso é constituído a partir do outro. Porém, o discurso relatado é a 

introdução de um dito em um outro dito. É a entrada visível do outro no discurso. Ou 

seja, parte do que é dito deve ser atribuída a outro locutor diferente daquele que fala.  

O discurso relatado é o ato de enunciação pelo qual um locutor 
(Loc/r) relata o que foi dito (Do) por um outro locutor (Loc/o), 
dirigindo-se a um interlocutor (Interloc/r) que, em princípio, não é o 
interlocutor de origem (Interloc/o). A isso é preciso acrescentar que o 
dito, o locutor e interlocutor de origem (Do, Loc/o, Interloc/o) 
encontram-se num espaço tempo (Eo-To) diferente daquele (Er-Tr) 
do dito relatado (Dr), do locutor-relator (Loc/r) e do interlocutor final 
(Interloc/r). Charaudeau (2006a; p. 161/162) 

 

Esse fragmento de outras falas e ditos no discurso45 provoca uma grande 

heterogeneidade no texto e mais uma vez recai sobre a problemática da enunciação. Ao 

introduzir a palavra do outro, o locutor passa o bastão a um terceiro, dá voz a um 

outsider e deixa a responsabilidade pelo dito em mãos estranhas. Em temas polêmicos, 

                                                 
44 A essa figura do narrador, enunciador plural e disperso muitos nomes são atribuídos como: 
metanarrador, metaenunciador, multienunciador, plurienunciador e etc.  
45 Charaudeau (2006a, p. 162) ressalta que nem sempre as marcas do outro são visíveis e claras 
no texto o que torna tênue a fronteira entre o discurso relatado e interdiscursividade. Afinal, a 
interdiscursividade é esse permanente contato com outros discursos.  
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como o Referendo, essa parece ser uma boa saída para o embate discursivo que se 

travava. A figura abaixo mostra um caso do discurso narrado e relatado do sim.  

 

FIGURA 1  

SIM 

LÍDIA SANTOS

Felipe, filho da assistente administrativa 
Lídia Santos, de 35 anos, levou um tiro no 
rosto quando um primo de 12 anos lhe 
mostrou o revólver do padrasto, segurança 
de uma boate em Brasília. O menino, então 
com 8 anos, não resistiu aos ferimentos. 
Com a morte do filho, Lídia entrou em 
depressão profunda e cortou laços com os 
parentes. ''Arma só traz dor. Destruiu minha 
família'', diz, empenhada na vitória do 

''sim''. Três anos depois, ela teve outra filha. ''Quando olho para 
ela, penso em como protegemos tanto nossos filhos e, num 
instante, podemos perdê-los de forma tão estúpida''

Foto: Glaucio Dettmar/ÉPOCA 

Fonte: Época (ed. 385) 

 

O discurso relatado serve como prova contundente da verdade pretendida. É a 

forma de mostrar que o que se diz tem fundamentos e veracidade. Mas é também o meio 

pelo qual o locutor deixa entrever outras vozes no seu dito e, dessa forma, deixa a 

responsabilidade do seu dizer nas mãos do locutor de origem. Em uma revista, cuja  

enunciação já é tão difícil de se estabelecer, o uso do discurso relatado dificulta ainda 

mais a estabilização do sujeito que diz. O responsável pela enunciação se torna ainda 

mais disperso.  

Os enunciados, por mais que sejam uma estrutura única, são também espaço no 

qual se desenvolve essa polifonia e heterogeneidade. Ducrot46 (1987) amplia o conceito 

de polifonia de Bakhtin justamente ao particularizá-lo. Para o autor russo, polifonia 

                                                 
46 Ducrot (1987) se situa dentro da pragmática lingüística, uma vez que toma como estudo a 
ação humana realizada pela linguagem. Mais na frente na sua obra, o autor ratifica sua posição 
ao trabalhar como o sentido como um ato da enunciação, uma intenção do sujeito falante de 
transmitir um saber ao interlocutor por meio da enunciação. Mesmo esse trabalho tendo como 
base a AD francesa, recorrer a Oswald Ducrot mostra-se um bom caminho para dar suporte à 
teoria polifônica dos enunciados.  
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estava ligada aos textos como um todo, mas Ducrot contesta a quase unanimidade 

lingüística de que os enunciados em si têm um sujeito absoluto e identificável.  

O enunciado, entendido como um fragmento de um discurso, é a manifestação 

solene e particular de uma frase qualquer. A frase vote sim é apenas uma expressão da 

língua portuguesa apoiada nas estruturas gramaticais; o enunciado vote sim, no entanto, 

é a ocorrência da mesma frase, mas é estabelecido pelo momento único da 

enunciação47.  

Ducrot (1987) propõe que as frases fornecem hipóteses, através de suas 

significações léxico-gramaticais, para prever o sentido dos enunciados. A distinção 

entre frase e enunciado é recorrente na lingüística, mas Ducrot nega-se a caracterizar o 

enunciado apenas como a frase inserida em determinado contexto ou “o sentido do 

enunciado como a significação da frase temperada por alguns ingredientes da situação 

do discurso” (Ducrot, 1987, p. 170). O sentido do enunciado se estabelece através da 

representação da enunciação.  

A ocorrência da unicidade do sujeito é questionada quando se coloca a 

perspectiva da responsabilidade por essa representação – pelo que é dito. Em muitos 

casos, especialmente no discurso indireto livre no qual as palavras de outros são 

retomadas, co-existem no mesmo enunciado uma multiplicidade de autores 

responsáveis pelo dizer. A retomada de um fragmento de outro enunciado no meu 

discurso não me faz de forma alguma senhor total do meu enunciado.   

Em certas situações a polifonia é estabelecida no enunciado pela presença de 

mais de dois locutores (um locutor responsável pelo dizer; outro como um ser do 

mundo, origem do dizer). Ambos trabalham na representação da enunciação e 

concorrem para estabelecer o sentido do enunciado. Não há inter-dependência entre 

esses locutores, mesmo que um só seja visível através do outro. Há ainda, dentro da 

contestação da unicidade do sujeito do enunciado, a figura do enunciador que não é o 
                                                 
47 O momento específico da enunciação faz parte do estudo de muitos autores de lingüística e 
também da AD. Pêcheux (1990) afirma que os acontecimentos se transformam em 
acontecimento discursivo a partir de seus enunciados. E, para os mesmo acontecimentos, como 
a campanha do sim, por exemplo, os enunciados podem até remeter ao mesmo fato histórico, 
mas eles não produzem as mesmas significações. A unicidade e o acontecimento discursivo 
também são tratados por Foucault (2005) quando esse autor propõe a questão porque um 
determinado enunciado apareceu e não qualquer outro. O enunciado tem suas próprias 
condições de existência, uma singularidade própria que permite o seu aparecimento. E esse 
aparecimento “nem a língua, nem o sentido pode esgotar inteiramente” (Foucault, 2005, p. 31) 
por que remete a um momento particular e único, mas também pode ser passível de se repetir. 
Entre a singularidade e a repetição dos enunciados, Foucault (2005) lança as bases para sua 
teoria das FDs.   
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responsável pelo enunciado, mas é utilizado pelo locutor (esse sim o responsável) para o 

ato da representação. Vê-se, desse modo, que a fala pode ser passada a várias 

personagens.  

Pela própria concepção polifônica, que também pode ser percebida nos 

enunciados, é difícil estabelecer o sujeito responsável pelo dito. Muitas vozes ecoam, 

não só no texto como um todo, mas também nos enunciados, às vezes nos casos mais 

simplórios e aparentemente claros. Os enunciados se mostram como um mosaico de 

locutores, interlocutores, enunciadores e quantas outras figuras enunciativas se façam 

necessária para exprimir o momento único da enunciação. 

 Talvez melhor do que se lançar em uma corrida desenfreada para determinar os 

responsáveis pelo dizer (o que seria uma tarefa sem precedentes e sem fundamentos), é 

mais proveitoso, especialmente de acordo com o objetivo deste trabalho, buscar as 

relações de sentido que os enunciados do Referendo estabelecem entre si e entre seus 

opositores. Relações de sentido construídas num espaço historicamente delimitado, 

estabelecidas pela interdiscursividade e ligadas a uma memória específica. Segue abaixo 

uma lista de enunciados favoráveis ao sim e tomados como referência para estudar as 

categorias de análise.  

Do estudo dos enunciados sim quatro categorias de análise podem ser 

demarcadas para buscar compreender o que esses enunciados têm em comum, quais 

seus pontos de contato e para onde eles caminham e, mais importante, como é possível 

enquadrá-los no mesmo discurso sim. As caracterizações são temáticas e em cada 

enunciado escolhido é ressaltado o(s) temas(s) mais visível e perturbador. As categorias 

são: Arma de Fogo, Violência, Morte/Sofrimento e Legitima defesa.  

QUADRO 07 

Nº Enunciados SIM Arma de 
fogo 

Violência Morte/ 
Sofrimento

Legitima 
Defesa 

01 O governo precisa, primeiro, tirar as 
armas das mãos dos bandidos. Mas quer 
antes desarmar os homens de bem. 
(Época, ed. 385) 

X   X 

02 Os números sobre o arsenal brasileiro 
podem ser falhos, mas os dramas 
causados por ele são reais. (Época, ed. 
385) 

 X X  

03 Sem as armas, minha vida seria 
diferente (Época, ed. 385) 

X  X  

04 O que se sabe é que o Brasil figura em 
segundo lugar no ranking da Unesco 
sobre mortes por armas de fogo em 

X X   
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relação à população. (Época, ed. 385) 
 
05 Em outros países, percebe-se que os 

assassinatos são cometidos com armas 
circunstanciais, como pedaços de paus e 
facas, enquanto no Brasil a arma de 
fogo é o instrumento sempre à mão. 
(Época, ed. 385) 

X    

06 A diferença entre arremessar um vaso e 
disparar um tiro é muito grande. 
(Época, ed. 385) 

X    

07 Mesmo que a chance de defesa fosse 
significativa (e não é), a cena do 
bandido roubando a vítima e disparando 
em seguida também é menos comum do 
que sugerem os programas policiais. 
(Época, ed. 385) 

   X 

08 A arma torna a violência letal. Uma 
simples briga vira uma tragédia. 
(Época, ed. 385) 

X X X  

09 Se a idéia é usar arma para defesa, ela 
precisaria estar com munição e sempre 
ao alcance, o que é um risco para a 
família. Então, de que adianta ter uma? 
(Época, ed. 385) 

X   X 

10 Usaremos o que estiver ao nosso 
alcance: as estatísticas favoráveis, que 
mostram a arma como fator de morte, 
além do testemunho de formadores de 
opinião e brasileiros que já sofreram por 
conta de uma arma. (Época, ed. 385) 

  X  

11 Arma só traz dor. Destruiu minha 
família. (Época, ed. 385) 

X  X  

12 Quando olho para ela, penso em como 
protegemos tanto nossos filhos e, num 
instante, podemos perdê-los de forma 
tão estúpida. (Época, ed. 385) 

  X  

13 Armas ajudam o cidadão de bem a se 
defender dos bandidos. Em tese sim. Na 
vida real, não. (Época, ed. 386) 

X   X 

14 O tempo para sacar uma arma e reagir a 
um ataque é cinco vezes maior que o 
tempo que o agressor leva para atirar. 
Nesse intervalo, o bandido descarrega 
um pente de balas inteiro. (Época, ed. 
386) 

X   X 

15 Nenhum curso de tiro prepara uma 
pessoa para, em situação de perigo, 
reagir. (Época, ed. 386) 

   X 

16 Para matar alguém com uma arma, 
basta apontar e disparar.  Para matar 
alguém com uma lâmina é preciso uma 
aproximação física muito maior, mais 
coragem e acertar o golpe com força em 

X    
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pontos letais do corpo. (Época, ed. 386) 
 
17 A violência no Brasil ceifa 40 mil vidas 

por ano, mais que os acidentes de carro 
e diversos tipos de câncer. (Época, ed. 
386) 

 X   

18 É justamente por estar tão perto da 
violência que acredito que a proibição 
das armas seja um caminho. (Época, ed. 
387) 

X X   

19 Tenho muitos amigos na escola, 
vizinhos, que já sofreram com isso. 
Muitos nem querem machucar as 
pessoas, andam armados por conta do 
status. Mas sempre acaba em tragédia. 
(Época, ed. 387) 

  X  

20 No mês passado, vi um homicídio na 
frente de casa. Vejo isso desde os 7 
anos. E meu filho vê desde que nasceu. 
Vou votar Sim por ele. (Época, ed. 387) 

 X X  

21 Outro dia, um menino foi morto na 
escola onde eu estudava. E se eu 
estivesse lá? E se fosse eu? Que direito 
é esse de ter arma? (Época, ed. 387) 

 X X  

22 Um garoto de 15 anos, no começo do 
mês, foi atingido na cabeça quando seus 
amigos manuseavam um revólver 38 
dentro da sala de aula. Virou estatística. 
Das mais tristes. (Época, ed. 387) 

 X X  

 

 

Todos os enunciados selecionados e analisados foram tirados das três edições de 

Época e estão posicionados a favor do sim. São acontecimentos únicos e refletem um 

momento particular e específico que não mais se repetirá, mesmo que essas frases 

(entendidas como elementos da língua gramatical portuguesa) sejam utilizadas ainda 

infinitas vezes. Todos esses enunciados compõem o discurso da Época a favor do voto 

sim e, por isso, parecem todos se juntarem como um amalgama em uma voz única e 

estável.  

No entanto, esses enunciados estão espalhados em três diferentes reportagens 

com títulos e temas diferentes. Cada afirmação acima foi construída visando a um 

objetivo claro, seja justificar, provar, explicar ou suportar uma determinada posição, ou, 

em muitos casos, cada sentença foi a explosão de um grito ou de uma voz interna de 

quem a proferiu, foi também um desejo, um gosto, uma posição política. Qualquer papel 

que esses enunciados tenham representado no momento da enunciação foi único, 

intransferível e singular.  
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Analisados dessa forma, separadamente, os enunciados parecem fechados em 

seu sentido, expressão solene de um enunciador que sabe o que diz e é responsável por 

seu dizer. Contudo, como foi visto no decorrer desse trabalho, principalmente a partir 

das concepções de dialogismo e polifonia de Bakhtin e Ducrot, além da posição do 

sujeito na AD, a figura de um autor ou um enunciador ou locutor não modifica, pelo 

menos para esse estudo, o rumo que esses enunciados seguem em busca de construir 

sentidos.  

Muitos desses enunciados não foram bem interpretados, outros sequer foram 

entendidos. Muitos ainda foram desfigurados, arrastados por um outro discurso e 

mutilado na sua essência. Alguns foram bem aceitos e atingiram o objetivo estabelecido 

no momento em que foram proferidos. Ainda assim, eles são únicos, constituem um 

momento histórico específico e, por isso mesmo, são passíveis de análise. É importante 

observar cuidadosamente como essas categorias se cruzaram e determinaram os sentidos 

desses enunciados.  

 

Arma de Fogo 

Segundo Bakhtin (1992), qualquer objeto ou instrumento é passível de se tornar 

um signo ideológico. Esse signo se apóia na realidade, mas a amplia, enche de 

significados até o ponto de tornar-se uma outra realidade. Até então, o referido objeto 

era apenas um objeto qualquer com uma função determinada e sem maiores pretensões, 

mas, quando se converte em signo ideológico, assume funções outras que estão além 

daquelas puramente denotativas.  

A arma de fogo, no entanto, parece fugir a essa regra. Ela surgiu no final da 

Idade Média a partir do invento da pólvora. Desde seu surgimento, sua principal razão 

de existência é ferir ou matar um terceiro. Sabe-se, no entanto, que “ferir ou matar um 

terceiro” é uma explicação bem relativa. Esse terceiro pode ser a caça destinada a matar 

a fome, um exército inimigo, uma desavença banal ou um agressor que tenta tirar a vida 

de outra pessoa.  

É o caso de um instrumento que já nasce repleto de significados fortemente 

estabelecidos e se tornará um signo ideológico ou não a partir da perspectiva desses 

muitos significados. Para os caçadores, por necessidade ou diversão, a arma assumirá 

um significado de subsistência. Para os praticantes de tiro esportista, seu instrumento de 

treino e, muitas vezes, a razão de medalhas olímpicas. Para os policiais, é um 
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instrumento de trabalho. Para outros, a razão de sua desgraça e tragédia enquanto alguns 

vêm nela uma segurança. 

 Não se pode, assim, falar da arma de fogo como um signo em si. Mesmo que ela 

seja um instrumento repleto de simbologia, ela não se torna um signo ideológico 

sozinha. Seus sentidos são muitos, e, por vezes, conflitantes. A arma assumirá esse ou 

aquele sentido de acordo com seu contexto e pode até se associar a um signo, em 

determinadas circunstâncias, mas não com um sentido universal e único. 

Para os defensores do sim a arma de fogo tinha um significado bem delimitado e 

estável. Na maioria dos casos analisados arma de fogo provoca morte e sofrimento. Nos 

casos 3, 4, 8 e 11, a arma é vista como um instrumento que só existe para fomentar a 

violência e mais violência sempre provoca tragédias, dor e sofrimento para a população 

(ex. 8). 

 As armas são fatores de desestabilização (ex. 3) e quase sempre têm um 

resultado trágico (ex. 8) pelo seu alto índice de mortalidade. A conseqüência do uso 

indiscriminado das armas é a destruição dos lares pela perda de entes próximos (ex. 8, 

19, 20). A arma de fogo também é associada diretamente aos altos índices de violência 

do Brasil, vide os exemplos 2 e 4.  

Em outro momento o poder da arma de fogo é colocado em evidência. Mostra-se 

que matar com arma de fogo é relativamente mais fácil, pois não há um contato físico 

direto com a outra parte (ex. 6 e 16). A letalidade é clara no exemplo 10 em que a arma 

é associada como fator de morte.  

Em todos os casos a tragédia provocada pela arma de fogo é um fato (ver 

exemplos (10, 19, 21 e 22). O revólver (para usar um termo genérico e comum) é o 

instrumento que provoca sofrimento na população, destrói lares e famílias e provoca a 

morte de pessoas inocentes por isso deve ser tirado de circulação e banido da sociedade, 

especialmente pelo voto sim.  

 

Violência 

A violência é uma realidade no Brasil da qual não há como escapar. As 

estatísticas de violência, muitas vezes, são comparadas a de países em guerra. É 

evidente, que, dentro desse contexto, a discussão sobre a comercialização de arma de 

fogo e munição passa necessariamente pela questão da violência. A arma de fogo, nesse 

momento, está diretamente relacionada àquela sua função primeira de “matar ou ferir 

um terceiro”.  
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A violência brasileira pode ser percebida nos exemplos 2, 4, 17 e 18. Nesses 

casos, o Brasil é descrito como uma sociedade extremamente violenta e ocupa os 

primeiros lugares em listas de estatísticas internacionais. Além disso, a violência é 

responsável por mais mortes (ex. 17) que outros fatores considerados graves como 

doenças e acidentes de carro.  

Homicídios (ex. 20 e 21) ou acidentes (ex. 19 e 22) contribuem para aumentar os 

números da violência brasileira e provocam medo na população. A arma de fogo é o 

instrumento pelo qual a violência se materializa, vide exemplos 2, 8 e 21. É real o 

drama causado pelas armas e o seu porte é colocado em xeque quando se está diante de 

fatos tão violentos (ex. 21).  

Para as pessoas que convivem com a violência diariamente, a proibição do 

comércio de armas e munição é uma alternativa possível e desejável, ver exemplo 17. O 

direito de ter uma arma termina quando confrontado com tragédias violentas (ex. 20 e 

21). Diante da dor e do sofrimento provocados pelas armas, as quais, por sua vez só 

geram violência, o melhor caminho é votar sim no Referendo.  Para não virar estatísticas 

e das mais tristes (ex. 22).  

 

Morte/ Sofrimento 

Na cultura ocidental o tema da morte já passou por várias fases. Segundo Melo 

(2003), na Idade Média havia uma certa familiaridade com a morte. Ela vinha sem 

muitos arroubos de drama e sofrimento. Já no século XX, a morte é vista como uma 

tragédia particular. Morrer significa ser tirado abruptamente da convivência com entes 

queridos. Um luto e um sofrimento exagerado passaram a fazer parte da realidade. 

Esse conceito é ainda mais ampliado quando a causa da morte não é por motivos 

naturais, como se costuma chamar as enfermidades ou a idade. Para esses casos, há um 

conformismo, pois, em uma sociedade cristã, essa morte tende a ser vista como os 

destinos traçados por um deus. E contra tais desígnios nada poderia ser feito. No 

entanto, as mortes inesperadas são mais difíceis de lidar.  

O choque de um acontecimento trágico e inesperado provoca nas pessoas 

sentimentos diversos: desespero, raiva, revolta e um sofrimento causado pela falta de 

respostas diante dos fatos. Desde o século XVIII, ainda segundo Melo (2003), a figura 

principal da morte foi deslocada do morto para a família, os vivos que convivam com a 

dor. E essa dor é potencializada quando chega abruptamente e não precede de respostas 

e aceitação. 
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A violência mostra-se como um caminho natural pelo qual a vida é ceifada de 

forma inesperada e sem explicação. A adolescente que saiu de casa e morreu no 

caminho da escola vítima de bala perdida, o pai de família que foi assaltado no sinal e 

morreu tentando escapar - sobram histórias trágicas nos noticiários e na história real 

sobre vidas que se interromperam por atos violentos e sem explicação.  

O sentimento é conhecido: revolta, desespero, tristeza e a dificuldade em aceitar 

atos bárbaros e súbitos. É essa negação da realidade e revolta que levam muitas pessoas 

que perderam entes queridos pela violência a promoverem atos públicos como forma de 

protesto. Nascem ai muitas passeatas pela paz, caminhadas, manifestações políticas e 

instalações ao ar livre48.  Essas ações funcionam como forma de expurgar o sofrimento 

e buscar aceitação para aquilo que se julga sem explicação. 

O medo da morte também é um fato recente na história da humanidade. A 

ciência permitiu o prolongamento da vida. Doenças são tratáveis (quando não, pelo 

menos são explicadas) e envelhecer já não é sinônimo da morte que se aproxima. É 

possível viver anos a mais com a ajuda de máquinas e certos tratamentos. Além disso, 

essa mesma ciência aparentemente suprimiu a dor. É proibido sofrer na sociedade 

contemporânea. O prazer é elemento não só desejável, mas necessário. Uma nova 

sociedade do hedonismo surge e qualquer possibilidade de sofrimento é renegada: 

angustias, medos e padecimentos devem ser evitados.  

Quando temas relativos à violência são colocados em perspectivas, como no 

caso do Referendo 2005, todas essas questões discutidas acima são trazidas à tona – o 

medo da morte, a negação do sofrimento, o desespero diante do inesperado, a não 

aceitação da interrupção da vida. Todos esses fatores se somam quando se pondera a 

comercialização ou não de um instrumento que pode ser o causador de todos esses 

sentimentos.  

 O discurso sim trabalhou nesse nicho da sociedade: o medo que as pessoas têm 

de se envolver em atos de violência ou de perder pessoas queridas. A arma sempre 

provoca tragédias e o drama causado é um fato real, vide os exemplos 2, 8, 10, 11, 19 e 

22. Nesse momento, para provar a sua argumentação muitas estatísticas da realidade 

violenta brasileira são destacadas (ex. 4).  

                                                 
48 Segundo o portal de informação eletrônico G1 (2007), cerca de 700 cruzes foram fincadas nas 
areias da praia de Copacabana em homenagem a todas as vitimas de violência no estado do Rio 
de Janeiro no ano de 2007. O protesto tinha fins pacíficos e queria chamar atenção da sociedade 
para os altos índices de violência (vide anexo B). 
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As pessoas tendem a se colocar no lugar das vítimas, sofrem junto com os 

familiares e têm medo de se tornar mais um número nas estatísticas de violência. O 

exemplo 12 é talvez o mais marcante: uma mãe que perdeu um filho aos oito anos de 

idade quando um primo mostrava um revólver que encontrou em casa. A mãe, então, 

direciona toda a atenção para uma segunda filha – o medo de perdê-la de forma trágica é 

uma constante na sua vida.  

No exemplo 21, viver cercado por casos de violência faz com que as pessoas se 

projetem no lugar das vítimas, afinal casos violentos acontecem tão perto e tão 

freqüentemente que a pergunta que surge é: por que não eu? Por que tive sorte e tal 

pessoa sofreu tanto? Os casos 19 e 20 demonstram o quão perto da violência as pessoas 

estão e o medo de morrer que isso provoca. 

O caminho natural diante do medo da morte, medo de ver sua vida interrompida 

de forma abrupta e o medo da tragédia levam as pessoas a se posicionarem pelo sim, ver 

o exemplo 18. A arma de fogo personifica todos esses medos da sociedade, os receios 

mais intrínsecos são colocados em evidência diante da possibilidade da morte e do 

sofrimento. Medo de fazer parte de estatísticas. E das mais tristes (ex. 22).   

 

Legítima Defesa  

A legítima defesa é o principal argumento do discurso não. Por isso mesmo, a 

forma como ela é tratada dentro do sim merece um olhar especial. Em situações de 

risco, a arma de fogo pode ser vista (dependendo das posições de cada um) como uma 

aliada e ajudar pessoas em perigo a se defender de agressores e bandidos que tentam 

fazer o mal.  

Mas esse não é um argumento válido para os defensores do sim. Para eles, o uso 

da arma sempre trás problemas e deve ser evitado. Arma é sempre sinônimo de tragédia 

(ex. 11). Por isso, mesmo a legítima defesa é colocada em xeque, pois quando 

acontecem situações que supostamente pedem o uso da arma, os resultados não são tão 

felizes quanto se espera, ver exemplos 7, 09, 14 e 15.  

Usar a arma de fogo para defesa requer treinamento e certa prática (ex. 15) e 

mesmo assim as chances de sucesso ainda são pequenas. Para o dito cidadão de bem 

reagir a um ataque, é preciso estar preparado, mas a abordagem de violência conta com 

o fator surpresa que inviabiliza o uso da arma em tempo hábil.  

É ilusória a idéia de que as armas podem ajudar as pessoas nas situações de 

perigo (ex. 13). Bandidos têm mais sangue frio e estão dispostos a matar, enquanto para 
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o cidadão comum essa seria uma terrível alternativa. Segundo a Época (ed. 386) 

somente 2% da população seria capaz de matar friamente outro ser humano sem ao 

menos hesitar.  

Existe ainda a crença, baseada, principalmente, em filmes policiais que é fácil 

sacar uma arma, revidar e correr atrás do bandido. A vida real não é assim (ex. 13). 

Nem sempre a situação sai como planejada, porque o fator surpresa tem preponderância. 

(ex. 14). O cidadão desprevenido não tem tempo suficiente para reagir e, nesse 

intervalo, pode ser alvejado várias vezes. O Quadro 8 mostra como o principal 

argumento do não é desmontado e desqualificado. Principalmente por tratar a legítima 

defesa como um mito, passível de ser desvendado e desmascarado.  

 

QUADRO 8 

O MITO DA AUTO DEFESA  

Entre a decisão de atirar e o tiro, um agressor com arma na mão leva 0,25 
segundo 

O tempo médio que um policial treinado leva para sacar a arma e reagir é 1,71 
segundos 

7 metros é a distância mínima a que um policial precisa estar de um bandido 
com uma faca para sacar e disparar antes de ser golpeado  

Simulação de ataque com faca feita com 85 policiais mostrou que 72 teriam 
morrido antes que pudessem perceber o que estava acontecendo  

Para reagir a um ataque, é preciso estar com a arma na mão e carregada. 
Mesmo assim: 
1. O índice de acerto dos tiros dos agentes do FBI, em tiroteio, é de 17%  
2. Para atingir esse grau de precisão, é preciso treinar cerca de 300 tiros por 
semana e ter uma experiência de 3.000 repetições do ato de sacar e disparar  

Fontes: FBI/Darren Laur/William Lewinski 

Fonte: Época (ed. 386) 

 

A felicidade prometida pela legitima defesa – defender a si e os entes queridos 

de situações perigosos – não é alcançada dentro da perspectiva do sim. Na verdade, ter 

uma arma e usá-la é apenas mais um caminho para a tragédia e para o sofrimento, pois 

as chances de ter sucesso em tal empreitada são nulas. Além disso, como lembra o 

exemplo 9, para estar preparado para o ataque é preciso ter uma arma sempre à mão e de 

fácil acesso, o que, em última instância, seria um risco para toda a família. A equação se 
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fecha e mais uma vez é comprovado que ter uma arma de fogo só provoca dramas e 

tragédias.   

 

3.1.4 Notas sobre o sim 

 

A análise mais aguçada das características e das categorias acima leva a algumas 

observações sobre o discurso a favor da proibição de armas de fogo e munição. A 

própria natureza da Frente Parlamentar por um Brasil sem Armas é extremamente 

heterogênea, composta por muitos sujeitos políticos de diversas posições políticas. 

Além disso, a natureza daqueles que apoiaram também é muito dispersa. Os argumentos 

para o voto eram muitas vezes misturados a razões pessoais. E as posições de cada um 

também dependiam do lugar de fala dos sujeitos.    

 De fato, é difícil perceber diante dessas características tão dispersas uma certa 

unicidade no discurso sim. As muitas vozes que o compõe ecoam dos recônditos mais 

escondidos do país e pelas razões mais diferentes possíveis. Afinal não existe discurso 

fechado sobre si mesmo, portanto é esperado, até pela sua própria natureza 

interdiscursiva, que os discursos se construam a partir de idéias, posições e sentidos 

outros. 

Tamanha dispersão, por outro lado, não impede de identificar certos fatores de 

coesão e unicidade que foram construídos pelo sim. As muitas vozes, por mais dispersas 

e, às vezes conflitantes, que tenham sido, produziram elementos comuns que foram 

partilhados pelo grupo consciente ou inconscientemente. Independente de qual tenha 

sido a instância enunciativa – se as revistas, se os jornais e noticiários, os discursos 

oficiais no horário gratuito ou simplesmente as conversas de bar – certas características 

perpassaram por todas elas.  

A emoção dominou o tema da campanha pelo sim. Fato evidenciado, em muitos 

momentos, pelo apoio irrestrito de igrejas e de ONGs humanitárias. Afinal, o apelo 

religioso com base nos preceitos cristãos é muito forte em uma das maiores sociedades 

católicas do mundo. Além disso, também como ficar indiferentes aos apelos das 

organizações sem fins lucrativos que lutam pelo bem estar coletivo? 

Buscar caminhos para evitar as tragédias sem precedentes também são fortes 

recursos utilizados pelo discurso sim. O medo do sofrimento, ainda mais quando 

provocado por atos bárbaros de violência, ressalta os sentimentos latentes na população 

de medo de morrer e de perder entes queridos. Aliás, a violência é um fator causador do 
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drama e do desespero. Qualquer tema que trabalhe os aspectos da morte, da dor humana 

é inserido necessariamente dentro de perspectivas mais subjetivas.  

O tom da emoção está presente na maioria dos enunciados do sim. Utilizavam-se 

largamente os recursos ilustrativos e exemplificadores de casos trágicos da violência 

brasileira provocados por uma arma de fogo. Crianças mortas por acidentes, brigas de 

trânsitos banais que tiravam a vida de inocentes pela facilidade de acesso a uma arma – 

os exemplos são fartos. 

 Aos poucos, o discurso do Referendo foi se construindo de forma maniqueísta: 

de um lado os bons que desejavam o desarmamento da população; de outro, os maus e 

armamentistas. O discurso sim encenava a posição das pessoas boas e desejosas de mais 

paz. Essa idéia era partilhada por todos do grupo a favor da proibição. No entanto, era 

apenas uma idéia construída e não significava nem retratava uma realidade global.  

  Como ficar também indiferente aos apelos de paz? Apelos irresistíveis de uma 

sociedade livre das armas. A paz aparecia no discurso sim como o grande fim, o 

objetivo supremo e maior a que se chegaria com a vitória da proibição. Em tempos de 

promoção da cultura da paz, promovida pela ONU, posicionar-se contra esse bem maior 

não é bem quisto pela sociedade.  

Aliás, isso leva a um terceiro fator de coesão de grupo: o politicamente correto. 

Há algumas décadas apenas, antes dos grandes movimentos sociais pelas minorias, 

dificilmente se reconhecia esse valor do que é mais aceitável diante da sociedade. 

Conceitos e pré-conceitos estavam estabelecidos, cada um no seu lugar, e cabia a cada 

cidadão escolher, conforme sua consciência, de que lado se posicionar. Mas depois da 

luta e vitória das mulheres, negros, homossexuais, por exemplo, o preconceito foi 

relegado aos níveis mais baixos da sociedade. E entrou para a exclusão discursiva.  

É proibido, pelo menos apenas moralmente (salvo em alguns casos já previstos 

em lei), comentários depreciativos contra as minorias e contra determinados grupos. 

Outras expressões são remodeladas na esperança de seu sentido ser também redefinido. 

Criam-se termos para descrever o que antes não era bem visto. É a era do politicamente 

correto.   

Recentemente, outros grupos passaram a fazer parte das novas minorias do 

século XXI. A ecologia, por exemplo, passa a ser fator de grande importância. 

Ninguém, pelo menos em sã consciência (ou publicamente) pode levantar bandeiras a 

favor da destruição ambiental. São possibilidades discursivas limitadas pela nova 

realidade – fora da ordem do discurso atual. Como afirma Foucault (2006), a produção 
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do discurso é controlada e selecionada de modo a dominar os acontecimentos e 

expurgar, pelo menos um pouco, o peso da materialidade do discurso.   

A valorização da vida é outro fator e aqui entra fortemente o discurso sim. O 

respeito à vida é estabelecido na constituição da maioria dos países livres e democratas. 

Organizações internacionais49 vigiam e divulgam relatórios anuais dos Estados que não 

respeitam à vida. Portanto, tratar da questão da vida e da sua preservação passa, 

necessariamente, pela exclusão de tudo que pode representar o desrespeito e banimento 

da existência humana.  

Armas são instrumentos que matam, são utilizadas para fins violentos e 

provocam tragédias. Tudo isso vai de encontro à valorização da vida. O próprio slogan 

da campanha publicitária do sim é “diga sim à vida” como uma forma de contrastar com 

os altos índices de morte provocados pela arma de fogo.  

Esses são elementos que podem ser percebidos no aspecto geral do discurso sim, 

diluído nas suas declarações, nas suas campanhas publicitárias e nos seus enunciados. 

São características também partilhadas pelos eleitores comuns, independentes das suas 

posições políticas, partidárias e cidadãs. A maioria daqueles que apertaram a tecla 2 da 

urna eletrônica estavam imersos na emoção ou talvez sonhassem intrinsecamente com 

um mundo no qual menos armas significava mais paz.  

 

3.2 O NÃO  

3.2.1 Quem foi? 

Assim como previsto no Estatuto do Desarmamento, os partidários do voto não 

também se juntaram em uma frente suprapartidária para estabelecer e defender os 

interesses daquele grupo de pessoas desejosas de permitir a comercialização de arma de 

fogo e munição no Brasil. 

A Frente Parlamentar pelo Direito à Legítima Defesa foi criada em vinte de 

julho de 2005. O grupo se uniu a fim de estabelecer os caminhos a serem traçados pela 

campanha política para o não e prover a sociedade civil com informações e dados 

suficientes para a tomada de decisão. Foi estabelecido em ata de fundação que o 

presidente da Frente seria o Deputado Federal Alberto Fraga (PFL-DF), seguido pelo 

primeiro vice-presidente, também Deputado Federal, Luiz Antonio Fleury (PTB-SP). 

Esses foram os dois principais nomes envolvidos na construção oficial do discurso não.  
                                                 
49 A Anistia Internacional, por exemplo, divulga anualmente relatório que denuncia Estados e 
Governos que desrespeitam a Declaração dos Direitos Humanos promulgada em 1948.  
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O Estatuto da Frente Parlamentar (2005), elaborado por parlamentares diversos e 

com consulta à sociedade civil, estabelecia logo de início quais eram os principais 

pontos base para o discurso não: a busca pelo Direito da Legítima Defesa e pelo Direito 

da Integridade Física. Segundo o próprio documento, uma vez que o Estado não é capaz 

de garantir a segurança do cidadão, esse não pode prescindir do seu direito de defender 

a si próprio ou à sua família.  

Por muito pouco o nome da Frente Parlamentar não foi outro. Por questões 

burocráticas, o publicitário que seria escolhido para comandar a campanha publicitária 

ainda não tinha sido oficializado50 e sua proposta para nome seria Frente Parlamentar 

pelos Direitos do Cidadão, resumido em Frente Cidadã. A proposta publicitária era 

transformar o voto não em um direito do cidadão. O nome não foi escolhido, mas a 

proposta do publicitário norteou o discurso não.  

Ainda no Estatuto, outro item que norteia o pensamento do não é exemplificado 

pelo preâmbulo “Desarme-se e seja um alvo fácil”. A idéia era mostrar à sociedade que, 

uma vez sem o amparo das armas, os bandidos teriam mais forças e a população estaria 

indefesa. Aliás, esse foi o slogan da campanha publicitária.  

Um dos objetivos da Frente era promover debates e eventos pertinentes ao 

exame da política de segurança pública, com enfoque nos aspectos intrínsecos da 

legítima defesa, da proteção da vida, da liberdade, da integridade física, da honra e do 

patrimônio. Esses itens descritos evidenciam o enfoque do não. Não podia ser negando 

ao cidadão poder defender e preservar sua vida e seu patrimônio.  Cabia a ele sua 

segurança e integridade física já que o Estado supostamente não podia se 

responsabilizar. 

A análise do discurso não, a partir do corpus escolhido, se baseia no 

posicionamento da revista Veja favorável à comercialização da arma de fogo. É desse 

veículo que saem os enunciados, os casos e os exemplos escolhidos para a análise do 

discurso não.   

 

3.2.2 Quem apoiou? 

A campanha do não, diferentemente do sim, teve apoio restrito na sociedade. A 

motivação inicial das pessoas, antes de a campanha sair às ruas, era o voto sim devido, 

principalmente, à questão da paz arraigada e o posicionamento politicamente correto a 
                                                 
50 O publicitário Chico Santa Rita ainda estava em negociação no momento de formação da 
Frente Parlamentar. Seu nome só foi oficializado algumas semanas depois. 
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favor do desarmamento. Ao não, restavam ainda poucos argumentos a serem 

trabalhados. 

Segundo Santa Rita (2008) em pesquisa de 6 e 7 de abril de 2005,  83% eram 

contra a venda de armas e somente 14% se posicionavam a favor. Um número 

desproporcional que se manteve intacto até, praticamente, o mês de setembro – um 

antes do Referendo. O sim também gerou um imenso trabalho de voluntariado, 

enquanto para o não, era difícil à adesão das pessoas porque, a um primeiro olhar, 

posicionar-se contra o desarmamento era quase impossível. Somente quem possuísse ou 

tivesse uma arma de fogo por diferente razão estaria a favor do não.  

A idéia do desarmamento, tão difundida pelo grupo sim, foi a primeira a ser 

contestada pelos estrategistas do não. Esses se mostravam como também favoráveis ao 

desarmamento, porém essa idéia seria ilusória. Não haveria de ter nenhum 

desarmamento na sociedade, até porque o Referendo não se tratava disso, mas de proibir 

ou não a venda regular de armas. No site da campanha do não havia em destaque essa 

perspectiva: “Desarmamento. Seria bom se fosse verdade”.  

Outro fator que o discurso não teve de superar foi a falta de artistas que se 

propunham a legitimar e testemunhar a favor da causa. Enquanto o sim tinha a adesão 

maciça de cantores e atores ressaltando o apelo popular do desarmamento, o não 

convivia com a ausência total dessas personalidades.  Alberto Fraga, presidente da 

Frente pela Legítima Defesa em uma entrevista para a Istoé (ed. 1878) diz que na 

campanha do não os verdadeiros artistas são o próprio povo, pessoas que convivem 

diariamente com a violência.  

O não ainda haveria de conquistar os votos das mulheres que se mostravam 

inicialmente com uma posição radicalmente contra o porte de arma. Por razões 

históricas, o porte da arma está associado ao universo masculino – os cowboys dos 

filmes de faroeste, os bandidos quase sempre personificados em um corpo de homem, 

os policiais empunhando suas armas em perseguições grandiosas. Às mulheres, restava 

sofrer a conseqüência do mau uso das armas de fogo: a mãe que perdeu um filho com 

um tiro ou a viúva abandonada, por tudo isso, a resistência do universo feminino era 

bem maior a ponto de, muitas vezes, criar toda uma ojeriza àquele instrumento.  

Aos poucos, os conceitos que formavam o pensamento não foram tomando 

forma e seus argumentos, introduzidos na sociedade, foram se tornando mais forte. O 

sim já não era o caminho natural a ser seguido. Havia outras possibilidades que as 

pessoas se mostravam dispostas a ouvir. Usar a questão armamentista era útil, mas se 
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mostrava perigosa, pois recorria ao termo desarmamento em si e voltava a atenção para 

essa possibilidade, mesmo que fosse, para os partidários do não, utópica.  

Era esperado que as pessoas que suportavam o discurso não apresentassem uma 

postura mais agressiva e belicista (uma espécie de partir para a guerra). Afinal 

começaram em desvantagem visível nas pesquisas de intenção de voto e tratavam de um 

tema que facilmente poderia cair na questão da agressividade. No entanto, o caminho 

proposto que guiou todo o discurso não foi a defesa dos direitos do cidadão. 

O não mostrava que tinha sua boa causa para lutar também. O argumento era 

sério e claro: é previsto na Constituição Federal Brasileira (art. 5º)51, o direito à legítima 

defesa. Ou seja, ao cidadão é garantido o direito de defender sua vida em situações de 

risco e perigo iminente. Mesmo que o cidadão não quisesse possuir uma arma de fogo, 

ter sua opção cessada era um ponto muito forte a ser trabalhado.  

Em um país com uma história recente de autoritarismos e direitos cassados é 

difícil ignorar esse argumento. Os 24 anos da ditadura militar ainda são muito vivos na 

memória da sociedade. Os atos institucionais (especialmente o AI-5 de 1968) trataram 

de cercear a liberdade das pessoas e levar para a ilegalidade ações banais. A história 

estava para provar o quanto possíveis proibições seriam ruins.  Recorrer ao imaginário 

coletivo da liberdade conquistada e que não pode ser tirada foi o caminho escolhido 

pelo não para ter mais apoio popular. Segue abaixo os principais apoiadores do discurso 

não. 

O Movimento Viva Brasil- MVB 

Viva Brasil é uma associação civil, criada em 2004, que tem por finalidade 

apoiar e desenvolver ações em defesa dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. 

Entre essas garantias, sua principal bandeira é lutar pela liberação do uso da arma de 

fogo, pois se entende que esse é um direito fundamental do cidadão.  

                                                 
51 Esse foi um item muito discutido no Referendo 2005. O artigo 5º da CF é uma cláusula 
pétrea, ou seja, não pode ser mudado por nenhuma ordem sob pena de descaracterizar o Estado 
Brasileiro. O artigo trata da igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O entendimento para muitos juristas, 
segundo Meyer (2004) é de que como o Estado não pode proteger todos os cidadãos em todas as 
horas, portanto a legitima defesa é plenamente aceita. Dessa forma, uma lei que proíba o 
comércio de armas de fogo estaria em desacordo com os princípios fundamentais da CF – o que 
provocaria, em último caso, uma inconstitucionalidade do Referendo caso o sim vencesse. 
Porém, essa é uma das interpretações da lei e a proposta de proibição do comércio operava de 
acordo com a legalidade prevista na lei. 
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O movimento tem a crença de que restringir o porte de arma é cercear um direito 

individual do cidadão. O fundador da associação Viva Brasil, Bene Barbosa, é uma voz 

atuante no cenário militante brasileiro ao defender idéias voltadas para uma possível 

liberdade total do cidadão. Em entrevista ao Mídia Brasil (2008)52, Bene Barbosa faz 

duras críticas ao governo federal e à ONU e reflete o posicionamento e a bandeira de 

luta do movimento social. 

Em um primeiro momento, o representante do MVB afirma que a ONU 

construiu a idéia do desarmamento, desde 1954, a fim de ter mais facilidade caso 

precisasse invadir territórios. A população desarmada não representaria perigo iminente. 

A ONU também teria ajudado a construir a figura do “bandido vítima”, fruto da 

exclusão social. A defesa dos direitos humanos estaria preocupada apenas com essa 

parcela marginal da população. Os policiais, que eventualmente fossem violentos e 

matassem um “bandido vítima”, estariam sujeitos à condenação pelos movimentos 

internacionais que lutam contra o desrespeito humano. O movimento se insurge também 

contra a idéia do politicamente correto difundida na sociedade. 

Em um segundo momento da entrevista do Mídia sem Máscara (2008)53, Bene 

Barbosa continua a mostrar o papel do Viva Brasil. Desde o Referendo 2005, esse 

movimento têm tido trabalho em dobro pois, nas palavras dele, o governo federal insiste 

em não respeitar a decisão das urnas ao manter o Estatuto do Desarmamento, a elaborar 

novos projetos de leis com restrições mais severas ao porte de arma como o 

Recadastramento de 200854. O governo também não se preocuparia com os policiais 

mortos no combate à violência, mas somente com os bandidos, pois o referido governo 

veria a polícia como uma “face da repressão”, dessa forma a esfera do poder federal 

teria raiva da polícia e veria o criminoso “quase como um igual, um par”, afinal ambos 

cometeram crimes (como assalto e seqüestro) só que com ideologias diferentes55.        

O Viva Brasil também trabalha para desmistificar números e relatórios 

produzidos pela esfera do poder federal e pela ONU, por exemplo, os quais defendem a 
                                                 
52 Entrevista em vídeo disponível em 
<http://br.youtube.com/watch?v=BPvuh5KVCGU&feature=related> acesso 18 set 2008 
53 Segunda parte da entrevista disponível em 
<http://br.youtube.com/watch?v=BPNXoxVLbcE > acesso em 18 set 2008  
54 Lei 11.706/08 de 20 de junho de 2008 pela qual se garantem os direitos de continuar a ter uma 
arma de fogo legalmente, desde que todo cidadão efetue o recadastramento da mesma na Polícia 
Federal ou em uma das lojas de venda de armas cadastradas no Exercito brasileiro.  
55 Bene Barbosa faz associação do Partido dos Trabalhadores no tempo da ditadura militar e da 
repressão, quando muitos integrantes do partido participaram da luta armada contra o governo 
na época. Existiria, dessa forma, antigas revoltas com a polícia.  
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redução da criminalidade no Brasil depois das campanhas promovidas para um maior 

controle das armas. Os números apresentados seriam sem contextualização e poderiam 

influenciar políticas públicas.  

O governo, na visão da associação, restringe cada dia mais os direitos 

individuais do cidadão: venda de bebidas na estrada, proibição do fumo em locais 

fechados entre outros. Na verdade, essa é uma discussão filosófica desde a formação 

dos primeiros estados nacionais. Até onde vai a permissão da esfera pública decidir 

sobre o que é bom ou mau (conceitos relativos) para o cidadão? Essa é uma questão em 

aberta que cada governo conduz de uma forma diferente. 

Por outro lado, modificar ou restringir determinadas atitudes privadas pode ser 

visto como assunto de interesse público, uma vez que as conseqüências são de 

propriedade do governo federal: dinheiros gastos com os acidentes nas estradas 

provocados pelo uso do álcool ou os tratamentos de saúde pública para os fumantes. A 

linha que separa os dois pontos de vista é muito tênue e deve ser observada 

cuidadosamente.  

Há muito se difundiu na sociedade a idéia de que, ao ser vítima de um assalto ou 

ato de violência, a melhor atitude seria não reagir. Manter a calma e entregar o que o 

agressor pede sem arroubos de heroísmo garantiriam a vida ao final. Bene Barbosa 

atenta para o fato do crescimento do “movimento não reaja” o qual é acusado de 

provocar uma sensação de impotência e conformismo nas pessoas. A “não reação” seria 

estendida a todos os âmbitos da sociedade. O cidadão não pode crer que apenas o 

Estado o proverá, mas cada um seria responsável pelos seus próprios atos.  

A posição MVB é que não cabe ao governo restringir as liberdades e decisões 

individuais, sob pena de tirar direitos fundamentais do cidadão. Assim como cabe ao 

cidadão exercer esses direitos em toda sua extensão.  

Confederação Brasileira de Tiro Esportivo – CBTE 

Entre os parceiros do Viva Brasil está a CBTE. Seu posicionamento a favor do 

não era esperado pela sua própria natureza. O tiro é um esporte desde o século XVI e 

tem praticantes no mundo inteiro. No Brasil, a prática chegou com as levas de imigração 

do século XIX e encontrou um campo fértil para se desenvolver tanto que a primeira 

medalha brasileira de ouro em jogos olímpicos foi nessa modalidade esportista - Jogos 

da Antuérpia (Bélgica), em 1920. 

O CBTE era temerosa de que, caso o sim vencesse, o esporte tiro encontrassse 

dificuldades em se propagar.  Havia o receio de as pessoas percebessem essa 
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modalidade com uma certa marginalidade. Além disso, esportistas iniciantes teriam 

mais dificuldade em ter acesso a armas e munição. Uma vez proibindo as armas, a 

CBTE temia que o tiro esportista também fosse extinto.  

Na verdade, essa é uma questão contraditória. Segundo o Estatuto (2003), o 

porte de armas estava permitido aos integrantes da força armada, policiais, agentes de 

inteligência, segurança privada, transporte de valores, atiradores esportistas, 

colecionadores e caçadores. Essa lei já estava em vigor desde 2003 e não mudariam 

independente do resultado do Referendo.  

A CBTE também alegava que a legislação brasileira já era muito rigorosa para 

se adquirir uma arma de fogo. Os empecilhos eram muitos e a proibição tornaria 

impossível o cidadão adquirir ou portar uma arma.  O direito à vida, à legítima defesa e 

à propriedade seria colocado em xeque.   

Em carta divulgada no site da CBTE (2008), o presidente da organização, 

Frederico José Pereira da Costa, reitera sua posição a favor da comercialização de armas 

e relembra a importância do movimento Viva Brasil e de seu presidente, Bene Barbosa, 

pelo trabalho e luta pelas garantias dos direitos do cidadão.  

Sua luta incansável a frente desta instituição em defesa do nosso 
esporte, merece de agora por diante, uma atenção especial desta 
confederação. Iniciaremos este movimento, apoiando 
incondicionalmente o seu trabalho. O presidente Bene Barbosa, 
sempre foi e sempre será o nosso porta-voz, na luta constante diante 
das diversas tentativas de impedir os nossos direitos como cidadãos e 
atletas de todas as nossas modalidades esportivas [...] lembrem-se o 
MOVIMENTO VIVA BRASIL é a nossa voz constante na 
defesa dos nossos direitos em todos os canais de comunicação 
deste país. (COSTA, 2008)  

 

Nessa mesma carta, Costa (2008) convoca todos os seus sócios a se filiarem 

também no MVB a fim de lutarem pelos direitos democráticos do cidadão. Com 

objetivos claros e definidos, a CBTE apoiou o não como forma de defender os 

interesses do esporte de tiro brasileiro.  

 Associação Nacional dos Proprietários de Armas – ANPCA 

Segundo o site oficial, a associação sem fins lucrativos fundada em 1999 por um 

grupo de proprietários e comerciantes de armas com finalidade de manter os direitos do 

cidadão de possuir e usar armas. Uma de suas principais atribuições é a atuação no 

campo jurídico movendo ações contra atos discriminatórios e/ou cerceadores do direito 

de legítima defesa.  
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O desarmamento é entendido pela ANPCA como uma campanha baseada em 

premissas falsas como: a arma particular abastece a criminalidade e nos países onde 

houve o desarmamento dos cidadãos houve queda da criminalidade. A associação 

também partilha da idéia de que não reagir a um assalto é um exemplo da política de 

submissão que o governo quer impor. 

A ANPCA foi um grande ativista do movimento não e mesmo passado o 

Referendo a associação continuou a defender sua causa enfaticamente seja através de 

denúncias, apoio jurídico, campanhas pró-armas e debates em todo o Brasil.  

Indústria Armamentista Brasileira 

Muito se debateu à época do Referendo sobre a participação das indústria de 

armas e munição. Essa é percebida na sociedade como um grupo de empresários ricos e 

poderosos, por isso, muitas vezes, o apoio e participação dessas empresas era chamado 

de lobby da arma.  

A Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) é uma das maiores fábricas de 

munição do mundo. A empresa fabrica ainda espingardas e rifles e uma linha de colete 

balístico. Criada em 1926, a CBC tem tecnologia de ponta na sua área de atuação além 

de exportar para mais de 40 países. Segundo dados do TSE na prestação de contas da 

Frente não, a CBC foi responsável por mais de dois milhões de reais em doações. 

A Taurus, outra grande empresa do setor de fabricação de armamento, também 

teve papel importante no suporte financeiro à campanha do não. Segundo o TSE, as 

doações dessa empresa chegaram perto dos três milhões de reais. Essa gigante do setor 

também exporta para muitos países e tem uma produção diversificada. Essas duas 

empresas juntas foram responsáveis por quase toda a arrecadação da frente não.  

As indústrias de armamentos realmente são poderosas porque chegam a 

movimentar trilhões de dólares ao ano, segundo Rolim (2005). Diante de uma consulta 

popular como a feita no Brasil, com um tema diretamente relacionado, dificilmente 

essas empresas se isentariam de uma participação mais efetiva.  

Na verdade, as empresas de armamento e munição ganharam com o Referendo 

um espaço propício para se venderem, afinal tiveram oportunidades de mostrar o lado 

bom de possuir uma arma de fogo. Cunha (2006) lembra que a consulta popular colocou 

essa temática para o “cidadão de bem” que talvez nunca tivesse refletido tanto sobre a 

possível importância de ter armas e de fazer a sua própria segurança. A visibilidade 

ganha foi imensurável.  
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União Democrática Ruralista – UDR 

União Democrática Ruralista é uma entidade de classe que se destina a reunir 

ruralistas e tem como princípio fundamental a preservação do direito de propriedade e a 

manutenção da ordem e respeito às leis do país. Desde 1985, a união dos proprietários 

rurais luta para manterem o direito de propriedade. 

A luta por esse objetivo se materializa principalmente a partir da batalha travada 

contra o Movimento Rural dos Trabalhadores Sem Terra. A defesa da propriedade de 

um lado versus as ocupações dos sem-terras. Os ruralistas acusam os integrantes do 

MST de não respeitarem a propriedade, e os integrantes do movimento social alegam 

que lutam pelos seus diretos por terra.  

A polêmica estava presente dos dois lados. A UDR já foi acusada de armar 

milícias privadas para proteger fazendas. Os proprietários rurais buscam se armar 

alegando a necessidade de defenderem suas terras, como afirma Luiz Antonio Nabhan 

Garcia, presidente da UDR, conforme publicado nas noticias do Sindicato Mercosul.  

O estado já se mostrou incapaz de promover a segurança pública. A 
prova disso são os índices de assaltos, da criminalidade, que 
aumentam cada vez mais. Como pode, então, o estado cercear o 
direito do cidadão de ter arma? Vai ser a mesma coisa que colocar 
uma plaquinha na frente de toda casa dizendo: pode entrar, aqui 
ninguém tem arma. (GARCIA, 2005) 

 

Os integrantes do MST, por outro lado, ao defenderem o sim, pregavam que seu 

desejo por acordos civilizatórios era verdadeiro. A proibição das armas diminuiria a 

violência rural. Travou-se uma verdadeira batalha discursiva entre os defensores dos 

dois grupos antagonistas. Mais uma vez, o debate girou em torno dos assuntos nos quais 

o Estado é ausente. Políticas de distribuição de terra ineficientes, não cumprimento das 

leis e omissão da polícia no campo provocam mais que entraves discursivos e, sim, uma 

verdadeira guerra militarizada no meio rural.  

O interesse do grupo no não é evidente. Segundo Amaral (2005), vários 

participantes da Frente pela Legítima Defesa eram membros da UDR, tais como: o 

segundo e o terceiro-vice-presidente, respectivamente, o senador Juvêncio da Fonseca 

(PDT-MS) e Abelardo Lupion (PL-PR), o conselheiro fiscal Nelson Marquezelli (PTB-

SP), e o coordenador da Região Nordeste, Inaldo Leitão (PTB-PB).  

Tradição Família e Propriedade – TFP 

A TFP é uma organização católica, tradicionalista e anticomunista brasileira. 

Plínio Correia de Oliveira criou em 1960 a TFP. Sua vida pública começou em 1933, 
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atuando como líder católico, especialmente nas Congregações Marianas, movimento de 

grande influência religiosa e expressão nacional em seu tempo.  

Ele foi Deputado Federal aos 24 anos da Assembléia Constituinte de 1933.  

A Organização cresceu muito ainda durante na década de 60 quando o mundo 

estava dividido entre capitalistas e socialistas. No Brasil de então, movimentos tímidos 

com conotação mais popular (como a tentativa de Reforma Agrária idealizada por João 

Goulart) ameaçavam a ordem tradicional e moral da sociedade.  

Segundo o site Fundadores, nesse momento, a TFP teve grande visibilidade ao 

promover grandes passeatas e eventos para defesa dos pilares da sociedade cristã 

ameaçada. Por volta de 1968, Plínio Corrêa de Oliveira promoveu um abaixo-assinado a 

Paulo VI, pedindo medidas urgentes contra a infiltração esquerdista nos meios católicos 

que era crescente nesse período. 

Pela defesa da propriedade e pela sua posição mais conservadora, a TFP apoiou 

o voto não no Referendo 2005, mesmo que fosse contraditório com seu lado católico 

que em sua maioria pedia o desarmamento. No entanto, nos anos 2000, a TFP já não 

tem a força de outrora nem a união necessária para uma grande movimentação social. 

Após a morte do fundador, em 1995, a entidade sofre uma divisão interna que diminui 

seu poder de atuação.  

Esfera política – A bancada da bala 

Nenhuma das duas frentes do Referendo formava um grupo homogêneo e coeso 

em seus interesses. O não também partilhava dessa heterogeneidade natural e um dos 

locais que tal diversidade pode ser expressa mais visivelmente é nos posicionamentos 

políticos e em suas representatividades.  

 Fato curioso na defesa do voto não é o posicionamento pró-armas do Partido 

Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU). O partido alegava que retirar as armas 

da população seria fortalecer exclusivamente as esferas militares do país e deixar a 

população incapacitada de gerar uma revolução socialista nos moldes ideológico do 

partido. Um povo desarmado seria mais vulnerável.  

Gomes (2005), presidente nacional do PSTU afirma em artigo para o Jornal 

Socialista que retirar as armas da mão dos cidadãos é deixar o Estado como o detentor 

do monopólio legítimo da violência.  A posição do PSTU pode parecer contraditória em 

um primeiro momento, ainda mais se considerar que praticamente todos os outros 

partidos de esquerda se posicionaram pelo desarmamento, no entanto, o voto sim seria 
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em virtude de uma democracia disfarçada, atendendo à interesses de classes, à esfera 

burguesa e ao Estado.  

Em extremo oposto ao PSTU, estava um grupo de deputados que unidos 

defendiam avidamente os interesses pró-armas. Esse grupo foi conhecido, desde 2000, 

pela expressão bancada da bala, pois era formado majoritariamente por congressistas 

que receberam ajuda financeira em suas campanhas das grandes empresas de arma e 

munição do país. 

 Segundo Amaral (2005), dos doze deputados eleitos com a contribuição 

financeira da indústria de armas, oito são membros proeminentes da Frente Parlamentar 

pela Legítima Defesa, entre eles o presidente Alberto Fraga e o primeiro vice-

presidente, Luiz Antonio Fleury Filho. O próprio Alberto Fraga em entrevista em 

Amaral (2005) confirma o recebimento de cerca de sessenta mil reais em doações da 

CBC em 2002.  

Esse grupo teria trabalhado para retardar a votação no Congresso do Estatuto do 

Desarmamento, mas perderam a batalha quando o Estatuto foi aprovado em 2003 já 

com a previsão da realização do Referendo para deixar a decisão final nas mãos da 

população. O foco de atuação desse grupo se desviou para a divulgação e campanha do 

voto não. A bandeira então levantada foi o direito à legítima defesa que deveria ser 

preservado.  

A participação direta dessas pessoas na formação da Frente Pela Legítima 

Defesa gerou muita controvérsia durante os debates da consulta eleitoral, pois, segundo 

as alegações dos defensores do sim principalmente, esse grupo de deputados 

representava os interesses de uma dada classe e não da sociedade como deveria ser. Era 

uma atuação, dentro da esfera política, de grupos empresariais privados formando o 

lobby das armas, como eram comumente conhecidos.  

Revista Veja  

De todos os veículos de comunicação que, de alguma forma, se posicionaram 

claramente a favor de um dos dois lados do Referendo, definitivamente nenhum fez com 

tanta clareza e contundência quanto a revista Veja da editora Abril. E, talvez por ser tão 

enfática no seu posicionamento, foi, a partir das reportagens de Veja sobre o Referendo, 

que se instaurou uma verdadeira polêmica na sociedade a respeito dos limites éticos do 

jornalismo.  

Considerada a maior revista semanal de informação do país e com uma história 

de 40 anos (1968-2008), Veja, independente de seus papéis ideológicos assumidos, tem 
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importância grande dentro do cenário de comunicação e informação no Brasil. Todos os 

olhos se voltaram a ela quando sua posição contra a proibição veio à tona na sua capa de 

05 de outubro de 2005 na qual listava sete razões para votar não no Referendo do dia 23 

daquele mês. 

Ajudou a propagar tanta polêmica o fato de existir fortemente no jornalismo do 

Brasil o valor da objetividade. A neutralidade é oficialmente incentivada nos veículos 

de comunicação. Especialmente do ponto de vista da AD em que o sentido não é 

construído antecipadamente e a concepção da língua não é de transparência, mas de 

opacidade, a neutralidade é um fato utópico. Desejável, mas não realizável. Muitas 

vezes, a isenção é artifício utilizado para provar a credibilidade e seriedade do veículo, 

como um estratagema do marketing. 

 Em outros países do mundo, como os EUA, os grandes jornais ou revistas têm 

declaradamente o seu posicionamento ideológico no mercado. Sabe-se que esse ou 

aquele veículo tem tendências republicanas ou democráticas e públicos seletivos. O 

leitor sabe de antemão o que esperar, dessa forma, arroubos políticos não causam forte 

reações. 

A Veja, ao vender-se como independente (seu próprio slogan), entrou em 

contradição ao demarcar tão fortemente sua posição em um espaço político o qual é, por 

definição, polêmico e suscetível de despertar debates passionais. Somente uma análise 

mais detalhadas dos enunciados de Veja pode mostrar como o discurso não produziu 

sentido na imprensa brasileira.   

 

3.2.3 Lugar de Fala e Enunciados  

 

Sabe-se que a tão desejada neutralidade jornalística é desmistificada quando se 

concebe o discurso dentro da perspectiva da AD francesa em que o sujeito enuncia de 

dentro de formações discursivas e formações ideológicas previamente determinadas. Há 

ainda de se considerar o lugar de fala e a posição do sujeito enunciador.   Portanto, 

todos esses fatores devem ser levados em consideração ao se analisar os enunciados 

escolhidos de Veja.  

O discurso é espaço heterogêneo onde se entrecruzam outros discursos, outras 

vozes, enunciadores diversos e diferentes posições. Para cada uma dessas alternativas o 

sentido se constrói e se refaz em um jogo permanente de poder. O sujeito é somente 

uma das peças dessa equação e não tem preponderância sobre as demais.  
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As modalidades diversas da enunciação não estão relacionadas à 
unidade de um sujeito – quer se trate do sujeito tomado como pura 
instância fundadora de racionalidade, ou do sujeito tomado como 
função empírica de síntese [...] as diversas modalidades de 
enunciação, em lugar de remeterem à síntese ou à função unificante 
de um sujeito, manifestam sua dispersão: nos diversos status, nos 
diversos lugares, nas diversas posições que pode ocupar ou receber 
quando exerce um discurso, na descontinuidade dos planos de onde 
fala. (FOUCAULT, 2005, p. 60-61) 

 

Existe na sociedade contemporânea o lugar do discurso jornalístico que o 

legitima: transmitir informação e explicar o mundo. Eis sua promessa e seu poder.  

Determinadas práticas sociais definem seu funcionamento na sociedade e regras são 

estabelecidas impedindo que qualquer um tome o lugar de fala daqueles devidamente 

habilitados para tal função. E mesmo para esses não é possível “dizer tudo em qualquer 

circunstância” (FOUCAULT, 2006a, p. 9). 

O discurso jornalístico exerce um poder que a sociedade o imputou. Ele recobre-

se de uma acessibilidade exclusiva ao conhecimento, da posse de uma informação que 

não pode ser interditada e, conseqüentemente, de uma necessidade intrínseca de 

traduzir, decodificar, explicar, justificar e testemunhar as coisas do mundo. Da mesma 

forma, em uma troca de olhares com a sociedade que o reconhece e o legitima, tais 

poderes são atribuídos ao sujeito do discurso jornalístico. Seu lugar de fala lhe atribui 

autoridade, garante a verdade acima de tudo. O discurso jornalístico, enfim, se coloca 

no patamar que deseja: o poder de dizer, a voz da verdade.  

Há a dificuldade natural de demarcar, identificar e responsabilizar o sujeito, 

como foi explicado anteriormente, mas o dizer jornalístico nasce coeso, forte e cheio de 

razão. O que foi dito na imprensa é cristalizado como fato verídico, passível de estudo 

(ou de críticas), mas ainda assim é verdade mesmo que seja apenas aos olhos de alguns. 

Os enunciados de Veja têm essa força.  

O lugar de onde fala o sujeito do discurso jornalístico lhe confere autoridade e 

ele exerce esse poder de forma particular, de acordo com sua inserção em diferentes 

FDs e em outros diferentes lugares de fala que se sobrepõem (a revista ou jornal 

específico, uma coluna ou artigo sobre um determinado assunto: política, economia, 

sociedade e etc.). O sentido se constrói no intervalo entre um item e outro, nas 

alternâncias de posição, no jogo de poder. Desse modo, o discurso se constitui como 

palco de conflitos, resistências, dominação e subordinação. Os enunciados selecionados 

de Veja mostram como se constrói esses entrecruzamentos e a partir deles é possível 
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analisar quatro categorias temáticas: arma de fogo, sim, corrupção/ crime/ contrabando 

e referendo. Em cada um dos casos, apenas os temas que mais se sobressaem e ajudam 

a determinar o sentido do enunciado são demarcados.  

 

QUADRO 9 

Nº Enunciados NÃO Arma de 
fogo

Sim Corrupção/ 
crime/ 

contrabando

Referendo

01 
VEJA acredita que a atitude que melhor 
serve aos interesses dos seus leitores e do 
país é incentivar a rejeição da proposta de 
proibição. (Veja, ed. 1925)

   X

02 Mesmo que o SIM vença por larga 
margem, "o comércio de armas de fogo e 
munição" no Brasil vai continuar sendo 
exercido com todo o ímpeto pelo 
contrabando em nossas porosas fronteiras 
e pelos eficientes agentes do mercado 
negro – alimentado em grande parte pelas 
próprias autoridades policiais 
encarregadas de desbaratá-lo. (Veja, ed. 
1925)

 X X  

03 Para funcionar, o referendo da proibição 
do comércio de armas no Brasil precisa da 
concordância de outros países (que 
vendem armas ilegalmente aos bandidos 
brasileiros) e de grupos particulares de 
interesse (os criminosos e seus asseclas na 
polícia). (Veja, ed. 1925)

  X X

04 Certo como os impostos e a morte, os 
vendedores ilegais de armas continuarão 
alimentando o arsenal dos bandidos com 
equipamentos de destruição cada dia mais 
poderosos. (Veja, ed. 1925)

  X  

05 O referendo é um despiste, uma tentativa 
de mudar de assunto, de desviar a atenção 
das pessoas do mal que realmente as 
atormenta: o banditismo. (Veja, ed. 1925)

  X X

06 Como uma possível vitória do SIM não 
terá efeito positivo algum – ao contrário, 
vai ajudar a aumentar ainda mais o poder 
de fogo dos bandidos –, as pessoas vão se 
sentir culpadas pelos crimes que 
continuarão acontecendo. (Veja, ed. 1925)

 X X  

07 Como o brasileiro está acostumado a 
relacionar armas com a criminalidade que 
assola o país, sua tendência natural é dizer 
sim à proibição, sem questionar se a 
medida serve para reduzir a violência. 
(Veja, ed. 1925)

X X X  
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08 O desastre é que o referendo do dia 23 

não será um passo na direção dessa 
utopia. Se vencer o SIM, ele apenas vai 
desequilibrar ainda mais o balanço de 
forças entre as pessoas comuns e os 
bandidos – a favor dos bandidos. (Veja, 
ed. 1925)

 X  X

09 As mazelas da insegurança nacional não 
decorrem do excesso de armas nas mãos 
da população, mas de uma polícia, um 
sistema judicial e prisional ineficientes. 
(Veja, ed. 1925)

  X  

10 O referendo carece dessa racionalidade. 
Cria um problema falso (o excesso de 
armas no Brasil) e uma solução enganosa 
(acabar com as armas legalizadas) de 
forma a evitar a questão real (a 
criminalidade e a ineficiência da política). 
(Veja, ed. 1925)

  X X

11 Na falta de qualquer outra estratégia real, 
que enfrente o crime e a corrupção 
policial com persistência, surgiu a solução 
da democracia direta que fará muito 
barulho por nada. É mais uma 
oportunidade perdida. (Veja, ed. 1925)

  X X

12 As pessoas temem as armas. A vitória do 
"sim" no referendo não vai tirá-las de 
circulação no Brasil. (veja, ed. 1925)

 X   

13 A culpa pelos altos índices de 
criminalidade e de homicídios não é da 
arma, mas de quem a tem em mãos. 
Revólveres não transformam cidadãos em 
assassinos. (Veja, ed. 1925) 

X    

14 Em muitos países, a arma é uma questão 
cultural, e não, necessariamente, um 
instrumento de agressão. (Veja, ed. 1925)

X    

15 As armas, assim como as bebidas 
alcoólicas ou os automóveis, não causam 
estragos por conta própria. (Veja, ed. 
1925)

X    

16 O fato de a segurança coletiva ser 
atribuída ao Estado, no entanto, não 
elimina o direito de autodefesa do cidadão 
para preservar a própria vida – o que em 
determinadas ocasiões chega a ser uma 
reação instintiva. (Veja, ed. 1925)

   X

17 A vida é um bem inalienável e o Estado 
não pode limitar o poder do indivíduo de 
defendê-la. (Veja, ed. 1925)

   X

18 Bandidos não compram armas em lojas. A 
maior parte das armas em poder do crime 
organizado é obtida por meio de 
contrabando. (Veja, ed. 1925)

  X  
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19 A proibição do comércio de armas de 

fogo não vai pôr fim ao mercado de armas 
e munições. A medida, além de contribuir 
para o crescimento do mercado 
clandestino, pode colocar o cidadão de 
bem em situação irregular. (Veja, ed. 
1925)

 X X  

20 Como é óbvio, a proibição do comércio 
legal de armas terá como conseqüência 
inevitável a ampliação do tráfico ilegal. 
(Veja, ed. 1925)

 X X  

21 Obviamente, os criminosos não vão 
obedecer à proibição do comércio de 
armas. (Veja, ed. 1925)

 X X  

22 Mesmo que as armas disponíveis 
diminuíssem, isso não seria suficiente 
para reduzir a criminalidade. (Veja, ed. 
1925)

 X   

23 Crime se combate com uma polícia 
honesta e bem equipada, não com o 
desarmamento da população. (Veja, ed. 
1925)

 X X  

24 Eu não sairia na rua com uma arma, mas 
acho que essa é uma escolha pessoal, um 
direito do cidadão. Como a polícia não 
funciona, todos nós temos direito a nos 
defender. (Veja, ed. 1925)

X   X

25 [Armas] Só se tornam letais se forem 
utilizadas com a intenção de matar ou de 
forma descuidada. (Veja, ed. 1925)

X    

26 A tomada de posição veio da convicção 
de que o referendo é uma cortina de 
fumaça, uma inutilidade do ponto de vista 
prático e nem sequer deveria ter sido 
convocado. (Veja, ed. 1926) 

   X

27 A proibição do comércio de armas de 
fogo depende de fatores alheios ao poder 
do Estado – como o mercado negro e o 
contrabando. Não se pode também usar a 
democracia direta para dar ao Estado o 
direito de subtrair direito das pessoas. 
(Veja, ed. 1926) 

 X  X

28 Um carro pode ser roubado e usado por 
bandidos para fazer assaltos. Uma casa 
pode ser alugada e transformada por 
seqüestradores em cativeiro para suas 
vítimas. Uma arma legal pode ser 
roubada, furtada ou vendida ilegalmente 
para um bandido. (Veja, ed. 1926) 

X    
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29 Defensores do SIM argumentam que 

armas compradas legalmente podem ser 
roubadas de seus donos ou mesmos 
vendidas por eles, indo abastecer o paiol 
dos criminosos. É verdade, mas em 
quantidade e poder de fogo faz pouca 
diferença. (Veja, ed. 1927)

 X X  

30 O resultado da consulta corre o risco de 
ser invalidado pelo Supremo Tribunal 
Federal, caso ganhe o SIM, sob a 
alegação da inconstitucionalidade da lei. 
(Veja, ed. 1927)

 X  X

31 Em tese, parece lógico que, quanto menos 
armas houver em uma sociedade, menor o 
índice de homicídios. Na prática, não é o 
que acontece.

X   X

32 O referendo das armas no Brasil tem algo 
dessa ilusão coletiva de que se pode 
vencer um inimigo poderoso, o crime 
violento, apenas pela repetição de mantras 
e mediante sinais feitos com as mãos 
imitando o vôo da pomba branca da paz. 
(Veja, ed. 1928) 

  X X

 

Todos esses enunciados foram tirados das quatro reportagens selecionadas de 

Veja. Representam o posicionamento político da revista e defendem o voto não de 

forma enfática. Apesar de serem argumentos construídos por Veja, esses enunciados 

podem ser estudados como reflexo do discurso não difundido e estruturado pela 

sociedade como um todo. 

Não se pretende, ao selecionar esses enunciados, entendê-los em sua 

singularidade, como se fossem apenas frases desconexas, expressão pura da gramática. 

Eles hão de ser vistos como a representação de um momento particular da enunciação. 

Momento esse que não mais se repetirá. A análise dos enunciados, como afirma 

Foucault (2005, p. 123), 

não toma o lugar de uma análise lógica das proposições, de uma 
análise gramatical das frases, de uma análise psicológica ou 
contextual das formulações: constitui uma outra maneira de abordar 
as performances verbais, de dissociar suas complexidade, de isolar os 
termos que ai se entrecruzam e de demarcar as diversas regularidades 
a que obedecem.  

 

 Os enunciados selecionados para análise não podem ser vistos como isolados e 

separados de um contexto enunciativo. Também não podem ser vistos como unidades 
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puras, tão pouco como “autônomos, fechados em si, suscetíveis de – sozinhos- 

formarem sentido. (FOUCAULT, 2005, p. 123). 

Esses enunciados têm uma estrutura definida pelo seu tempo, espaço e contexto 

da enunciação, mas não se esgotam em si, conectam-se com outros enunciados, em 

outros discursos no passado e no futuro. Eles têm uma existência material, mas que não 

delimita todo o seu sentido. Esse está também no que não foi dito por esses enunciados, 

no que foi silenciado e excluído. Ainda segundo Foucault (2005, p. 124), “o enunciado 

é, ao mesmo tempo não visível e não oculto”.    

De fato, eles foram ditos, proferidos ou escritos. Foram recebidos por um 

interlocutor e produziram sentidos diversos com base na materialização da linguagem 

(eles são manifestação dos signos da língua portuguesa, por exemplo). No entanto, eles 

não se mostram por inteiro e nem o sentido se encerra na sua materialidade.  

O sentido do enunciado jamais poderia se completar e fechar-se porque, assim 

como o discurso, o enunciado é um espaço aberto, inacabado. O momento da 

enunciação é único, mas os enunciados, de alguma forma podem ser retomados (afinal, 

são constituídos pela regularidade da estrutura lingüística), porém, em cada nova 

enunciação, eles terão novos contornos, dialogará como novos enunciados e novos 

sentidos emergirão.  

Os enunciados acima selecionados devem ser tomados dentro desse contexto: 

pela sua unicidade e também pela sua pluralidade. Por terem sido a manifestação solene 

de um momento único da enunciação da revista Veja sobre o Referendo, em condições 

particulares e produzindo efeitos de sentido que podem ser observados a partir das 

seguintes categorias: arma de fogo, sim, corrupção/ crime/ contrabando e referendo.  

 

Arma de fogo 

A arma de fogo é o caso típico de um instrumento que já nasce cheio de 

simbologia e que tem a capacidade de servir a dois lados opostos ao mesmo tempo: o 

ataque e a defesa. Entre essas duas posições, os defensores do não, sem muitas 

surpresas, escolhem a segunda para tomar como base de seu discurso. 

 As armas de fogo não são consideradas aqui como um instrumento causador da 

morte e sofrimento das pessoas. Elas, ao contrário, assumem uma conotação positiva 

diante da possibilidade de serem usadas para defender e salvar vidas. O utensílio é 

neutro, sem simbologias a agregar. Ou seja, é um instrumento que não foi transformado 
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em signo ideológico. As armas não são boas ou más, depende do seu uso e da pessoa 

que as opera, vide os exemplos 13, 14 e 15. 

Armas de fogo não devem ser relacionadas à criminalidade (ex. 7), pois não são 

elas em si as causadoras dos estragos, mas as pessoas. São as pessoas que matam e não 

as armas. (ex. 13 e 25). Funciona o argumento de que, como qualquer outro 

instrumento, a arma pode servir para agressão, como um carro ou uma inofensiva corda 

podem matar (ex. 15 e 28), mas não necessariamente. 

O sentido agregado às armas depende da cultura de cada país (ex. 14). Elas não 

surgem como um item fabricado exclusivamente para provocar a morte. Então qual 

seria a função primeira das armas? Para os partidários do não é a possibilidade de se 

defender e salvar sua vida. É o lado bom das armas.  

Sem as armas, o indivíduo estaria impossibilitado de lutar por sua vida e de sua 

família. Uma vez que se vive em um Estado que não fornece segurança às pessoas, cabe 

a cada um defender sua vida com o auxílio da arma (ex. 16,17 e 24). A criminalidade é 

alta e a policia ineficiente (ex. 24). Surge então o argumento da legítima defesa como 

um direito que não pode ser tirado (ex. 24 e 27).   

A vida é um bem garantido na Constituição Federal e o Estado não pode limitar 

o poder do indivíduo de defendê-la (ex. 17). Nasce, nesse momento, a noção de 

cidadão56 – não é mais um indivíduo qualquer, mas uma pessoa que tem deveres e 

direitos na sociedade que precisam ser respeitados (ex. 24). E um dos direitos é se 

defender, fato conseguido por meio das armas. Cabe a cada um decidir se deseja ou não 

possuir uma e não o Estado.  

Em um looping discursivo, a arma, ao servir para defender o cidadão, termina 

por garantir a vida das pessoas. Se em um dos lados da disputa, ela é a responsável por 

mortes e sofrimentos; de outro, ela é a mantedora da vida, o instrumento que vai 

permitir a proteção do cidadão, o meio pela qual a vida pode ser preservada.   

 

Sim 

Sabe-se que todo discurso se constitui sempre a partir de outros, sendo a 

interdiscursividade57 sua condição de existência. No entanto, é bom atentar para o fato 

de que os discursos, como afirma Maingueneau (2005, p. 21), “não se constituem 
                                                 
56 Como conseqüência desse cidadão ciente de seus direitos e deveres, surge a categoria do 
cidadão de bem – aquele que tem o direito de possuir uma arma de fogo, mas a usa de modo 
correto, apenas para proteger sua vida e de sua família.  
57 Para mais informações sobre a noção de interdiscursividade, ver Capítulo IV, item 1.  
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independentemente uns dos outros, para serem, em seguida postos em relação, mas que 

eles se forma de maneira regulada no interior de um interdiscurso”.  

Os discursos já nascem condicionados a outros e, em muitos casos, deles não 

podem se dissociar sob pena de perderem sua razão de ser. A intercambialidade é tão 

profunda que as linhas que os separam se enfraquecem e o Outro é constantemente 

chamado para dentro do Mesmo.  

O discurso não nasce constitutivamente em dialogo com o sim. O discurso 

inimigo, aquele que se deve vencer, funciona como base de formação do não. O 

discurso pró-armas precisa trazer para dentro de si os argumentos do adversário se 

quiser se estruturar e combatê-las. O sim é presença constante no não. Percebe-se isso 

muito claro nos exemplos 2, 6 e 8.  

É evidente que o sim não vem para dentro do discurso adversário em sua forma 

natural, mas assume características de acordo com o olhar do Outro58. Como lembra 

Maingueneau (2005, p. 22) “sua relação com esse Outro se dá sempre sob a forma do 

simulacro que dele constrói”.  Os argumentos trazidos são sempre prontos para serem 

derrubados. Ver o exemplo 6 no qual se garante que uma possível vitória do sim não 

teria efeito prático algum. Destrói-se assim qualquer possibilidade positiva para o sim. 

A partir de expressões como “mesmo que o sim vença por larga margem” (ex. 2) 

ou “uma possível vitória do sim não terá efeito prático algum” (ex. 6), o discurso não 

vai se estruturando e se fortalecendo, mas sempre com base na exclusão do Outro. O 

sim é constantemente desmascarado, como no ex. 21 em que o uso do advérbio 

“obviamente” não deixa dúvidas do fracasso alheio.  

Em um lampejo apenas o argumento pró-desarmamento é considerado 

verdadeiro (ex. 29), mas logo sem seguida é afirmado que faz pouca diferença em 

números as armas legais serem roubadas dos cidadãos de bem. Ou ainda há garantia de 

as armas continuarem em circulação (ex. 12). Na maioria das vezes, não sobram 

possibilidades ao sim, até o golpe final da inconstitucionalidade do Referindo ante uma 

possível vitória, exemplo 30.   

O discurso sim não cessou de entrar no discurso não. Até porque em pesquisas 

iniciais o sim começou com uma larga vantagem, pela propensão natural em se votar 

pelo desarmamento, o discurso não precisou se fortalecer e correr atrás dos prejuízos. O 

não nasceu na defensiva, brigando para não ser percebido como os “belicistas”. Era 

                                                 
58 Para mais detalhes sobre interincompreesão discursiva, ver capítulo IV, item 4.  
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preciso, para se estruturar, derrubar os argumentos do sim, que pareciam tão bem 

fundamentados na sociedade.  

Corrupção/ Crime/ Contrabando 

O principal ponto de articulação do discurso não são os fatos relacionados à 

violência, à corrupção da polícia e ao contrabando. A violência é uma realidade na 

sociedade brasileira e nada ou muito pouco poderia ser feito, uma vez que o setor 

público é dominado pela corrupção. Além disso, a única medida proposta (a 

possibilidade de desarmamento) jamais se efetivaria devido ao contrabando.  

A violência existe e independe do porte de arma (ex. 2 e 7), ela é um fato porque 

o Estado não oferece políticas públicas adequada à sociedade (ex. 9 e 24).  O sim, 

constantemente retomado, é desmistificado por essa mesma violência, já que para ter 

êxito precisaria contar com o suposto e fantasioso apoio dos contrabandistas e dos 

policiais corruptos, como diz o exemplo 3.  

 O verdadeiro mal da sociedade é o banditismo (ex. 5) e não as armas. Aliás, 

essas não matam, mas sim as pessoas. Uma vez sem armas, a população se sentirá 

culpada pelos crimes que continuariam acontecendo (ex. 6) o que prova, mais uma vez, 

que a violência independe das armas. 

A proposta da proibição do comércio de armas não serviria para reduzir a 

violência (ex. 7 e 23), pois o problema está na polícia ineficiente e no sistema judicial e 

prisional falho (ex. 9 e 10). O Referendo seria a solução utópica para esses verdadeiros 

males do Brasil (ex. 11) já que bandidos não se abastecem com armas legais (ex. 18). 

Quem pagaria pela proibição seria o cidadão de bem que, sem solução, teria que 

também recorrer à ilegalidade (ex. 19). 

Se há tanta violência na sociedade e tão pouco pode ser feito pela ausência do 

Estado, as pessoas têm o direito de se defenderem principalmente através da arma de 

fogo. Essa não é apresentada como o problema, mas como a solução (ex. 24). O Estado 

não pode tirar o direito das pessoas de se protegerem do banditismo (ex. 27).  

O discurso não se sustenta fortemente na violência da sociedade. Essa violência 

não é um fator que se busca superar, mas se aceita e se conforma com o pouco que 

poderia ser feito para mudar tal realidade. A exaltação do tema da violência, até com 

uma certa obsessão, se explica pela necessidade de se justificar o uso da arma para a 

legítima defesa.  

 

Referendo 
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Não é possível analisar o discurso não se não passar pela questão da 

legitimidade do Referendo. Assim como o sim, o Referendo é um discurso outro 

constantemente chamado para o não, mas sempre vem pronto para perder. São 

trabalhados os seus pontos incertos e fracos exclusivamente e dentro da perspectiva do 

olhar adversário.  

O primeiro caso, a partir da análise de Veja, reflete a postura institucionalizada 

de um meio contra o Referendo (ex. 1). A revista, com base na sua autoridade e 

detentora de um saber superior, não apenas constrói sua posição em relação a um 

acontecimento, mas diz abertamente que tal caminho é o mais indicado para todos os 

cidadãos brasileiros.  

Seguindo o desejo de interpelação da consciência cidadã, a revista apresenta as 

razões que justificariam sua escolha diante do acontecimento. O discurso apresentado já 

não é mais jornalístico, mas está no âmbito do didático – quase uma relação professor-

aluno. O primeiro detém um saber verdadeiro, estabelecido em outras instâncias; 

enquanto, cabe ao aluno aceitar tais conhecimentos e incorporá-los à sua vida.  

Sabe-se que o jornalista é detentor da informação e não do saber 

institucionalizado da verdade. A intenção seria propagar a informação para um maior 

número de pessoas sem, no entanto, dramatizá-la a ponto de reduzi-la a mera 

especulação.  

O discurso de Veja vai seguindo esse caminho ao se buscar apontar as fraquezas 

e as impossibilidades do Referendo, ver exemplos 3 e 5. Muitas vezes, a consulta 

popular é confundida com o discurso sim, como se essa fosse uma de suas facetas. O 

exemplo 3 diz que, para funcionar, o Referendo precisaria de vários outros fatores. Ora, 

não seria o Referendo que funcionaria ou não, mas a possível vitoria do sim.    

O Referendo seria um disfarce, uma tentativa de desviar a atenção para os 

verdadeiros males da sociedade (ex. 9) e mais uma vez o Referendo é confundido com o 

sim no exemplo 8, em que se diz que a eleição (e não a possível proibição) seria um 

passo em direção a uma sociedade livre das armas.   

As idéias utilizadas para demarcar o Referendo são relacionadas à sua falta de 

racionalidade e à sua solução enganosa proposta (ex. 10). Perde-se a oportunidade de se 

utilizar a democracia direta com algo que de fato fosse importante (ex. 11). O Referendo 

aparece nesses casos propondo soluções, quando, na verdade, a consulta à população 

propõe apenas uma pergunta que tinha como possibilidade de resposta dois lados 

igualmente representados: o sim e o não.  
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A própria existência do Referendo é constantemente posta em xeque (ex. 11 e 

26) e caracterizações como cortina de fumaça e inutilidade lhe são atribuídas (ex. 26). E 

por fim, há ainda uma previsão futura de como o Referendo seria lembrado (ex. 31): 

como um momento de transe nacional, uma ilusão coletiva, uma repetição de mantras 

fortes o suficiente para acabar com a violência (ex. 32). Mais uma vez, a eleição deixa 

de se referir ao comercio de armas e munição para assumir o super predicado de por fim 

à violência.   

A negação e a exclusão do Referendo é atitude percebida desde antes de o 

Congresso Nacional votar pela realização do Referendo. Os simpatizantes do voto não 

no poder público lutavam contra desde que o Estatuto foi votado em 2003. Posição em 

coerência com o discurso dos principais apoiadores do não (como as indústrias e as 

entidades a favor das armas de fogo e munição), pois qualquer vislumbre de um 

possível desarmamento da população iria de encontro aos interesses desse grupo.   

 

3.2.4 Notas sobre o Não  

 

O discurso não, assim como sim, foi marcado por uma forte heterogeneidade. 

Grupos diferentes se uniram em prol de uma idéia que, ao final, não cabia a eles 

próprios sozinhos a decisão, mas à vontade popular.  Na forma como o discurso a favor 

do comércio de armas se estrutura na sociedade, por mais que tenha tido muitos pontos 

de dispersão, é possível encontrar algumas características regulares no seu percurso.  

O sim começa a disputa com uma larga vantagem. Segundo Santa Rita (2005), 

em abril de 2005, 83% da população se posicionavam contra a venda de armas. É uma 

diferença muito grande e o não teria de correr atrás desses prejuízos. Essa disparidade se 

deve ao fato da propensão natural das pessoas de desejarem o desarmamento da 

sociedade e assim, talvez, encontrar mais paz.  

Outros fatores também contribuíram para a manutenção desses números até 

praticamente semanas antes das eleições59.  O sim contava com o apoio forte de 

organizações humanitárias e apoio de muitas Igrejas e de seus líderes religiosos. Ao 

mexer com a fé dos brasileiros, o caminho necessariamente passava pela emoção e 

                                                 
59 Para Santa Rita (2008), esses números só tiveram uma diferença representativa na pesquisa 
divulgada pela Rede Globo em 14 de outubro de 2005, faltando apenas uma semana para as 
eleições: o não tinha 49% das intenções de voto e o sim 45%.  
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subjetividade. O sim também contava com um grande apoio de artistas nos seus 

comerciais e horários políticos.  

Ao não, estava reservado, se quisesse competir dentro desse universo de 

emoção, um caminho bem diferente. Era preciso apelar à racionalidade para obter 

resultados. O tom do discurso não assume uma postura mais crítica e mais 

argumentativa. A utilização do argumento da supressão de um direito vem da 

necessidade de não trabalhar na esfera dos dramas humanos. O sim apelava às tragédias 

da violência às que o brasileiro estava submetido.  

O não apelava para a construção de um argumento em que o individuo se eleva à 

categoria de cidadão. Ele tem ciência de seus deveres e direitos e, como em uma 

cruzada, luta para não ter um desses direitos revogados. É formada uma postura pró-

ativa no cidadão – lutar pelos direitos, lutar pela vida. Ao sim, restava a passividade de 

chorar e sofrer as conseqüências da sociedade violenta.   

O clima inicial de vitória do sim teve continuidade com os rostos de atores e 

cantores famosos. O não apelou para uma maior seriedade. Não existiam artistas 

suficientes, mas jogava com uma argumentação pesada (a desconstrução da idéia de 

desarmamento/ a luta pelos direitos).  Santa Rita (2008, p. 71) diz que seria “impossível 

competir com a Globo”, daí uma postura que não comportava esse tipo de apoio. 

Formava-se a festividade versus a seriedade, segundo o estrategista de marketing Santa 

Rita. A própria logomarca da campanha do não era um símbolo nacional: a bandeira 

brasileira estilizada (vide anexo C). 

O discurso não também se forma como uma voz de defesa. Ele nasce como uma 

resposta e para se proteger de um movimento politicamente correto que domina na 

sociedade. É mais aceitável incentivar a rejeição das armas, a luta pela paz também 

parece mais plausível e é permitida a ampla defesa da vida. No entanto, uma voz se 

insurge diante dessa realidade para demarcar outro pensamento.  

O não se mostra como a voz que precisa se defender e precisa ganhar espaço na 

sociedade. Sua própria existência depende da forma como ela se coloca, sob pena de ser 

excluída se não tiver um forte posicionamento. Afinal, se a idéia de um mundo livre das 

armas fosse dominante, qualquer discurso pró-armas estaria sujeito à interdição. Estaria 

fora da ordem de discurso de uma sociedade.  

Para os defensores do não, então era necessário lutar pela manutenção de seus 

interesses. Para que o comércio de armas continuasse a existir era preciso fazer valer a 

presença das armas – essas não teriam uma conotação negativa, mas estavam em defesa 
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do cidadão. Para tanto, o discurso não surge como a voz que garantiria os direitos das 

pessoas.  

Há ainda uma outra característica que dá coesão ao grupo não. Justamente por 

fazerem parte de uma minoria, os que defendem o uso de arma de fogo buscam se juntar 

em associações e entidades para que sua voz seja ouvida. Essas uniões, como a ANPCA 

ou CBTE funcionam como espaço para legitimar seus discursos, propagar suas idéias e 

defender seus interesses. Ao unirem-se, eles ficam mais fortes e ganham 

representatividade na sociedade.  

Ao final do processo eleitoral, quando nunca se discutiu tanto a possibilidade de 

ter uma arma de fogo (mesmo quem nunca quis ou pretendia ter uma apoiou a causa), o 

discurso não já não era a voz interditada na sociedade. Ao contrário, os defensores do 

não ganharam visibilidade e simpatizantes. O resultado foi a vitória nas urnas com mais 

de 60% dos votos.  

 

3.3 Notas sobre o sim e o não – intersecções   

 

Por mais que do ponto de vista da análise seja desejável separar em lugares 

opostos os dois discursos do Referendo, essa prática parece impossível, porque existem 

determinados aspectos que para serem mais bem compreendidos precisam ser colocados 

em relação, ou seja, na intersecção entre os dois discursos, afinal entre eles há mais de 

pontos de contato do que o expressado.  

Existem correlações entre as propostas dos dois discursos, especialmente na 

relação quem apoiou quem e nos desejos de cada lado. É possível perceber como a 

sociedade ficou dividida, no entanto, mesmo em grupos separados, percebem-se certas 

relações espelhadas. Pelo Quadro 10 comparativo é possível observar melhor certas 

simetrias e dissimetrias entre o sim e o não e algumas considerações podem ser feitas.  

QUADRO 10 

GRUPOS NA SOCIEDADE SIM NÃO 
Entidades religiosas X  

ONGs X  
Movimentos e entidades civis X X 
Partidos políticos de esquerda X X 
Partidos políticos de direita X X 

Governo Federal X  
MST X  

UDR/ TFP  X 
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É possível perceber que o apoio de alguns setores a um dos lados da disputa é a 

reprodução direta de certas práticas já instauradas na sociedade.  O exemplo da 

rivalidade entre UDR e MST diante da polêmica do Referendo foi apenas a continuação 

de velhos antagonismos entre os dois grupos. Os conflitos no meio rural não são 

privilégio dos tempos atuais, eles remontam às lutas camponesas ainda na década de 

’60, ou talvez a própria história brasileira sempre tão fincada em uma má distribuição da 

terra desde os tempos coloniais. Desde então várias entidades trabalham para ganhar 

legitimidade e representatividade na sociedade. A UDR representa os interesses dos 

proprietários de terra – o patrimônio; o MST luta pela distribuição de terra para os que 

não têm acesso. Os dois, com seus méritos e erros, promoveram grandes embates que 

muitas vezes saíram de um plano das idéias para uma luta sangrenta60. No Referendo, 

essa mesma luta se perpetuou, apenas tomou outro contorno. MST e UDR continuam 

em lados opostos, o que mostra que certas práticas discursivas se concretizam em novos 

temas. Acusações mútuas dos dois lados impedem novas formas de pensamento e só 

reproduzem determinado estado de coisa. 

O apoio da TFP ao discurso não também demonstra outro fator interessante da 

sociedade. Considerada uma entidade extremamente tradicionalista, a TFP incorpora ao 

não um certo valor conservador que se prova pelo apoio de outros setores como as 

entidades pró-armas e grupos ligados a própria industria armamentista. Mesmo que a 

TFP tenha em sua formação um braço católico (e a Igreja Católica apoiou o sim), o que 

prevaleceu na sua disputa no Referendo foi seu lado mais conservador que luta pelos 

interesses de classe e o direito da propriedade e da ordem. Esse é afinal um grande tema 

norteador dos dois discursos. Tanto o sim quanto o não reivindicam uma sociedade com 

mais ordem cada um dentro de suas respectivas perspectivas. Segundo Balandier (1980, 

p. 41), ordem e desordem andas juntam como “o verso e o anverso de uma moeda”. Há 

em todas as sociedades uma relativa alternância de períodos de ordem e desordem. O 

poder instituído, com suas leis e governantes, estabelece a ordem, mas logo há de vir 

momentos de subversão, revolta e desconstrução desses valores, porque esse mesmo 

poder está sujeito a “ameaças constantes: a da verdade que quebra o quadro de suas 

                                                 
60 Vide, por exemplo, o Massacre de Eldorado dos Carajás quando 19 sem-terra forma mortos 
pela ação da polícia militar. O massacre aconteceu no dia 17 de abril de 1996 no município de 
Eldorado dos Carajás, sul do Estado do Pará. O confronto ocorreu quando 1.500 sem-terra  
decidiram fazer uma marcha em protesto contra a demora da desapropriação de terras na região. 
A polícia foi chamada a intervir e, em uma ação polêmica, agiu em favor dos fazendeiros sem 
respeitar o moviemento civil representado pelo MST.   
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aparências; a da suspeita que o obriga a manifestar sua inocência; a do desgaste que o 

obriga a revigorar-se periodicamente.” (BALANDIER, 1980, p. 46). Assim, 

estabelecem-se os discursos do Referendo cada um exigindo para si uma suposta ordem 

e apontando a desordem alheia. O Quadro 11 mostra como se formou essa relação 

conturbada.   

QUADRO 11 

 

 ORDEM DESORDEM 
ARMA DE FOGO Discurso não  Discurso sim  
VIOLÊNCIA  Discurso sim e não 
LEGITIMA DEFESA Discurso não Discurso sim 
GOVERNO FEDERAL  Discurso sim Discurso não 

 

 É na dissimetria entre a ordem e a desordem que surge espaço para as 

dramatizações. Apesar de uma só existir em função da outra, é comum o domínio da 

ordem na sociedade se mostrar como o estado natural, o fim último que todos desejam. 

No entanto, é justamente na desordem que há espaço para novas espetacularizações do 

poder. É a possibilidade de o povo respirar. É um equilíbrio tênue que se estabelece 

entre esses dois momentos. O sim e o não, ao alternarem esse desejo pela ordem 

propõem se mostrar como o caminho natural a ser seguido, a única possibilidade 

possível. Mas esses sentidos são constantemente reconfigurados, não podendo ser 

possível estabelecer, de fato, quais dos dois prezam pela ordem ou pela desordem.  

 Dentre as categorias destacadas e analisadas, é importante perceber a que lugar 

de fato elas pertencem. Na maioria dos casos são espaços comuns tanto do sim quanto 

do não. O Quadro12 revela essas intersecções.  

QUADRO 12 

 

SIM CATEGORIAS DO SIM NÃO 
X Arma de fogo X 
X Violência X 
X Morte/ Sofrimento  
X Legitima Defesa X 
 CATEGORIAS DO NÃO  

X Arma de fogo X 
X Sim X 
 Corrupção/ contrabando X 

X Referendo X 
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 Além de revelar um alto grau de interdiscursividade, essas categorias mostram 

mais uma vez que a linha que separa os dois discursos é frágil e constantemente 

cruzada. Os elementos, apesar de pertencerem aos dois grupos, simultaneamente, 

representam verdades diferentes em cada FD. Apenas duas exceções se configuram no 

Quadro 12. O tema morte e sofrimento que é trabalhado exclusivamente pelo sim – 

recorre-se, dessa forma, à dramatização excessiva como forma de persuasão. E o 

assunto corrupção/ contrabando fortemente tematizado pelo não como forma de 

dissuasão da própria importância do Referendo – corrupção e contrabando seriam os 

problemas primeiros a ser enfrentados, assim, o comércio de arma de fogo e munição 

ficaria relegado a segundo plano.   

 

3.4. O Entrelugar 

 

Nem tudo no mundo encontra um lugar para se acomodar, criar laços identitários 

e noções de pertencimento. O sim e o não, por mais que tenham sido grupos 

heterogêneos ligados mais por uma adesão momentânea ao voto, refletiam um lugar 

seguro onde as palavras e os enunciados se manifestavam. Um espaço de e para onde os 

sentidos emanavam e depois voltavam.  

No entanto, há coisas que não se mostram por inteiro, flutuam na fronteira do 

visível e do invisível. Há sentidos que oscilam entre duas ou mais formações 

discursivas, orbitam nas margens do dizer sem se definir por nenhum dos lados, mas 

também sem negá-los por completo.  

Os sentidos que não pertencem nem à proibição nem à comercialização da arma 

de fogo não estão excluídos dos discursos do Referendo. Entre o sim e o não, há um 

espaço que produz significados e discursos. Nem tudo na sociedade se limitou a 

escolher um dos lados visíveis da disputa. Não tomar partido não significa isentar-se ou 

excluir-se dos discursos do Referendo, significa apenas escolher outros caminhos.  

A pergunta proposta no Referendo oferecia apenas duas opções de voto: o sim 

ou não. Eram eles que tinham representatividade na sociedade e ganhavam a atenção de 

todos. No Brasil, o voto é obrigatório, logo as pessoas são levadas a tomar uma posição 

em uma das frentes. Porém, pela própria estrutura eleitoral, o cidadão, mesmo sendo 

impelido a votar, ainda tem recursos que lhe permitem contornar tal imposição. 

Em época de cédulas eleitoral, o voto branco ou nulo era expresso por meio dos 

mais diversos dizeres. Havia os que protestavam por meio de frases contestatórias, 
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rabiscos ou rasuras. Cada uma dessas ações permitia ao eleitor escapar à 

obrigatoriedade do voto. Depois do advento da urna eletrônica, tais iniciativas foram 

institucionalizadas – oferece-se a tecla branca. 

O voto branco é uma forma de o eleitor mostrar sua indiferença. Diante das 

possibilidades apresentadas, a posição de quem vota branco é de que tanto faz se X, Y 

ou Z ganhar a eleição. É uma forma de “lavar as mãos” diante daquilo que lhe 

perguntam. O voto branco é um modo de se manter em silêncio quando lhe é dada a 

palavra. 

As pessoas podem expressar sua recusa também através do voto nulo, ao digitar 

outros números que não correspondem a nenhum candidato do pleito ou a nenhuma 

opção, como no caso do Referendo. Não há campanhas em prol do voto nulo, ele não é 

incentivado, é desprezado nas pesquisas, seu sentido não pertence a nenhum dos lados 

da eleição, mas mesmo assim ele significa. Anular o voto é uma forma de dizer que 

discorda da eleição proposta e por isso está destruindo o seu voto. Significa desfazer-se 

das opções propostas ou até mesmo rebelar-se do fato de ser obrigatório o voto no 

Brasil.  

Tanto o voto branco quanto o nulo somente são registrados para fins estatísticos 

e não podem ser computados para nenhum dos candidatos ou opção da disputa. Do 

ponto de vista da legislação eleitoral não há distinção entre eles. Porém, os sentidos nem 

sempre são estabelecidos a priori, eles podem circular à margem das leis e dos 

regulamentos. 

 Através do voto branco o eleitor se isenta de escolher, permanece em silêncio e 

deixa entrever que para ele independe o vencedor. É a indiferença o sentimento que se 

mostra. Já a anulação do voto é uma forma de fazer barulho, chamar atenção para a ação 

de votar. É uma forma de expressar seu descontentamento com o sistema político ou 

com as alternativas propostas. Equivale nos tempos das cédulas eleitorais às frases 

bizarras, xingamentos e nomes de candidatos inexistentes.  

Branco ou nulo também podem ser vistos como uma manifestação da falta de 

cidadania. Em regimes democráticos, votar é a expressão direta do cidadão, muitas 

vezes conseguida depois de anos de luta e opressão. Portanto, anular ou manter-se 

indiferente é percebido por uns como uma forma de negar seu direito e não valorizá-lo. 

É impossível determinar o que o eleitor quis dizer com os “votos inválidos”.  

No Referendo 2005, segundo o resultado oficial do TSE, apenas 1,39% dos 

votos foram brancos e 1,68% anularam o voto. É difícil precisar o que os eleitores do 
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voto em branco quiseram dizer, porque a indiferença entre o sim e o não, assim como 

também é impossível determinar o protesto para quem votou nulo – se devido à 

insatisfação com a realização do próprio Referendo, se porque discorda de ambas as 

opções ou se porque se revolta com a obrigatoriedade do voto. 

Mesmo que essa porcentagem de pouco mais de 3% dos votos seja desprezada 

pela contagem final e classificada apenas como votos inválidos, há ainda sentidos que 

permeiam esses votos que permanecem em suspenso na sociedade. Eles não foram 

descritos nem contabilizados, mas existem. Encontraram uma brecha para escapar e 

significar mesmo no sistema obrigatório eleitoral. Talvez não seja possível precisar 

todos os sentidos desses votos nem tirá-los da sombra do desconhecido e da invalidez 

para a luz do conhecimento. No entanto, é preciso saber que existe sentido no que foi 

excluído e impossibilitado de dizer. Para tanto, faz-se necessário compreender o 

caminho dos sentidos no silêncio.  

 

3.4.1 O silêncio 

 

Não há possibilidade de sentido fora do discurso. Tudo se inscreve no âmbito do 

discurso, até porque esse abarca tudo que foi dito, bem como tudo que deixou de ser 

dito. O silêncio é também um modo de estar no discurso, pois os sentidos caminham sob 

e sobre as palavras. É possível significar mesmo com a ausência de palavras.  

Na verdade, o silêncio61 é o estágio primeiro. É a inércia natural do ser humano. 

A partir do silêncio, desse estágio de repouso, é que as palavras seguem seus rumos e 

incorporam os seus sentidos. Antes de serem ditas, há uma infinidade de possibilidades 

de sentido para as palavras. Uma vez proferidas, escritas, mencionadas, sussurradas ou 

apenas pensadas, as palavras determinam seus sentidos e marcam seus posicionamentos.  

O ato de falar é o de separar, distinguir e paradoxalmente, vislumbrar 
o silêncio e evitá-lo. Este gesto disciplina o significar, pois já é um 
projeto de sedentarização do sentido. A linguagem estabiliza o 
movimento dos sentidos. No silêncio, ao contrário, sentido e sujeito 
se movem largamente. (ORLANDI, 2002, p. 29) 

 

Enquanto há silêncio, há possibilidade, pois é no silêncio que as palavras 

repousam e tomam fôlego para novas atuações. Se o silêncio é possibilidade de sentido, 

não deve ser visto, então, como o lugar onde estaria escondido o sentido verdadeiro e 
                                                 
61 O silêncio para Orlandi (2002) não é o silêncio físico, a ausência de som e de palavras, mas 
um lugar de produção de sentido.   
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absoluto que estaria pronto a ser colocado em evidência ao menor movimento das 

palavras. Não existe esse sentido puro e imaculado.  

A linguagem, ao contrário, trata de delimitar esse mar de sentido. O dito unifica 

o sentido, estabiliza-o para que o sujeito não se sinta perdido e disperso. Para Lacan, o 

ponto norteador dos sujeitos é o seu encontro com o Outro. A alteridade é a 

possibilidade de o sujeito se encontrar na sua plenitude. Daí a necessidade constante do 

Outro e um movimento entre a falta e o desejo.  

Se o Outro é a parte necessária ao sujeito para se completar e formar sua 

identidade, então existe uma dispersão natural do sujeito, uma necessidade constante de 

encontrar esse Outro que nunca se dá por inteiro. A falta decorre justamente dessa 

necessidade não suprimida. Ainda assim, cada novo contato com o Outro proporciona 

sentidos diferentes que nunca se estabilizam. “O Outro (e os outros) é o limite, mas 

também é o possível” (ORLANDI, 2002, p. 81). 

O sujeito, perdido em suas múltiplas e infinitas possibilidades de sentido, busca 

estabilizar os sentidos como meio de se transformar em um sujeito completo. Se a 

plenitude, por meio do Outro nunca há de chegar, que venha pela linguagem que dá o 

efeito de um sentido único, puro e estável. 

Aqui a linguagem se contrapõe ao silêncio. Pois a primeira é o espaço de 

fechamento dos sentidos. Espaço regulador do caos existencial do sujeito. Já o silêncio é 

o mar no qual os sentidos se dispersam, desencontram-se e se perdem. Toda palavra 

encerra um número determinado de sentidos, pois está inserida em Formações 

Discursivas e Ideológicas específicas e é regrada pelos limites da língua. O silêncio, ao 

contrário, como dito acima, é sempre possibilidade.  

A escolha do que dizer e do que não dizer é o movimento permanente do sujeito 

– entre a linguagem e o silêncio. Pelo que é dito, o sujeito se mostra e tem a ilusão de se 

completar. Pelo que exclui do seu dizer, ele deixa uma porta aberta sempre para novos 

sentidos. Segundo Orlandi (2002), a escolha de uma palavra apaga necessariamente 

outras palavras.  

No entanto, o que deixou de ser dito ainda significa. Não são sentidos concretos 

nem tangíveis, pois se eles se dispersam. Mas eles estão sempre prontos a se mostrarem, 

a encontrarem caminhos pelos quais se tornem visíveis de alguma forma. Mesmo na 

repressão, há brechas pelas quais o sentido escapa. 

Esses sentidos, no entanto, não são o anverso da linguagem. O outro lado 

intocado e translúcido. A verdade escondida que se mostra. Os sentidos que emergem 
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do silêncio são fugazes, precisam ser compreendidos e não decifrados. É preciso colocar 

esses sentidos silenciados em perspectiva de acordo com a história, as FDs, em 

contextos próprios e com outros discursos. Por ser possibilidade, por mais que se 

compreendam os sentidos silenciados, há ainda sempre mais a se dizer e a significar.  

Como no Referendo, por mais que se estabeleçam as conexões entre votos 

brancos e nulos com indiferença e protesto, por exemplo, há sempre mais possibilidades 

de sentidos entre eles que ficaram submersas no silêncio. É sempre possível encontrar 

outros sentidos. Aliás, o fato de esses votos existirem, mesmo dentro de um processo 

eleitoral obrigatório e também eletrônico, é uma forma de como o que foi calado 

encontrou um caminho para se fazer ver.  

Orlandi (2002) lembra que existe uma diferença entre implícito e silêncio. O 

primeiro remete diretamente a um dito, se completa a partir do que foi exposto. O 

segundo, ao contrário, tem um sentido próprio e não depende da linguagem para 

significar.  As palavras já carregam em si o silêncio, pois esse é condição constitutiva da 

linguagem. É no silêncio que os sentidos se renovam.  

Na AD em que se busca encontrar os efeitos de sentido dos textos, o silêncio 

deve ser tomado como parte da produção de sentido. Há uma linha tênue entre aquilo 

que foi dito e o que foi posto à margem do dizer, mas o movimento dos sentidos 

transpõe essa frágil barreira constantemente. É preciso considerar o silêncio para 

entender os sentidos do discurso.  

 

3.4.2 Istoé – seu discurso e seu silêncio 

 

Pelo dialogismo bakhtiniano o discurso se constrói sempre a partir do outro, pois 

o homem é um ser social em permanente contato com outros seres sociais. Daí a 

característica viva e social da linguagem. Os discursos, dessa forma, não nascem 

prontos e acabados, mas estão sempre se (re)fazendo em um processo sem fim.  

O discurso de Istoé nasce do entrecruzamento com outro discurso primeiro. Veja 

deu a largada no debate sobre o Referendo com sua capa apresentando as sete razões 

para o voto não. Estavam lançadas na sociedade as bases e os termos em que o discurso 

do Referendo seria trabalhado pelas outras instâncias enunciativas. De uma forma ou de 

outra, com suas particularidades, as outras revistas travaram um diálogo com Veja.  

A contundência de Veja suscitou a resposta de Istoé. A intertextualidade está 

presente nos dizeres da própria capa: “7 razões para votar sim; 7 razões para votar não”. 
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A capa da revista da editora Três só completa seu sentido quando colocada em relação à 

sua exterioridade e em oposição a um texto de origem – no caso, a Veja de uma semana 

antes. O leitor precisa retomar a capa da revista concorrente para abarcar todos os 

sentidos possíveis desejados por Istoé.  

O diálogo entre as duas revistas continua, mas há um ponto em que a posição de 

Istoé se faz mais visível. A revista demarca seu espaço discursivo com a frase ainda na 

capa: “Só você decide”.  Nesse momento, a revista expõe sua estratégia discursiva e 

busca se diferenciar definitivamente da sua concorrente. Istoé propõe, como em um 

regime democrático, a liberdade de escolha.  

Enquanto Veja afirma que a melhor atitude que serve para seus leitores e para 

todos os brasileiros é rejeitar a proposta de proibição, Istoé diz que, entre o sim e o não, 

a escolha só pertence ao leitor e a mais ninguém. Cada um deve ser capaz de decidir por 

si sem a ajuda ou influência de terceiros. Eis sua principal plataforma de argumentação.  

O que se percebe a partir desse diálogo tão visível entre as duas revistas é a 

tentativa de assumir a hegemonia da fala na sociedade. O discurso jornalístico precisa se 

fazer ver e fazer crer ao exercer seu poder, como lembra Bourdieu (2003). É preciso 

construir um discurso com base na credibilidade como condição para se mostrar 

verdadeiro e legitimar seu lugar de fala na sociedade.  

O discurso de Istoé se baseia na construção de um dizer verdadeiro apresentado 

como se estivesse acima do bem ou do mal; no caso do Referendo, acima do sim ou do 

não. Nesse momento, Istoé é tão contundente quanto Veja ao se mostrar como 

possuidora do único caminho para a tão especulada verdade.  

A promessa é de que somente o leitor decide sobre seu voto, mas tal iniciativa só 

será possível através da leitura de Istoé. A imposição se sobressai em uma breve análise 

semiótica da capa da edição 1878. Por trás das proposições “sete razões para votar sim; 

sete razões para votar não. Só você decide” está a imagem de uma mão empunhando 

uma arma apontada para o leitor (vide anexo D).   

Sob a mira de um revólver, o leitor é impelido a responder a pergunta. Somente 

o sim e o não são oferecidos como opção e a decisão se efetivará a partir da leitura de 

Istoé, das razões que a revista apresentar. O caminho para a decisão não é exposto 

claramente como em Veja, mas repousa nas entrelinhas do seu dizer aparentemente tão 

positivo e inofensivo. Afinal, todos desejam ser senhores de suas próprias decisões.  

Mesmo silenciando sobre seu posicionamento diante da disputa, Istoé continuou 

produzindo sentidos que não deixaram de circular na sociedade. Se partir apenas da 
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materialidade do texto, do que foi escrito e impresso na capa, por exemplo, Istoé se 

mostra como uma revista imparcial que deixa a decisão na mão de seu leitor. Porém se 

tomar para análise justamente o que a revista deixou de dizer, e que excluiu de sua 

responsabilidade discursiva, percebe-se um mar de sentidos silenciados, mas que 

continuam significando.  

A tentativa de construção de um texto imparcial continua na reportagem de capa. 

O formato proposto pela revista são sete depoimentos a favor da proibição seguidos por 

mais sete casos a favor da comercialização. São, como diz a reportagem, histórias que 

emocionam e ajudam a elucidar o problema que o leitor tem em mãos: decidir por um 

dos lados. Mas essas histórias “apenas contribuem para a decisão, porque a decisão é 

sua. Apenas sua” (ISTOÉ, Ed. 1878).  

Istoé limitou-se a relatar outras opiniões e dizeres alheio. A revista deu voz a 

catorze pessoas que testemunhavam suas histórias, encenavam uma personagem a favor 

de dos lados da disputa. Geralmente em histórias curtas, essas pessoas mostravam como 

tiveram suas vidas radicalmente transformadas (para o bem ou para o mal) a partir do 

uso da arma de fogo.  

Segundo Charaudeau (2006a, p. 163) o “discurso relatado funciona como um 

discurso de prova, tanto em relação ao outro quanto a si mesmo”. Dessa forma, Istoé se 

utiliza das vozes de terceiros para provar sua suposta posição de imparcialidade e ainda 

autentica a verdade sem, no entanto, se mostrar por inteira.  

Através do discurso do outro, a responsabilidade pelo dito também muda de 

mãos. Não foi Istoé quem disse que as armas salvam vidas ou que são úteis para a 

sociedade, mas um outro sujeito que encenava uma determinada situação.  A revista se 

cala e deixa o sentido emergir a partir de personagens que dão vida ao discurso, dessa 

forma Istoé se isenta de qualquer responsabilidade pelo que foi dito.  

Novamente, o silêncio da revista continua a produzir significados. Ao dar a 

palavra para anônimos, cidadãos comuns, Istoé se reveste de uma postura democrática e 

cidadã. A revista reafirma o que já tinha proposto na capa: liberdade de escolha como 

uma faceta da democracia. Mas, segundo Charaudeau (2006a), a instância midiática, ao 

fazer uso da palavra do povo, pode construir uma imagem tanto de democrática quanto 

de demagoga.  

Istoé oscila entre esses dois mundos. De um lado, deixa ver que não tomará 

partido em nenhum dos lados. Tenta, dessa forma, construir sua imagem de um veículo 
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sério e imparcial. Por outro lado, usa de artifícios que ressaltam sua postura demagoga 

diante da sociedade.  

O apoio popular é buscado em dois momentos na revista. Primeiramente, Istoé 

não só constrói como exalta claramente sua postura de imparcialidade. A revista não 

espera que esse sentido de neutralidade jornalística seja percebido pela sociedade de 

forma natural. Há uma manifestação solene de que só o leitor é capaz de decidir, que 

ninguém pode fazer isso por ele e que as histórias apresentadas pela revista buscam 

apenas contribuir com a decisão final sem influenciar.  

E coroando sua posição construída de imparcialidade, imediatamente ao final da 

reportagem de capa, quase uma continuação dessa, a revista apresenta uma propaganda 

de folha inteira da própria revista. É Istoé falando dela mesma. A propaganda tem o 

seguinte dizer: “Nós não somos o centro do mundo. Você é”, seguido da foto da mesma 

capa (ed. 1878 – 7 razões sim; 7 não – só você decide). Ao fim, a assinatura de Istoé 

com o slogan Independente (vide anexo E).  

Há uma simbiose entre a reportagem de capa e a propaganda, pois essa última é 

quase uma continuação da matéria da revista. Não é possível demarcar ao certo onde 

começa e termina a decisão de se mostrar como imparcial – se na matéria jornalística ou 

se no anúncio publicitário. Discursos da informação e da publicidade se confundem ao 

se usar a sedução da imparcialidade para buscar mais leitores.  

No discurso propagandista, o status da verdade é da ordem do que há 
de ser, da promessa: um dom mágico é oferecido [...] cuja realização 
benéfica para o alvo só se concretizará se este se apropriar do dom. 
No discurso informativo, o status da verdade é da ordem do que já 
foi: algo aconteceu no mundo, e é esse novo conhecimento proposto 
no instante de sua transmissão-consumação. Num discurso 
propagandista, não há nada a provar: o modelo proposto é o de 
desejo. Num discurso de informação, é preciso, ao contrário, provar a 
veracidade dos fatos transmitidos: o modelo proposto é o da 
credibilidade. (CHARAUDEAU, 2006a, p. 61) 

  

A revista transita entre esses dois mundos. Ela busca seduzir o leitor com seu 

apelo publicitário de imparcialidade, a promessa de um jornalismo sem posições 

políticas. No entanto, a revista também constrói seu discurso de neutralidade com base 

na faceta de credibilidade que se espera de veículos sérios. A reportagem se oferece 

como prova de uma verdade que precisa ser mostrada.  

Istoé buscou não opinar diante do Referendo, mas seu silêncio era cheio de 

significações não reveladas. O próprio ato de não se posicionar contrastando com Veja 

era repleto de outros sentidos que se mostravam em um olhar mais atento.  Não se busca 
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com essa análise decifrar esses sentidos que estão à sombra, mas se procura jogar luz 

sobre eles e percebê-los como parte de mesma engrenagem em que os discursos se 

fundam e produzem diferentes efeitos de sentido.  

 

3.4.3 Por onde os sentidos escapam 

 

Há sentidos no silêncio que não necessariamente permanecem em silêncio. Esses 

sentidos não dependem do que foi dito nem são complementos puro e simples das 

palavras, eles apenas estão em uma dimensão diferente do universo discursivo. Sua 

existência é um fato, mesmo que eles não venham à tona. Além disso, esses sentidos 

sempre encontram uma brecha para emergir e se mostrarem.  

O movimento dos sentidos é constante. Orlandi (2002, p. 13) diz que “o sentido 

não pára, ele muda de caminho” apenas. Em determinadas situações históricas e 

política, como a censura, há uma interdição do que é permitido dizer. Isso impede o 

próprio movimento do sujeito e conseqüentemente dos sentidos. Mas mesmo nessas 

situações de proibição, os sentidos seguem em seu fluxo ininterrupto para significar de 

outro modo.  

No entanto, o silenciamento da Istoé não foi fruto de uma censura imposta. A 

revista deliberadamente escolheu a posição de manter-se em silêncio diante do debate 

proposto pelo Referendo. Não haveria de apoiar (ao menos em tese) nem o sim nem o 

não. Istoé, quando deixou de opinar diretamente, quando deu a voz a terceiro e se 

isentou da responsabilidade do dizer, continuou produzindo sentidos. Mesmo sendo 

uma escolha editorial e não uma imposição superior, os sentidos que deixaram de ser 

dito continuaram seu caminho e significaram de outras formas.  

Os enunciados abaixo são exemplos em que, mesmo dentro do silêncio 

construído por Istoé, é possível perceber o movimento dos sentidos entre o que foi dito 

e o que deixou de ser dito. 

1. Prevista no artigo 35 do rigoroso e restritivo Estatuto do 
Desarmamento, em vigor desde 2003, a proibição do comércio de 
armas, para entrar em vigor, através do próprio estatuto, precisa ser 
aprovada em votação popular. (Istoé, ed. 1878) 
2. É bom que se esclareça que a proibição da venda de armas de 
fogo e munição representa apenas um item a mais em um Estatuto 
que já proíbe o porte de armas aos cidadãos comuns, liberando o seu 
uso apenas para policiais federais, militares e civis e agentes de 
empresas de segurança. (Istoé, ed. 1878) 
3. Os efeitos do crescimento do NÃO preocupam os representantes 
do SIM (Istoé, ed. 1879) 
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4. Um dos aspectos que marcaram mais na população – e isso se 
reflete nas conversas nos locais de trabalho e nos bares – foi a opção 
do NÃO tratar a questão não apenas como uma simples proibição da 
venda de armas, mas sim como a anulação de um direito do cidadão 
de se defender. (Istoé, ed. 1879) 
5. Iniciada para referendar um artigo do Estatuto do Desarmamento, 
a campanha intensificou o clima de insegurança. Muitas pessoas que 
antes eram a favor da proibição chegaram a declarar mudança de 
voto. (Istoé, ed. 1880) 
6. Se a campanha não esclareceu pontos importantes da lei do 
desarmamento, isso se deve às falhas do Estatuto e à necessidade de 
regulamentações futuras que atendam todos os cidadãos. (Istoé, ed. 
1880) 
7. Se depender da legislação, o desarmamento é um tiro já 
deflagrado. Que apenas dependerá de regulamentação para apurar seu 
curso. (Istoé, ed. 1880) 

 

Istoé definiu muito claramente seu posicionamento pela imparcialidade diante do 

debate na sua primeira reportagem na edição 1878 de 19 de outubro de 2008. Seu 

silêncio foi uma forma de se manifestar contrariamente à postura de Veja. Sua pretensa 

imparcialidade dialogou diretamente com o discurso produzido por Veja.  

É importante ressaltar que o semanário da editora Três, mesmo não tomando 

posição, construiu um discurso próprio assim como fez Veja e Época. A revista se 

posicionou sem tomar partido diante da disputa.  Istoé deixou de dizer, mas intensificou 

esse fato tanto quanto suas concorrentes. Isso mostra que aquilo que foi posto à margem 

do discurso continua significando de uma forma ou de outra. 

Existiram falhas no silêncio construído por Istoé. Os sentidos propositadamente 

calados para produzir a noção de imparcialidade encontraram meios de se mostrarem e 

se tornaram visíveis. A revista deixou rastros de qual seria de fato o seu 

posicionamento.  

Os exemplos 1 e 2 mostram o pensamento da revista sobre o Estatuto do 

Desarmamento que dá suporte ao Referendo. No primeiro caso, a lei que regulamenta a 

compra, posse e venda de armas é taxada de restritiva e rigorosa. Ou seja, já haveria 

limite demais imposto pela lei e as medidas seriam por demais severas. De uma ou outra 

forma, é construída a idéia de que já há rigor suficiente, portanto, o Referendo não seria 

tão importante. No segundo exemplo, essa idéia da inutilidade da consulta popular se 

confirma quando se diz que a proibição seria apenas mais um item naquele restritivo 

Estatuto. Muita coisa já é proibida, logo a necessidade da consulta popular é novamente 

colocada em xeque.   
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Os enunciados 3 e 4 são extraídos da edição 1879 em que há uma reportagem 

mostrando o franco crescimento do não nas pesquisas. Mas da metade da matéria de três 

paginas é dedicada a mostrar o quanto aumento do não nas pesquisas tem assustado a 

frente pela proibição. As primeiras linhas dizem que o sim começou com um apelo 

irresistível de um pouco mais de paz, caso a proibição saísse vencedora, mas depois de 

algum tempo que as campanhas das duas frentes saíram às ruas, o sim sente-se 

ameaçado com a reviravolta do não.  

É enfatizado também no exemplo 4 o principal argumento do não – a 

manutenção de um direito do cidadão. Segundo a revista, o não escolheu tratar a 

“questão não apenas como uma simples proibição de venda de armas”. Os dois 

advérbios utilizados garantem a esse enunciado outros sentidos. Ducrot (1987, p. 173) 

afirma que “o efeito em uma frase de morfemas como quase, apenas, pouco, um pouco, 

etc. é de impor certas restrições sobre o potencial argumentativo dos eventuais 

enunciados desta frase”.  

Nesse caso, a proibição da venda de armas, o principal objetivo do discurso sim, 

é reduzida a um ato sem importância e diminuto. O sentido produzido no enunciado 4 

não está, como se pode pensar primeiramente, no argumento do não do direito do 

cidadão, mas se volta para a proibição que fica pequena e insignificante com o uso do 

morfema simples. Com a redução de um dos lados, o outro toma corpo e se fortalece. 

Dessa forma, o argumento de defesa dos direitos se infla e adquire um valor mais forte 

diante daquela que seria apenas uma simples proibição. 

Nos exemplos 6, 7 e 8 da edição 1880, o Estatuto mais uma vez é questionado. 

Primeiramente, a campanha, que é resultado direto do Estatuto, pois é ele quem 

estabelece a realização do Referendo, é a causadora do clima de instabilidade que 

domina a sociedade. A confusão foi tamanha que pessoas mudaram de lado, mas esse 

movimento só aconteceu no caminho que abandona o sim e se junta ao não (ex. 5). 

O Estatuto se mostra com falhas (ex. 6) que precisam ser corrigidas para atender 

a todos os cidadãos. Porém, essa mesma lei aparece como eficiente no exemplo 7, uma 

vez que o desarmamento já é um fato visível (tiro deflagrado) na sociedade. Apenas 

alguns ajustes na legislação se fazem necessários para que o tiro (desarmamento) siga 

seu curso já provocado.  

Além desses enunciados acima, há um caso que precisa ser trazido para a análise 

e que também demonstra como se dá o movimento dos sentidos. Na edição 1878, em 

que Istoé declara que só o leitor é capaz de decidir, ao fim da reportagem há um quadro 
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com o título: A opinião do especialista. Esse espaço estruturado como uma célula 

separada do corpo do texto apresenta o ponto de vista de um oficial reformado das 

Forças Armadas e considerado especialista em segurança. 

Istoé cede a palavra a um terceiro que não faz parte do seu ciclo de produção. A 

voz que vem de fora carrega já uma força e certa autoridade, afinal, a revista abriu 

espaço no seu discurso para um outro se pronunciar e demonstrar sua posição. Existe 

uma relação de interação entre os dois discursos, porque a revista não trará para dentro 

de si, de sua FD, um discurso que a ameace, mas se utilizará de outras vozes para dar 

suporte ao seu dizer.  

Essa palavra dada ao outro tem ainda mais força quando atribuída a um 

especialista, aquele que pode, diante de todo seu conhecimento e experiência, de fato 

opinar sobre um determinado assunto. É natural que o olhar dispensado a essa figura, 

que tem a palavra e a autoridade para dizê-la, seja cercado de respeito e produza um 

efeito de verdade. 

Charaudeau (2006a) diz que quando a declaração emana de um locutor que tem 

uma posição de autoridade, isso gera um efeito de saber que reflete direta ou 

indiretamente a posição da instância de comunicação. No caso de Istoé, o locutor tem 

certa autoridade (o especialista), mas também se configura como a figura daquele que 

opina e dá uma devida avaliação sobre o caso (a opinião). Os enunciados abaixo são 

tirados do quadro A opinião do especialista e mostram como os sentidos podem ser 

trabalhados no jogo discursivo de modo a criar efeitos de verdade.  

QUADRO 13 

Nº Enunciados do Especialista 
01 Sou radicalmente contra civis portando armas, mas aceito a posse legal, 

levando-se em conta que a legislação hoje em vigor é uma das mais restritas 
do mundo.  

02 As pesquisas da ONU utilizadas pelo pessoal do sim, por exemplo, colheram 
dados basicamente de ONGs, muitas vezes duvidosas, baseadas no Brasil, e 
das Secretarias de Segurança Pública, que dispõem de dados através de 
metodologias discutíveis. 

03 Se o sim prevalecer, as pessoas que têm armas legalizadas poderão mantê-
las. Mas, quando acabar ou vencer a munição, onde irão obtê-las? 
Provavelmente na ilegalidade.  

04 O Brasil é o único país no mundo que faz fronteira com dez países, a maioria 
problemáticos. Eu, evidentemente, prefiro que as pessoas que 
convictamente, erradas ou não, queiram as armas, que as tenham de maneira 
legal e identificáveis. 

05 O bom senso nos leva a crer que o correto e mais seguro seria desarmar a 
população espontaneamente, com campanhas maciças, blitz intensivas nas 
áreas urbanas além de “fechar” nossas fronteiras. 
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  Os enunciados do Quadro 13 não deixam dúvida de qual é a posição pretendida 

pelo locutor que se apresenta como conhecedor profundo em segurança pública. No 

exemplo 1, posse de armas é aceita, uma vez que a legislação brasileira já é muito 

restritiva, ou seja, a lei por si só já estabelece os mecanismos corretos e limitativos para 

quem quer ter uma arma, portanto, o Referendo não é uma boa proposta. Fato 

confirmado no exemplo 5 pelo qual há um caminho mais sensato e correto a se seguir 

que a consulta popular. 

 Em seguida, o locutor apresenta uma série de dados que desqualificam os 

argumentos do sim, como os números apresentados nas campanhas que são geralmente 

oriundos de fontes não confiáveis (vide ex. 2). Os números questionados também 

relacionam a diminuição dos números de assassinatos desde que a legislação do 

Estatuto entrou em vigor.  

É também apresentada no texto a possibilidade de fracasso do discurso sim, pois 

caso ele saia vencedor nas urnas, não restaria alternativa ao cidadão que não fosse a 

ilegalidade (ex. 3). Mostra-se, dessa forma, a ineficiência dos argumentos daqueles que 

defendem a proibição.  Por fim, a opinião do especialista é demarcada no exemplo 4 em 

que a certeza absoluta e incontestável é exposta: cada um, segundo sua consciência, 

deve decidir sobre o uso de armas ou não.  

O formato da reportagem de Istoé (ed. 1878) trabalha para construir um efeito de 

imparcialidade na revista. São apresentados sete casos para cada um dos lados, mais 

dois quadros com exatamente as mesmas perguntas para os presidentes das duas frentes 

parlamentares, além de informações técnicas sobre como votar nas eleições. No entanto, 

a opinião do especialista foge à regra já que não há um contraponto a ela. O texto é, 

então, apresentado como a expressão absoluta de um discurso proferido por quem sabe e 

pode dizer, portanto está acima de um ou de outro lado da disputa. É a verdade que se 

mostra.  

Istoé declarou oficialmente, até com certo barulho, uma tendência de 

imparcialidade – só o leitor seria capaz de decidir! No entanto, sua real posição, que foi 

silenciada em prol de uma estratégia discursiva e comercial, emerge em alguns 

momentos do texto. O sentido nunca é sufocado por completo, por mais que seja 

intencionalmente colocado à margem do dizer. Ele sempre encontra brechas por onde 

escapar e continuar significando.  
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Orlandi (2002, p. 25) diz que “há um ritmo no significar que supõe o movimento 

entre silêncio e linguagem”. Os sentidos não são estáticos, eles caminham por entre os 

sujeitos, a história e a língua. Portanto, para apreender esses sentidos é preciso embarcar 

nesse movimento ininterrupto e perceber que é a partir da circulação que os sentidos 

podem produzir diferentes significados.  
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Capitulo IV 
 

Constituição e circulação dos sentidos do Referendo 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toda crítica viva pode se tornar elogio, 
 toda verdade viva não pode deixar de 

 parecer para alguns a maior das mentiras. 
 

M. Bakhtin  
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4.1 O Interdiscurso e a polêmica 
 
 
Talvez seja mesmo necessário deixar de crer que são as idéias que 
governam o mundo e precisar que apenas valem pela maneira que são 
transmitidas de uns para outros, pela maneira como circulam entre 
grupos e como influenciam uns e outros, ganhando em contrapartida 
sua consistência. (CHARAUDEAU, 2006b, p. 46) 

 
 

Nos capítulos anteriores, procurou-se mostrar todas as formas pelas quais os 

sentidos do discurso do Referendo 2005 se estabeleceram e como eles puderam ser 

produzidos de acordo com as formações discursivas em que estavam inseridos, com os 

sujeitos e seu lugar de fala e também de acordo com as condições de produção 

ideológica e jornalística de cada veículo analisado no corpus.  

Uma vez que todas as cartas já estão na mesa, é tempo de analisar como esses 

discursos interagiram e circularam na sociedade. Um movimento constante e 

ininterrupto de sentido. Um fluxo e uma corrente contínua que determinam, em última 

instância, as possibilidades de significação. O sentido não pode ser compreendido a 

partir apenas de seu local de origem, das condições que possibilitaram seu surgimento 

como as FDs sim e não do Referendo. Mas o sentido somente se completa quando posto 

em movimento.  

Sua circulação é que determinam novas possibilidades do dizer e impede a 

estagnação dos sentidos. Se não fosse pela circulação dos discursos na sociedade, nada 

mais precisaria ser dito, afinal tudo já teria se mostrado e significado em algum lugar. 

Somente quando inseridas na corrente contínua é que as palavras e as coisas produzirão 

sentidos.  

No entanto, esse movimento não é ordenado nem vertical, mas é uma intricada 

rede na qual os sentidos são jogados multilateralmente. Nesse fluxo, os sentidos vão e 

voltam, constroem-se e reconstroem-se permanentemente. Às vezes de forma dramática; 

outras vezes agressivamente se chocam com outros sentidos e se esfacelam. Eles são 

constantemente remodelados e resignificados, porque a cada novo dizer outras infinitas 

possibilidades se abrem.  

Pela concepção dialógica de Bakhtin, é pelo e no outro que sujeito e discursos se 

constituem. Toda a teoria do autor russo está fortemente ancorada nas relações sociais 

das quais participa o sujeito e a própria consciência toma um caráter social e dialógico, 

porque os indivíduos não estão sozinhos e isolados, mas, impreterivelmente, 
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socialmente conectados e organizados. De consciência individual em consciência 

individual, os signos e as palavras fluem e formam uma extensa rede social. Dessa 

forma, que a língua se caracteriza como uma estrutura dinâmica, viva e principalmente 

social e que para existir precisa sempre da interação com o outro. 

Essa entidade Outro que pode ser compreendida como o sujeito alheio e também 

o discurso alheio é o que permite a multiplicidade de sentidos. É a identidade que se 

completa somente a partir da alteridade. Ao depender sempre do outro, o sujeito está 

permanentemente aberto a encontrar e interagir com outros discursos e daí formar novas 

significações, derrubar tantas outras estruturas e construir novos discursos.  

É a partir dessa permanente relação com o Outro que podemos pensar a 

interdiscursividade. No entanto, Maingueneau (2005) alerta para o fato de que o Outro e 

a própria interdiscursividade não devem ser pensados como uma condição externa ao 

discurso, em um movimento de fora para dentro, mas a própria interdiscursividade é 

inerente ao discurso.  

Como condição constitutiva do discurso a interdiscursividade deve ser pensada 

dentro do próprio universo discursivo, Maingueneau (2005) diz que os discursos não se 

constituem isoladamente para depois serem postos em contato com outros discursos, 

mas que o próprio discurso já se forma dentro e a partir da relação com outros discursos. 

O autor define dessa forma a relação com o Outro: 

O Outro não deve ser pensado como uma espécie de “envelope” do 
discurso, ele mesmo considerado como o envelope de citações 
tomadas em seu fechamento. No espaço discursivo, o Outro não é 
nem um fragmento localizável, uma citação, nem uma entidade 
exterior; não é necessário que seja localizável por alguma ruptura 
visível da compacidade do discurso. Encontra-se na raiz de um 
Mesmo sempre já descentrado em relação a si próprio, que não é em 
momento algum passível de ser considerado sob a figura de uma 
plenitude autônoma. É o que faz sistematicamente falta a um discurso 
e lhe permite fechar-se em um todo. É aquela parte de sentido que foi 
necessário que o discurso sacrificasse para constituir sua identidade. 
(MAINGUENEAU, 2005, p. 39) 

 
Por mais que esse Outro faça parte do Mesmo quase em uma relação simbiótica 

sem possibilidades de dissociação, essa relação estabelecida está longe de ser estável e 

equilibrada. O Outro representa tudo aquilo que por definição e necessidade foi 

excluído do próprio dizer. Seria tudo aquilo que é tão intrínseco e tão necessário ao 

Mesmo que não poderia ser dito às claras.  Maingueneau (2005, p. 40) afirma que o 

“Outro circunscreve justamente o dizível insuportável sobre cujo interdito se constitui o 

discurso”.  
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Muitos discursos nascem justamente da relação conflituosa com o Outro. É o 

caso dos discursos do Referendo 2005 em que um não cessa de excluir o outro do seu 

espaço discursivo, mas somente o faz pela sua necessidade constante de se afirmar. No 

entanto, o sim não poderia existir sem o não e vice-versa. Mesmo que cada um desses 

discursos somente se forme porque em sua essência há a presença do Outro, eles jamais 

aceitam tal fato e passam sua existência na tentativa de excluir o Outro. Por isso que 

para apreender esses discursos somente será possível se levar em consideração essa 

relação polêmica e interdiscursiva.  

Se o Outro faz parte inquestionavelmente do Mesmo, então a tentativa de 

exclusão e interdito nunca é dada integralmente. Na verdade, as FDs determinam pela 

sua regularidade o espaço do que é permitido dizer e exclui para além de suas fronteiras 

aquilo que é proibido, o que pertence ao Outro e, portanto, deve ser excluído e calado. 

No entanto, esse Outro continua lá fora, a espreitar e a esperar o momento de se 

introduzir no discurso.  

E haverá muitas e diferentes formas de o Outro se inserir nos discursos e 

dependerá da organização de cada formação discursiva. Em alguns momentos, é natural 

que o discurso se forme negando completamente a existência desse Outro; em outras 

ocasiões a própria formação determina que o Outro seja constantemente trazido à tona 

como forma de derrubá-lo e desmascará-lo. O discurso político, por exemplo, se 

apresenta com a necessidade de se tornar a única voz possível e para isso precisa 

destruir todas as demais que o ameaçam.  

O discurso político reivindica para si a palavra da verdade e ele se mostra como 

a única possibilidade de dar ao cidadão o equilíbrio e suporte necessários a sua vida. É o 

caminho pelo qual o sujeito se reconheça completo, estruturado e único. Se fazer crer 

verdade é talvez o ponto que une e homogeneíza o discurso político. É uma busca sem 

fim pelo ponto norteador capaz de dissipar as inúmeras significações e quiçá estabilizar 

os sentidos.  

No entanto, essa construção do discurso político como discurso da verdade não 

pode ser possível se não e por meio da exclusão do discurso Outro. Essa pretensa 

exclusão não se faz por outro meio se não pela constante tentativa de desmascarar e 

deslegitimar o discurso outro. Como dito no primeiro capítulo deste trabalho, os 

discursos políticos são, na verdade, uma guerra discursiva e, para vencer, precisam 

aniquilar o Outro que o ameaça. Portanto, a relação não é de indiferença ou de negar 

pura e simplesmente a existência do Outro. No discurso político, esse Outro precisa ser 

 144



derrotado, por isso os sentidos do discurso externo são constantemente retrabalhados e 

resignificados de acordo as necessidades e as condições discursivas do Mesmo.  

Como um corpo estranho, o Outro quando trazido para dentro do Mesmo nunca 

vem em sua forma natural, por mais que palavras e enunciados sejam retomados na sua 

íntegra. Quando sai do seu campo natural de estabilidade, dos limites de sua FD, o 

discurso é traduzido dentro do território inimigo e já não tem mais voz própria. É falado 

por outros que pertencem a outras FDs e, portanto, carregados de outros interesses e 

valores. Como afirma Maingueneau (2005, p. 103), a relação que se estabelece entre o 

discurso e sua tradução está longe de ser simétrica, porque “o discurso não pode haver-

se com o Outro enquanto tal, mas somente com o simulacro que constrói dele”.  Os 

sentidos, nessa guerra, correm de lado a lado da disputa e muitas vezes se desfiguram 

completamente.  A análise do Quadro 14 permite perceber como determinados temas 

são trabalhados em cada um dos discursos do Referendo 2005.  

QUADRO 14 

 

Categorias SIM NÃO 
Arma de fogo Desfavorável  Favorável 
Direito à vida Natural  É preciso lutar por ele 
Violência Passividade - Causa 

sofrimento 
Atitude - É preciso defender-
se dela 

Medo  Medo da arma de fogo Medo da violência  
 

No entanto, os sentidos não ocupam apenas os lugares pré-determinados pelas 

suas FDs, eles circulam e são tomados por outras formações que o trabalharão à sua 

maneira e gosto. Como no caso do Referendo, ao extrapolaram sua barreira, os sentidos 

são constantemente trabalhados pelos seus adversários e os resultados podem ser 

completamente inesperados. Percebe-se, dessa forma, um movimento de sentido que sai 

do sim e é traduzido pelo não (M1) e um movimento contrário dos sentidos ao saírem 

da formação discursiva não e serem trabalhado pelo sim (M2). Pelas Figuras II, II e IV, 

percebe-se como os sentidos são resignificados.  
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FIGURA II -Arma de Fogo 

 

M2 M1 

SIM NÃO 

Desfavorável à 
arma de fogo 

Favorável à arma 
de fogo 

Ser a favor da 
arma de fogo 
causa mais 
violência e 
sofrimento. 

Ser contra a arma 
de fogo é não 

poder se defender 
e evitar a 
violência.   

 

 

FIGURA III - Direito à vida 

 

M1 

SIM NÃO 

O direito à vida é 
um processo 

natural 

É preciso lutar 
para se ter 

direito à vida 

A luta pressupõe 
o uso da arma 

gera mais 
violência 

e sofrimento 

A vida não é 
natural. Precisa 

ser preservada e a 
arma garante esse 

direito e evita 
sofrimento.  

M2 
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FIGURA IV - Violência 

M2 M1 

SIM NÃO 

Passividade – 
causa muito 
sofrimento  

Atitude – é preciso 
se defender da 

violência  

O ato de se defender 
só fomenta a 

violência e causa 
acidentes e perdas 

Não poder se 
defender da 

violência é o que 
causa possíveis 

perdas e sofrimento.  

 

cia, pois assim justifica o uso da arma para se defender das mesmas 

tristes e

o pode ser percebida como um movimento de sentido constante nos 

dois discursos.  

 

 

Percebe-se que, mesmo a partir de determinados temas iguais, cada FD o trata de 

uma forma diferente. A violência, por exemplo, é uma realidade tanto para o sim quanto 

para o não, mas cada um dá o tratamento que for mais adequado ao seu espaço 

discursivo. No sim, a violência brasileira não é enfatizada e apenas é mencionada 

quando atrelada ao uso da arma de fogo que seria o instrumento que agravaria as 

estatísticas que já são altas. O não, diferentemente, traz à tona constantemente o 

problema da violên

statísticas.  

Em ambos os casos, há uma certa passividade em relação ao tema violência: 

aceita-se que a sociedade brasileira é violenta e pronto. O discurso sim ainda ensaia uma 

possível mudança quando defende a proibição das armas. Esse seria o meio para se 

evitar a violência. O não aposta na ação da legitima defesa como forma de se proteger 

da mesma violência, porem se aceita o fato de que a violência sempre existiu na 

sociedade e que há pouco ou quase nada para reverter a situação. Aliás, essa relação 

passividade/ açã
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QUADRO 15 

 

orias Categ SIM NÃO 
Passividade – instrumento 
fora de controle que provoca 
danos. O sujeito sofre as 
conseqüências. 

Ação – instrumento que 
defende a vida de quem usa. 
O sujeito toma a decisão de se 
proteger.   

Arma de fogo 

Direito à vida 
tar 

Passividade - vida é um 
direito natural que não se 
precisa lutar por, basta dizer 
sim à vida.  

Ação - por sofrer ameaças 
constantes, é preciso lu
para se ter direito à vida.  

Violência  

o fato na 
sociedade.  

o fato na 
sociedade. 

+ Ação: dizer sim é proibir 
armas e diminuir a violência; 
- Passividade: aceita-se a 
violência com

+ Ação: defesa pessoal para 
lutar contra a violência;  
- Passividade: aceita-se a 
violência com

 

A característica pró-ativa do não, que é percebida por seus partidários como um 

aspecto muito positivo, é traduzida pelo discurso sim como uma forma de belicosidade e 

agressão. E, no movimento contrário, a passividade do sim, derivada de certo 

movimento pacifista, é traduzida aos olhos do não como forma de se isentar da 

respon

da um se comportava como sendo o negativo do outro, o lado 

diamet

igura V mostra o 

espaço que separa a aprovação do Estatuto e a realização da votação.  

 

sabilidade pela sua própria vida.  

Como afirma Maingueneau (2005, p. 108), “cada formação discursiva tem uma 

maneira própria de interpretar o seu Outro”. Dessa forma, como a relação com o Outro é 

constitutiva de todo e qualquer discurso, é natural também que cada FD determine 

previamente, como parte de suas regras, o modo como vai tratar o Outro. No caso dos 

discursos do Referendo, ca

ricalmente oposto.  

Mesmo que alguns discursos trabalhem na tentativa de ignorar completamente o 

Outro, como forma de se mostrar forte e dominante, com os discursos do Referendo, tal 

atitude seria impensável até pela forma como os dois estavam indissociavelmente 

conectados. Primeiro porque os dois discursos nascem juntos, a partir de um ponto 

específico – a aprovação do Estatuto do Desarmamento de 2003 que já trazia um item 

exigindo a realização de um referendo para determinar se comércio de arma de fogo e 

munição deveria ou não ser proibido no Brasil. A linha do tempo da F
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FIGURA V 

 

 
 

s contrárias em quase todos os seus temas 

de interesse, conforme mostra o Quadro 

QUADRO 16 

 

SIM TEMAS NÃO 

Portanto, um não vem depois do outro nem já nasce sabendo o que e como terá 

de refutar e excluir do discurso alheio. Os dois discursos se constroem juntos e, por 

partirem do mesmo lugar, também têm muitos pontos de contato. Mas não é assim que 

eles se apresentam. A própria proposta do Referendo exigia duas respostas, por 

natureza, antônimas: sim ou não.  Daí a formação deles como dois discursos 

completamente antagônicos, como se fossem um espelho invertido do outro. Justifica-se 

tal posição pelo fato de apresentarem opiniõe

16.  

__ Porte de arma + 

__ Legítima Defesa + 

+ Legalidade do Referendo __ 

 

Mesmo partindo de um mesmo ponto, os discursos do Referendo logo se 

separam e dão início a sua trajetória de rivalidade e polêmica. Por um breve momento, 

parece que seus caminhos são opostos e que eles não guardam nenhum ponto de contato 

entre eles. Porém, a um olhar mais atento, percebe-se que entre eles há mais semelhança 

do que se possa imaginar e é por essa razão mesma que eles protagonizarão um dos 

embate

mércio de arma 

de fogo

s mais polêmicos da política brasileira.  

O sim e o não têm sua estrutura fortemente ancorada nas mesmas questões, até 

porque são apenas os dois lados de uma mesma possibilidade. Assim, não é possível 

pensar ou decidir por um dos lados sem levar em consideração os temas compartilhados 

pelos dois discursos. A problematização passa necessariamente pelo co

, pela violência e pela percepção da sociedade contemporânea.  

22 de dezembro de 2003 

Inicio dos discursos pelo voto sim e voto não 

23 de outubro de 2005 

Data da votação do Referendo 2005 
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A polêmica surge justamente a partir daquilo que um discurso precisa para se 

diferenciar em relação ao outro. Tudo aquilo que é próprio do Mesmo já está muito bem 

resolvido e aceito pelos que compartilham determinada FD, mas aquilo que é de 

propriedade do Outro e do Mesmo simultaneamente precisa ser constantemente trazido 

à tona 

outro, justamente naquela possibilidade do Outro de dizer o que o 

Mesmo

sustentável qualquer outra idéia contrária às suas mais 

profun

regaram, dessa forma, pelo menos durante todo o período das 

eleições, o peso da polêmica. A traje ma comum aos dois pode ser 

analisada no Quadro 17.  

QUADRO 17 

 

com uma tentativa justamente de derrotar aquilo que seria a maior ameaça para o 

discurso.  

Maingueneau (2005, p. 115) diz que “na polêmica, contrariamente ao que se 

pensa espontaneamente, é a convergência que prevalece sobre a divergência”. Portanto, 

em grandes embates discursivos, a polêmica estará presente naqueles pontos em comum 

com o discurso 

, e somente ele, está autorizado a dizer. Daí a necessidade de destruir qualquer 

dizer contrário.  

Supõe-se que um discurso qualquer se sustenta em determinados pontos que são 

sua própria razão de existir. Idéias das quais não pode se separar sob pena de se 

desfalecer. Dessa forma, é in

das bases. Está lançada a polêmica com outras FDs que carregam um mesmo 

núcleo, no entanto, invertido.  

Como as duas faces de uma mesma moeda, o sim e o não compartilharam temas 

comuns às duas FDs e car

tória de um te

SIM NÃO 
Da violência que já existe na 
sociedade 

Da violência que já existe na 
sociedade 

Da arma de fogo  Da ausência da arma de fogo 
De perder alguém próximo devido 
às arma

De não proteger a si e a família 
s sem a arma 

Da dor 

 
 
 

MEDO 

e do sofrimento  Do direito cassado.  
 

O medo é um sentimento abstrato e não quantificado, mas é muito usado 

diluidamente no decorrer dos dois discursos. Ambos trabalham esse sentimento latente 

na sociedade brasileira tão favorecido pelos mesmos índices de violência que banham 

tanto o sim quanto o não. No entanto, o medo não é tratado da mesma forma. Cada FD 

dá a ele o contorno que lhe é interessante e determina, dessa forma, o meio pelo qual 

esse sentimento deve ser trabalhado e deve responder ao seu outro lado.  
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 Sendo a relação interdiscursiva constitutiva dos discursos, assim também se 

pode dizer que é a polêmica, pois, enquanto os discursos existirem sustentados na sua 

circularidade e no contato com outras FDs, haverá polemização. Maingueneau (2005) 

diz que há o discurso que primeiro se originou e o discurso segundo, aquele que se 

coloca na posição de ser trabalhado pelo primeiro. É como se o discurso que chega 

depois 

 sim e o não que não permite essa separação. Eles nascem 

juntos 

cipais argumentos do sim que 

parecia

r e discurso agente, até 

porque

 vida e negar a violência pela arma de 

fogo. H

ameaçasse o lugar já estabelecido e conquistado do primeiro e conseqüentemente 

é o terreno para a rivalidade.  

No caso do Referendo 2005, essa ordem deve ser pensada à parte e 

cuidadosamente. Se ambos discursos foram originados em um mesmo ponto histórico, 

tendo como suporte basicamente os mesmos pilares não há uma ordem a ser obedecida 

nem discurso que se coloque na posição de traduzir ou ser traduzido pelo seu Outro. Há 

um imbricamento entre o

caminham juntos e, com um prazo de validade demarcado (a data estabelecida da 

votação) morrem juntos.  

Há, no entanto, de se considerar um certo desnível nessa relação. Como dito, não 

se pode dizer quem ameaçou quem primeiro, mas é sabido que o discurso não nasce 

fortemente ancorado na necessidade de destruir os prin

m tão enraizados e solidificados na sociedade. Existia uma predisposição natural 

pelo desarmamento que precisava ser vencida pelo não.  

O não, dessa forma, encena o papel de um discurso que nasce depois, o discurso 

segundo que vai brigar pelo seu espaço discursivo. Aquele que se coloca na defensiva é 

quem vai brigar por ter vez e voz na sociedade. Freqüentemente incorporando a função 

de traduzir o seu oponente, o não garante grandes momentos de dissimetria e distorção. 

O sim também, ocasionalmente, assume o papel de traduto

 essas posições são constantemente alternadas. Não é possível saber quem 

ameaça ou se defende primeiro, o jogo é mútuo e simultâneo.  

A principal estratégia do não é mostrar-se forte o suficiente para derrotar 

preceitos tão solidificados do sim. A tradução do Outro é então uma constante. Por 

outro lado, o sim, na maioria das vezes, coloca-se em uma posição superior, como se 

fosse a postura natural da sociedade defender a

á uma tentativa primeira de ignorar o apelo do não e, dessa forma, o sim, 

aparentemente, recusa-se a entrar na polêmica.  

Mas essa postura de superioridade é logo desmontada à medida que o discurso 

sim é freqüentemente traduzido pelo não. Esse se constitui a partir do que já estava 
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determinado no universo discursivo do sim. Mesmo que não existisse na sociedade 

ainda o vote sim ou vote não havia todo o discurso pacifista e pró-desarmamento e essas 

são as bases da FD do sim. E é por essa razão mesma que o sim não pode manter sua 

postura de superioridade e ignorar o não, porque a própria formação do discurso contra 

a proib

o Outro, porém esse nunca vem 

em sua

ossível determinar quem é o responsável pela polêmica. O sim e o 

não p

s e interdiscursividade ampla que retoma 

outros grandes discursos que circulam na sociedade à época do Referendo e também 

determ

os. No capítulo IV, é tempo de perceber as 

interse

ição de armas se origina como uma ameaça real aos principais fundamentos do 

sim. Percebe-se então que não é possível escapar da polêmica.  

O não rejeita a pretensão universal do sim como única verdade, enquanto o sim 

nega qualquer possibilidade de não ser o suposto discurso legítimo da sociedade. Nessa 

relação entre os dois discursos, um não pára de traduzir 

 forma natural – o que seria esperado, pois cada FD determina tanto seu espaço 

discursivo como as relações que manterá com o Outro.  

Por isso, o jogo de sentido que se instaura entre o sim e o não deve ser percebido 

por esse movimento constante entre as duas FD e pelas regras que são determinadas 

para a constante tradução do Outro. Os discursos nesse movimento tanto atacam quanto 

se defendem e é imp

rotagonizam juntos essa guerra discursiva, alternando papéis e criando e 

destruindo sentidos. 

Essa circulação dos sentidos pode ser percebida a partir de dois pontos 

norteadores dessa análise: a interdiscursividade restrita que se volta para a relação e o 

diálogo direto entre as três revistas do corpu

inam os jogos polêmicos de sentido.  

 

4.2 Interdiscursividade Restrita – as três revistas 

  

As três revistas, Veja, Época e Istoé, travaram um grande diálogo nas suas 

reportagens que antecederam o Referendo, como pode ser percebido melhor no capítulo 

III. Cada uma, como porta voz de uma FD específica, produziu textos (e sentidos) 

coerentes com sua linha de pensamento e destinados a destruir os outros sentidos 

construídos pelas suas concorrentes. No capítulo III, a análise separa, para fins mais 

didáticos, os três universos discursiv

cções entre as FD e os sentidos saindo da sua zona natural para serem trabalhados 

e resignificados por outras FDs rivais.  
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O diálogo entre as revistas foi intenso e conflitante. Para este estudo, pode-se 

considerar o discurso de Veja como o discurso primeiro, pois sua reportagem de 05 de 

outubro

e fazerem convincentes nos seus posicionamentos e principalmente para 

derruba  os interesses de cada grupo de comunicação 

individualmente. Os casos abaixo apresentam os pontos chaves da polêmica entre Veja, 

Istoé e 

lo direito do porte de arma com argumentos para 

justific

ção de sentido do texto; ou ele vem como um discurso Outro 

que fo

gias discursivas destinadas a convencer o leitor de que 

os sen

ficar e certificar o discurso pela razão de quem 

conhece o fato ou pela emoção e dramatização de quem vivenciou determinado 

 de 2005 foi a primeira das três revistas analisadas a abordar sobre o Referendo 

e sua posição exigia respostas de outras FD que seriam dadas nas edições seguintes de 

Istoé e Época.  

O primeiro grande entrave pode ser percebido entre Veja e Época. Essas duas 

revistas, representantes de FDs rivais, o não e o sim, respectivamente, não mediram 

esforços para s

r o discurso alheio que ameaçava

Época. 

4.2.1 A referência a  John Lott  

 

O economista e escritor americano John Lott é bastante conhecido pela sua 

atuação fora da academia na luta pe

ar a posse e o porte de armas pelos americanos. Ele é autor de alguns livros 

bastante conhecidos pelos defensores armamentistas como Mais Armas, Menos Crimes 

e O Preconceito contras as Armas.  

Veja, na sua edição 1925, cita Lott como uma referência no assunto e o cita para 

dar suporte aos seus argumentos contra a proibição. Quando um indivíduo é trazido à 

tona em um texto, ou ele vem como uma palavra de apoio às palavras do discurso, um 

aliado externo na constru

i introduzido em território inimigo para ser desmascarado e invalidado. Nesse 

caso, John Lott aparece como aliado de Veja e ajuda, com a palavra de autoridade, a 

embalar o discurso não.  

Aliás, a palavra de autoridade no discurso jornalístico é um recurso fortemente 

utilizado para ancorar as estraté

tidos trabalhados são de fato verdadeiros e críveis. Visando à função de 

credibilidade, os meios de comunicação recorrem à palavra de terceiros para garantir a 

construção de sentido desejada. 

O discurso então cede a palavra a um terceiro, geralmente imbuído de certa 

autoridade sobre o assunto e com uma competência para falar. A voz para esse sujeito 

de fora é dada porque ele pode rati
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acontec

 quadro abaixo mostra quatro situações nas quais o diálogo traçado 

entre as duas revistas sobre John Lott fu  um jogo polêmico para destruir 

um discurso rival.  

QUADRO 18 

imento. De uma forma ou de outra a palavra alheia vem como uma possibilidade 

de fazer crer que o que se diz é real.  

Nesse sentido é que a Veja recorre ao especialista e autor de vários livros (como 

a própria revista expressa) para ratificar o fato de que o desarmamento é uma ação 

danosa à sociedade. No entanto, a reação vem logo em seguida nas páginas de Época 

quando a revista tenta destruir essa encenação do especialista construída por Veja. 

Época propõe desmascarar esse sujeito que argumenta e, assim, desmascarar o próprio 

discurso de Veja. O

ncionaria como

 

VEJA ÉPOCA 
Com a população desarmada os riscos são 
menores para os criminosos, diz o economista 
americano John Lott, autor de dois livros 
sobre desarmamento. (Ed. 1925)

A relação entre a disponibilidade de armas e o 
crime é conhecida, mas não existe número 
consensual. Há alguns anos o economista 
americano John Lott fez sucesso com uma 
teoria que tentava inverter essa lógica - no 
livro More Guns, Less Crime (Mais Armas, 
Menos Crime) [...] Lott foi flagrado num dos 
maiores casos de fraude acadêmica dos 
últimos anos quando se descobriu que ele não 
tinha dados para corroborar boa parte de seus 
números (por exemplo, o ''2%'') e que outros 
tantos haviam sido manipulados. (Ed. 385) 

Os marginais sentem-se mais seguros para 
invadir as casas mesmo que os proprietários 
estejam dentro, o que potencializa a violência 
dos assaltos, afirma Lott. (Ed. 1925)

 As desculpas foram definidas num 

 de casa". 
(Ed. 386) 

Pressionado para apresentar o estudo em 
detalhes, ele [John Lott] no início disse que o 
trabalho era de outro estudioso. Depois, 
alegou que ele próprio havia feito a pesquisa, 
mas perdera o disco rígido do computador que 
continha os dados. Pediram a Lott, então, o 
material bruto, anotações em papel ou 
registros de seus ajudantes, mas eles não 
apareceram. O economista americano não 
conseguiu dizer sequer quem teria financiado 
tal estudo.
editorial da revista Science como equivalentes 
a "o cachorro comeu minha lição

Em tese, parece lógico que, quanto menos Mito: Mais armas significam menos crime 
armas houver em uma sociedade, menor o 
índice de homicídios. Na prática, não é o que 
acontece. (Ed. 1927)

Trata-se de uma fraude. (Ed. 386) 

Na década de 90, os índices de criminalidade 
diminuíram nos Estados Unidos apesar de as 
leis terem se tornado mais liberais em relação 
ao porte de armas, disse a VEJA o economista 

Estatísticos e sociólogos, porém, perceberam 
que os cálculos de Lott foram criados de 
forma a que os números disponíveis 
produzissem sempre determinado resultado. 
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americano John Lott, autor do livro O 
Preconceito contra as Armas. (Ed. 1927) dos - por exemplo, todo 

o território americano, exceto a Flórida -, os 

Quando o mesmo tipo de conta era aplicado 
sobre outra base de da

resultados se tornavam radicalmente 
diferentes. (Ed. 386) 

 

No discurso primeiro de Veja, Lott aparece como um sujeito que sabe o que diz, 

um especialista autor de livros sobre o assunto. Sua palavra é tomada como argumento 

de verdade e seriedade. Já em Época, a mesma personagem é desfigurada e seus 

argumentos dissolvidos justamente por apresentarem-se falsos. Nesse caso, pouco 

importa quem tinha de fato a razão, se a palavra do economista americano pode ou não 

ser tom

urso sim, considerar que mais 

armas geram mais segurança é uma questão incompatível com sua própria natureza: 

mais vida, menos armas, conforma atesta o Quadro 19:  

 

QUADRO 19 

 

ada como verdade. John Lott é apenas um instrumento para ambos os discursos 

atingirem seus méritos em uma guerra instaurada.  

Para Veja um recurso à exterioridade capaz de justificar e embasar seus 

argumentos. Para Época, uma porta para adentrar o discurso Outro, exaltar suas 

fraquezas e torná-lo vulnerável diante de seus seguidores. Época não escolhe rebater os 

enunciados atribuídos a Lott aleatoriamente, mas só o faz porque eles se apresentam 

inconciliáveis com seu universo discursivo. Para o disc

SIM NÃO 
- Armas +   Armas

- Insegurança - Crime 
- Mortes - Morte 
+ Vida + Vida 

 

No caso John Lott, o que existe é uma polêmica em que um tenta desqualificar o 

discurso Outro, como afirma Maingueneau (2005, p. 114), “mostrando que ele viola as 

regras do jogo (mentindo, produzindo citações inexatas, informações errôneas, sendo 

incompetente, pouco inteligente)”. Época assume a função inquisidora de mostrar a 

verdade submersa dos fatos, de deixar o Outro em situação embaraçosa e enfraquecido. 

E inversamente, ao trabalhar com a denúncia, Época pretende ganhar pontos com seus 

leitores e fazer seu discurso vencedor.  
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4.2.2 Os Mitos (des)construídos  

 

De um lado a outro na polêmica os discursos trataram de criar seus próprios 

mitos e os transformaram em verdade absoluta. São idéias que se encontram na raiz 

mesmo de cada FD e que por essa razão se transformam em pontos norteadores dos 

discursos. Cada discurso tem as suas próprias verdades que se constroem dentro dos 

limites 

freqüen

te devido às pré-

condiçõ

Quadro 20 mostra 

algumas verdades que pré-existiam na sociedade e somente depois da construção dos 

discursos do Referendo é que elas tomar  polêmica.  

 

QUADRO 20 

das FD, mas também são planejadas a partir do Outro – as respostas prévias que 

têm de ser feitas ao discurso Outro.  

Essas verdades, dentro de seu universo discursivo, são inabaláveis, mas fora 

estão à mercê do Outro e das outras verdades. Rivalizam e polemizam entre si, porque 

temente só há espaço para apenas uma delas. Mas como se dá a construção 

dessas verdades inabaláveis? Como elas se formam e se mostram tão fortes no discurso? 

Maingueneau (2005, p. 118) diz que o “discurso convence porque ia pela nossa 

cabeça o que já convencia”. Ou seja, as verdades não são criadas a partir do nada, sem 

referências ou ainda sem propósito definido. Elas funcionam justamen

es de existência do próprio discurso. Mas mesmo assim, ainda é necessário um 

discurso para que elas aconteçam, como afirma Maingueneau (2005).  

Portanto, em muitas situações, os discursos servem como plataforma de 

divulgação de verdades que já circulavam e eram sentidas na sociedade. Como por 

exemplo, o sim e o não que refletiam desejos já manifestos e muitas vezes tais discursos 

serviram apenas para confirmar e exaltar aquilo que já passava pela cabeça e pelo 

coração de muitos. Idéias de paz ou de direitos adquiridos não surgiram aleatoriamente, 

mas apenas vieram à tona em FDs especificas e propícias.  O 

am seu lugar na

SIM NÃO 
Armas matam Armas salvam vidas 

Paz Direitos do Cidadão 
Vida é um presente e se aceita Direito à vida – luta-se pela vida 
 

Os discursos servem por fim para arrumar essas verdades, fortalecê-las diante do 

inimigo, das outras verdades. Assim, constroem-se argumentos complexos e estratégias 

discursivas que garantam o lugar e a existência dessas verdades principalmente quando 
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elas são ameaçadas por outras idéias tão certas e cheias de razão quanto. Na tentativa de 

derrotar essas outras idéias tão perturbadoras para a sua própria FD, a revista Época de 

10 de outubro de 2005 constrói, quase como em um tribunal jurídico, uma rede de 

provas e contra-argume

não. Como afirma Fouc

; ela não se relaciona com um 
interlocutor, mas com um suspeito; ela reúne as provas de sua 

e relatos e acontecimentos reservados à imaginação e à fantasia. Já 

pressupõe fatos sem cons m questionados e 

desmitificados.  

1- Mitos sobr

s segundo Época Veredictos de Época 

ntos para as principais verdades do discurso antagonista pelo 

ault (2006b, p. 226) ainda na metáfora da prática jurídica,  

a polêmica não abre a possibilidade de uma discussão no mesmo 
plano, ela instrui um processo

culpabilidade e, designando a infração que ela cometeu, pronuncia o 
veredicto e lança a condenação.  

 

O Quadro 21 mostra como Época hábil e diretamente retoma os principais 

argumentos do discurso não para em seguida dar seu parecer final sobre as verdades. A 

própria reportagem (ed. 386) se intitula 10 Mitos sobre as Armas. A palavra mito 

retoma a idéia d

istência real e sólida prontos a sere

QUADRO 2 e as Armas 

 

Mitos sobre as Arma
- O discurso não - 

As armas ajudam o cidadão de bem a se 
defender dos bandidos.  

Em tese sim, na vida real não.  

Armas não matam pessoas – pessoas é que 
matam pessoas. Sem armas, os homicid
matar do mesmo jeito, usando outros 
instrumentos. 

as vão 
Em termos. 

Os bandidos usam armamento pesado, 
contrabandeado, com rifles AR-15. Proibir a 

ade absoluta 

venda não adianta nada. 

Isso não é uma verd

Gente de bem usa armas para se defend
Bandidos us

er. 
am armas para matar. 

ssim.  Não é bem a

Mais armas significam menos crime Trata-se de uma fraude 
Não adianta criar uma lei que não será Em termos 
cumprida.  
Outros países tentaram proibir a venda de Falso 
armas. Não funcionou. 
Armas no lar só matam porque as pessoas não 
são treinadas para usá-las.  

Em parte. 

O Estad
cidadão

o não tem o direito de impedir o 
 livre de se defender. 

Em termos.  

 

Primeiramente, Época só traz e configura como mito argumentos do discurso 

não. O mito é o discurso Outro, aquele que carece de realidade e se baseia apenas na 
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fantasia. Cabe à revista, detentora de sua verdade, desfazer esses mitos e dar a 

verdadeira sentença sobre eles. E esse julgamento é contundente e irrevogável. As 

expressões em termo e não é bem assim tentam por fim à polêmica ao se apresentarem 

como a palavra final. Em outro momento não há nem possibilidade de acordo nem 

tentativa de resgate das verdades alheias quando o mito é imediatamente considerado 

falso. Época tenta fechar, com suas sentenças, o ciclo de sentido que se estabelece no 

Referen

ramente os contra-argumentos 

de da revista da Editora Globo. Em V são mais mitos, mas verdades 

absolutas – aqueles pontos norteadores do discurso não.   

QUADRO 22 

ÉPOCA 

do. O martelo é batido, mas por pouco tempo porque logo em seguida haverá 

réplicas e tréplicas e outras tantas retomadas.  

Saindo de Época e indo à Veja, é importante perceber como esses mitos são 

construídos no seu lugar de origem para entender mais cla

eja, eles não 

 

VEJA 
Os países que proibiram a venda de armas 
tiveram aumento da criminalidade e da 
crueldade dos bandidos. (Ed. 1925) 

Políticas de desarmamento funcionaram na 
maioria dos países. (Ed. 386) 

Certo como os impostos e a morte, os 
vendedores ilegais de armas continuarão 

ar. 

alimentando o arsenal dos bandidos com 
equipamentos de destruição cada dia mais 
poderosos. (Ed. 1925) 

O mercado paralelo é hoje o grande 
fornecedor da criminalidade, mas a maioria 
dos revólveres e pistolas usados pelos 
bandidos é roubada de cidadãos comuns - e 
não contrabandeada, como reza o imaginário 
popul

O Referendo pode proibir a venda desta arma 
[imagem de um revolver calibre 38], mas nada 
pode fazer para tirar este arsenal das mãos dos 
bandidos [imagem de uma página inteira de 
granadas e balas de fuzis (Ed. 1925) 

Isso não é uma verdade absoluta. Só a elite do 
crime tem dinheiro para essas armas. (Ed. 
386) 

A culpa pelos altos índices de criminalidade e 
de homicídios não é da arma, mas de quem as 
tem em mãos. Revólveres não transformam 
cidadãos em assassinos. (Ed. 1925) 

o. Boa parte desses crimes é cometida 

A maioria dos homicídios (63%) resulta do 
que se chama tecnicamente de ''conflito 
interpessoal''- briga de marido e mulher, 
confusão entre vizinhos, quebra-paus no 
trânsit
por cidadãos comuns, gente ''de bem'' que 
simplesmente tinha uma arma à mão. (Ed. 
385) 

Um carro pode ser roubado e usado por 
bandidos para fazer assaltos. Uma casa pode 
ser alugada e transformada por seqüestradores 
m cativeiro para suas vítimas. Uma arma 

legal pode ser roubada, furtada ou vendida 
ilegalm
 

e, não vão “matar do 
mesmo jeito”. Isso porque instrumentos como 
facas e cassetetes são menos perigosos que a 
arma de fogo.  (Ed. 386) e

Os homicidas, em verdad

ente para um bandido. (Ed. 1926)
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Quando afirmados por Veja, esses enunciados são tratados como verdades 

reveladas, fatos que vêm confirmar aquilo que já se sabia ou se sentia. Os sentidos 

tomam

, esses mesmos instrumentos 

são vis

avras e os argumentos se viciam entre atacar e se defender. 

Pouco sobra senão repro

afirma, dessa forma, que

s não a avançar, não a se 
arriscar sempre mais no que dizem, mas a se fechar incessantemente 

ente aquilo que se quer e precisa ouvir. 

E assim

sua própria existência, 

cada d

 parte no jogo e Veja constrói sua cadeia argumentativa de modo a persuadir e 

provar suas próprias verdades. 

 Em seguida, em resposta aos enunciados de Veja, Época retrabalha aqueles 

sentidos de acordo com uma FD antagônica. Nesse momento e espaço, aqueles 

enunciados não são mais verdades, mas mentiras que precisam ser explicadas, 

comentadas e transformadas. De um lado, carros ou qualquer outro instrumento 

representa tanto perigo quanto as armas de fogo; no outro

tos como potencialmente menos perigosos. Ou ainda a percepção de que políticas 

restritivas de armas funcionam ou não para outros países.  

Na polêmica, os sentidos são apenas jogados de um lado a outro e 

constantemente desfigurados. Percebe-se que dentro dessa guerra não há muito espaço 

para novas idéias. As pal

duzir esse ciclo que pode ser infinito. Foucault (2006b, p. 227) 

 

anátemas, excomunhões, condenações, batalhas, vitórias e derrotas 
não passam, no fundo, de maneiras de dizer. E, no entanto, também 
são, na ordem do discurso, maneiras de fazer que não deixam de ter 
conseqüências. Há efeitos de esterilização: alguém já viu uma idéia 
nova surgir de uma polêmica? E poderia ser de outra maneira, uma 
vez que os interlocutores são nela incitado

no justo direito que eles reivindicam, na sua legitimidade que devem 
defender e na afirmação de sua inocência! 

 

Na verdade, ambos os discursos, na polêmica, reivindicam para si a legitimidade 

de suas afirmações, o que eles dizem são justam

, pouca diferença faz o que é dito fora dessa FD, pois são apenas ecos de uma 

verdade alheia e pouco ou nada convincente.   

Verdades e acusações mútuas impedem justamente que novas idéias apareçam e 

quem sabe seja possível sair da polêmica. Cria-se um ciclo vicioso de ataques e defesas 

e já não importa mais quem diz o certo, porque, no fundo, cada qual tem suas razões e 

erros. Tentando provar apenas o seu lado como forma de manter 

iscurso segue acreditando que será ouvido e compreendido, que existirá em 

algum lugar alguém ou alguma coisa que ponha fim à polêmica.  
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No entanto, como lembra Maingueneau (2005, p. 115) isso parece mais uma 

“ficção que sustenta a polêmica sem poder por nela um termo”. Não há de vir, senão 

ilusoriamente, um terceiro pronto a dar a resposta certa e mostrar a verdade final. Até 

porque, no jogo discursivo, não há o sentido certo, resguardado, que espera ser trazido à 

tona para por fim a todos os outros. Há muitos sentidos que se somam, se sobrepõem e 

se excl ia dois lados, duas verdades e 

muitos 

al, duas respostas antagônicas são pleiteadas, 

voto a

nção sobre o proposto. A revista Istoé, ao afirmar sua 

posição

a resposta pronta ao leitor porque 

não cabe a ela a decisão final sobre o Referendo. A revista apenas marcará pontos dos 

dois lados da disputa para cada um tirar s. Eis o plano apresentado pela 

Istoé em contraponto à Veja, segundo o Quadro 23.  

Veja Istoé 

uem indefinidamente. No Referendo 2005, hav

sentidos.  

 

4.2.3 O silêncio como polêmica – Istoé x Veja 

Pressupõe-se que, pelas próprias condições dadas do Referendo, não é possível 

restar muito espaço fora da polêmica. Afin

 voto, em um debate sem fim. Duas FDs que rivalizam e lutam para sair 

vencedoras. Portanto, é de se imaginar que todos os sujeitos tomassem partido por um 

dos lados e seguissem na luta pela vitória. 

No entanto, como visto no capítulo III, há casos em que, pelo menos 

aparentemente, buscou-se uma ise

 de neutralidade, acreditava que poderia ser um contraponto ao debate e quem 

sabe escapar da polêmica. Mas é de fato possível manter-se em silêncio? Ou ainda, é 

possível não entrar na polêmica? 

Istoé, na sua edição de 12 de outubro de 2005, busca se diferenciar da sua 

concorrente Veja quando afirma que não dará nenhum

 suas conclusõe

 

ADRO 23 QU

VEJA alinha sete razões pelas quais julga 
correto votar NÃO no referendo sobre o 
comércio de armas de fogo convocado para o 
próximo dia 23. (Ed. 1925)

ja, pela 
manutenção da venda de armas e munições. 
(Ed. 1878) 

Istoé apresenta sete razões para se optar pelo 
sim – ou seja, pela proibição – e mais sete 
para se optar pelo não – ou se

VEJA acredita que a atitude que melhor serve 
aos inte

[Histórias] que certamente vão contribuir com 
resses dos seus leitores e do país é 

incentivar a rejeição da proposta de proibição. 
(Ed. 1925)

sua escolha. Apenas contribuir, porque a 
decisão é sua, apenas sua. (Ed. 1878) 
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Istoé busca, dessa forma, se isentar da polêmica pretendida pelo Referendo, pois 

acredita que apresentar tanto as razões de um lado quanto de outro a faz permanecer 

neutra. A revista oferece aos leitores a parte que supostamente faltou à Veja - as 

verdade

o da reportagem são sete depoimentos de cada lado e eles apresentam 

fortes componentes que justificariam a e da um deles apresenta um título 

que res im quanto pelo atorze 

QUA

RA VOTA SIM ARA VOTA NÃO 

s do Outro. Em uma vã inocência, como se o Outro pudesse apresentar suas 

próprias verdades no Mesmo. Sabe-se que, como em dois mundos inconciliáveis, não é 

possível abarcar as duas verdades.  

O format

scolha final. Ca

ume o argumento tanto pelo s não. O Quadro 24 mostra as c

razões de Istoé. 

DRO 24 

RAZÕES PA RAZÕES P
Por mais igualdade A polícia está sucateada 
Morte com a própria arma Maior tráfico de armas 
Contra a tragédia E depois, que direitos vão nos tirar? 
Reação perigosa Bandido ferido 
Não ao olho por olho Direito de Defesa  
Arma puxa violência  Basta aplicar o Estatuto 
Redução do arsenal na rua Vão desarmar o lado mais fraco 

 

Istoé com uma estratégia discursiva e também comercial tenta apresentar os dois 

discurs

 de exclusão do debate. No entanto, tal omissão não se faz pelo silêncio, 

porque

eja capaz de por fim à polêmica, pois não existe o veredicto final pronto a 

se mos

                                                

os e, por não tomar uma posição declarada, acredita que está acima deles. A 

revista comporta-se como aquela fonte externa que vem por fim à polêmica – o Terceiro 

capaz de equalizar o debate.  

Dentro do corpus analisado, Veja posiciona-se pelo não; Época, pelo sim e Istoé 

acredita que traz a palavra final para o leitor. A expressão Só o leitor decide reafirma 

sua postura

 a revista não deixa de dizer, ao contrário, fala pelos dois lados. E quando se diz 

algo, se produz sentidos. Istoé não deixou de produzir sentidos62 mesmo quando tentava 

a isenção.  

Mas o papel de Terceiro não pode ser exercido integralmente pela revista, pois 

não haveria essa possibilidade de exclusão, nem como dito anteriormente, não há coisa 

alguma que s

trar nem a verdade que tem preponderância sobre a outra. Apenas na filosofia 

 
62 Ver o item Capítulo III, item 3.3.3 – Por onde os sentidos escapam.  
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Platônica há o mundo intocável da verdade que serve de inspiração para a cópia 

imperfeita.  

Istoé também falha em outro papel que tenta desempenhar – o de não entrar na 

polêmica. Sua postura construída de neutralidade jornalística é uma tentativa de se 

mostrar a parte do debate. Sem tomar partido, deixa a decisão nas mãos do leitor e 

acredita

ois onde há a relação com o Outro, haverá entraves e nós a serem desatados. 

Não há

a polêmica. Ao produzir seus argumentos 

com ba

ar de 

Veja mais por uma es

objetividade bem dema

fiéis seguidores da FD p

outra parcela dos leitore

sa à lei implacável da captação: é 
preciso seduzir o público. (...) Isso os coloca em uma situação de 

, dessa forma, que é possível não se envolver. No entanto, como afirma 

Maingueneau (2005), pela própria relação constitutiva do discurso com o Outro, tanto 

não é possível sair quanto não é possível entrar na polêmica, afinal sempre já se está na 

polêmica.   

Se a interdiscursividade é inerente ao discurso, então assim também é a 

polêmica. P

 escolha para Istoé, a revista apenas simula sua isenção. Tenta silenciar, mas não 

é totalmente possível, porque os sentidos escapam; tenta sair da polêmica, mas também 

não é possível, pois está presa à própria condição interdiscursiva de todo e qualquer 

discurso.  

 Na verdade, Istoé construiu uma outr

se no discurso contundente de Veja a favor do voto não, Istoé deixou de 

responder sobre o Referendo em si, para responder sobre a posição jornalística adotada 

por Veja. As razões para a comercialização de arma de fogo ficaram menores diante do 

propósito maior contra que Istoé se insurgia.  

Tem início outro embate travado no plano comercial entre as revistas. Os dois 

semanários de informação mais antigos do país, concorrentes históricos, lançam-se na 

busca por captação e persuasão de seus respectivos leitores. Istoé tenta se diferenci

tratégia de marketing do que por princípios jornalísticos de 

rcados. Por ser enfática na sua posição, Veja agradou aos mais 

elo não, mas também desagradou, com seu discurso agressivo, 

s e Istoé tenta justamente abarcar esse grupo descontente.  

A instância da informação é submis

concorrência comercial que passa pela necessidade de atingir um 
maior número de eleitores, ouvintes e telespectadores. À lógica da 
informação, que exige credibilidade no tratamento das notícias, se 
sobrepõe uma lógica de mercado, que exige resultados quantitativos. 
(CHARAUDEAU, 2006b, p. 283) 
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Istoé se oferece como contraponto às práticas discursivas de Veja, uma 

possibilidade de isenção jornalística. O discurso construído pela revista é mais enfático 

em dem

o acontece somente entre Veja e Istoé, mas também na relação 

entre É

ão infinitos e nunca 

estáveis. Além disso, por mais que se tente, não há como escapar da interdiscursividade 

nem da polêmica, pois a relação com o Outro é a parte necessária para construir o 

próprio sário, seja 

para refutar, excluir ou simplesmente na vã tentativa de se omitir.  

rasileiros. Por outro lado, há também o agravante de um histórico forte de 

violência no país que também determina os sentidos na hora de escolher sobre a 

comercialização ou não de arma de fogo e munição. Os dois casos precisam ser 

colocados em perspectiva para uma análise mais apurada sobre os sentidos do 

Referendo.  

arcar essa diferença do que em apontar de fato as muitas razões do sim e do não. 

Inclusive, a propaganda que há no final da reportagem da edição 1878 em que a revista 

se vende como independente, é a maior amostra daquilo com que Istoé estava realmente 

preocupada – vide anexo E.  

O debate apenas muda de lugar e o Referendo se torna o pano de fundo para 

outras batalhas. E nã

poca e as outras duas. As três revistas, ao tentarem se responder mutuamente, 

desencadearam uma verdadeira guerra discursiva em que, muitas vezes, já não mais 

importava o comércio de armas de fogo e munição, mas a busca por manter e captar 

ainda mais leitores.  

Entre tantas respostas e réplicas, o diálogo que as três revistas travaram mostra 

que o tema pode ser o mesmo (o Referendo), mas os sentidos s

 discurso. Cada um se construiu amparado nessa relação com o adver

 

 

4.3 Interdiscursividade Ampla – os outros discursos da sociedade. 

 

Existem na sociedade outros discursos que também determinam o movimento 

dos sentidos no Referendo e eles precisam ser analisados a parte se o que se deseja é 

apreender os tantos efeitos de sentidos que surgem no debate daquelas eleições. 

Primeiramente, o Referendo é proposto no meio de uma grande crise política e os 

sentidos também migram fortemente para os problemas políticos que desviavam a 

atenção dos b
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4.3.1 A crise política  

 

As crises políticas fazem parte da realidade brasileira e de tempos em tempos 

assombram a nação. Como uma bomba, elas caem de surpresa sob as vidas das pessoas, 

mancham e envergonham a história do país e deixam um rastro de decepção e 

instabi

aço certo no agendamento midiático, pois, 

segund

podere

abalhadores tinha atingido seu maior projeto político. Foi um tempo em 

que a 

agora é o 

tempo 

lidade política. No Brasil, escândalos políticos estão impreterivelmente 

relacionados à corrupção. Fato explicado até pela própria história, herança de um país 

colônia e monarquista em que por tantos séculos não havia divisão clara entre o público 

e o privado.  

Apesar de existiram em muitos períodos da nossa história, os escândalos 

políticos na sociedade contemporânea têm esp

o Thompson (2002b) eles se elevam à categoria de escândalos midiáticos porque 

extrapolam a barreira local devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação. 

Alem disso, já existe toda uma cultura nas mídias favorável a buscar e divulgar esses 

escândalos tamanho o interesse das pessoas.  

A democracia é o espaço por excelência dos escândalos políticos. Apesar de eles 

m aparecer em qualquer forma de governo, é na democracia liberal que eles 

encontram um terreno fértil para se desenvolver, pois, além da imprensa gozar de 

relativa autonomia, a política é palco de inúmeros entraves e confrontos por poder e por 

visibilidade dos mais diversos grupos de interesse.  

Na história recente do Brasil, um caso em particular merece a atenção quando se 

analisa o momento do Referendo. Em outubro de 2002, Luis Inácio Lula da Silva foi 

eleito Presidente da República depois de três candidaturas frustradas. Finalmente o 

Partido dos Tr

palavra de ordem era esperança. Cansados de perpetuar uma mesma ordem 

política, os brasileiros votaram por um sonho de mais justiça social aliado às práticas 

políticas e econômicas mais moderadas propostas por esse “novo” partido que se 

apresentava.  

“Agora é Lula” dizia o slogan de campanha de Lula em 2002, ou seja, 

de mudança, tempo de construir um novo país mais justo, mais honesto. A 

proposta era justamente permitir que uma nova ordem política se instalasse para mostrar 

aos brasileiros, cansados de verem a história se repetir, que era possível menos 

corrupção, mais justiça social e desenvolvimento econômico andarem juntos.  
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E assim seguiu o

uma filmagem denunc

pacote de dinheiro dado

denúncia dá início a um

Partido dos Trabalhador

No dia 6 de junho de 2005, o deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) 

o em tramitação na Câmara dos Deputados. 
, 2005, p. 7) 

já passou por inúmeras outras crises políticas, já 

enfrent

 instabilidade política.  

 governo Lula sem muitas oscilações até maio de 2005 quando 

ia Maurício Marinho, diretor dos Correios, embolsando um 

 por um corruptor como lembra Cavalcanti (2005; p. 7). Essa 

a série de acusações contra pessoas ligadas ao governo Lula a ao 

es. Foi o início de mais uma e longa crise política no país. 

deu uma entrevista que abalou os alicerces da República. Na 
entrevista, ele afirmou que parlamentares do Partido Popular (PP) e 
Partido Liberal (PL), que participam da base aliada do governo, 
receberam o Mensalão. Mensalão seria uma mesada oferecida a 
deputados para votarem a favor de projetos de lei, encaminhadas pelo 
Poder Executiv
(CAVALCANTI

 

As declarações de Roberto Jefferson foram bombásticas e tiveram graves 

conseqüências políticas para os aliados do Presidente Lula que seriam os responsáveis 

pelo pagamento das propinas. Abriram-se investigações e comissões parlamentares de 

inquérito para averiguar as denúncias.  

Aos poucos foram caindo grandes nomes do governo do PT, o Ministro-chefe da 

Casa Civil, José Dirceu, foi o primeiro alvo e vários nomes supostamente ligados a 

corrupção iam surgindo diariamente. Tudo isso foi, na verdade, uma grande onda de 

denúncias e acusações que aparecia e pela sua grande quantidade não tinha nem tempo 

de ser verificada e apurada com mais rigor.  

É verdade que o Brasil 

ou dezenas de CPIs e até já derrubou um presidente num processo de 

impeachment, no entanto essa crise trouxe um diferencial nunca sentido tão 

profundamente: a decepção. Toda a esperança e crença (porque essa era a palavra pra 

descrever a relação da maioria dos eleitores com o PT) foram ruindo a cada nova 

denúncia, a cada nova acusação.   

Vale salientar, por outro lado, que muitas denúncias ficaram em aberto, foram 

levantadas, exaltadas, principalmente pelos meios de comunicação, e não foram 

provadas oficialmente. Mas independente de ser verdade ou não, a onda de denuncias 

foi suficiente para desestabilizar o governo de Lula e estender em muito mais que o 

previsto essa situação de caos e

E foi nesse contexto sócio-político que foi feita à população a pergunta sobre o 

comércio de armas de fogo. Enquanto todos estavam estarrecidos e envolvidos nos fatos 

que surgiam contra o governo, quando todos os meios de comunicação voltavam sua 
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atenção para a crise política, o Referendo aparece no meio desse turbilhão com uma 

pergunta bastante controversa. 

Na realidade midiática dos escândalos políticos, um caso a ser analisado é o da 

revista Veja que, ao tomar partido de forma tão contundente a favor do não, se colocou 

no epicentro da crise política e do Referendo. A postura de Veja com seu discurso 

radical

enúncia dos Correios, no final de maio de 2005, Veja lançou-se em 

uma co

a forma, 

durante vários meses o desenrolar das denúncias e determinou a agenda de discussão 

política no país.  

25 tamento da revista ao escolher suas matérias de 

ríodo que

2005) até a primeira vembro, logo após as eleições do Referendo. 

DATA DA CAPA 

 e até agressivo está, na verdade, coerente com a posição que a revista vinha 

tomando diante da crise do governo Lula já há alguns meses.  Toda a posição de Veja 

abertamente a favor do não trabalha tanto no sentido de derrubar e desqualificar o 

discurso Outro do Referendo – o sim – quanto no sentido de ratificar seu discurso mais 

antigo contra o governo Lula.  

Essas duas frentes de atuação do discurso de Veja trabalham em harmonia e se 

complementam. Para ratificar seu discurso mais antigo contra o governo do Partido dos 

Trabalhadores, Veja precisa derrubar o discurso Outro, o sim, que é a posição oficial do 

governo e a posição pessoal do presidente63. E a revista somente obtém êxito em 

desqualificar o discurso sim se ratificar ainda mais sua posição contra o governo.  

Desde a d

rrida atrás de furos jornalísticos sobre essa crise política e não poupou espaço 

nas suas edições para se referir a todo e a qualquer fato novo que aparecia ligado aos 

esquemas de corrupção nas esferas do governo federal. Veja determinou, dess

O Quadro  mostra o compor

capas no pe  vai do aparecimento da fita com o flagrante dos Correios (maio de 

semana de no

 

QUADRO 25 

TEMA DA CAPA 
25/05/2005 CORRUPTOS: Estamos perdendo a guerra contra a praga. 
01/06/2006 O HOMEM BOMBA: Roberto Jefferson ameaça junto Dirceu, Delúbio e 

Silvio do PT 
08/06/2005 Amazônia à venda: petistas presos aceitavam propinas de madeireiras 

que devastavam a floresta. 
15/06/2005 Quem mais? Qual será o rosto do próximo escândalo?  
22/06/2005  de José Dirceu, Lula tenta salvar o 

ografia. 
Tem Conserto? Com a demissão
governo e sua bi

29/06/2005 PT. O grande erro – confundir o partido com o governo 

                                                 
63 Ver Capítulo III, quem apoiou o sim e o artigo do Presidente: Mais vida, menos armas.  
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06/07/2005 O elo se fecha: documento é a peça que faltava para provar que Marcos 
do o assunto é dinheiro. Valério e PT são um só quan

13/07/2005 Ele sabia? Pesquisas: 55% dizem que Lula sabia da corrupção. 
20/07/2005 Mensalão: quando e como Lula foi alertado. 
27/07/2005 A chantagem: a história secreta de como Marcos Valério emparedou o 

ntar tudo.  governo ao ameaçar co
03/08/2005 O risco Dirceu. 
10/08/2005 LULLA. Lula está em uma situação que já lembra a agonia de Collor. 
17/08/2005 A luta de Lula contra o impeachment. 
24/08/2005 Denúncias atingem Palloci. 
31/08/2005 Político artificial: o Brasil tem as campanhas mais caras do mundo. Isso 

idades. torna a corrupção inevitável e ajuda a eleger nul
07/09/2005 O “mensalinho” de Severino 
14/09/2005 Mais forte que a crise 
21/09/2005 PT...era vidro e se quebrou. A história de uma tragédia política. 
28/09/2005 A máfia do apito 
05/10/2005 7 razões para votar não 
12/10/2005 A terra no limite 
19/10/2005 Celso Daniel. Um fantasma assombra o PT 
26/10/2005 7 soluções testadas e aprovadas contra o crime 
02/11/2005 Os dólares de Cuba para a campanha de Lula 
Fonte: Arquivo Veja on- line 

 

A escolha da capa de uma revista semanal de informação não é de forma alguma 

uma decisão aleatória ou sem maiores implicações. O que está impresso na capa 

expressa uma parte daquilo que o editorial considera mais importante naquele 

determinado contexto e momento e expressa, principalmente, o que está dentro de sua 

formaç

 política no país.  

 Brasil. As 

capas 

ão ideológica.  

Ao se analisar o Quadro 25, percebe-se a repetição do tema da crise política do 

governo Lula inaugurada com a gravação do Presidente dos Correios recebendo 

dinheiro ilicitamente. Foram 24 edições seguidas recorrendo ao tema corrupção e 

imprimindo edição a edição a existência de uma crise

É claro que muitas notícias e denúncias apresentadas pela revista contribuíram 

para que se fosse buscar apurar a verdade mais profundamente e que a natureza dos 

fatos investigados por si só já constituíam uma crise política séria no país. Não seria 

possível negar esse fato. No entanto, o que se percebe nesse caso é a insistência da 

revista em provar e tornar isso real a qualquer custo. 

Quase seis meses, ou seja, vinte e quatro edições centradas em um único tema. 

Os títulos variavam conforme o aparecimento de uma denúncia ou os novos resultados 

das apurações das CPIs, mas sempre envoltos com a questão corrupção no

da revista funcionam como uma interface com o leitor e são um elemento 

indispensável para compreender aquilo que será encontrado nos textos interiores e mais, 
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elas também dizem muito das condições de produção desses textos, portanto o fato de 

investir seis meses de suas capas é, no mínimo, uma tentativa de Veja de ratificar 

insistentemente seu discurso e torná-lo um discurso verdadeiro e vencedor.  

Desse conjunto de 24 edições de Veja e que tem o tema recorrente da corrupção 

no Brasil, apenas três edições se configuram, a princípio, como fora desse conjunto. São 

as capas de 05, 12 e 26 de outubro de 2005, especificamente as edições 1925, 1926 e 

1928 (três das revistas analisadas pelo corpus). Elas trazem os seguintes títulos 

respectivamente: “7 razões para votar não”; “A terra no limite”; “7 soluções testadas e 

aprovadas contra o crime”. A primeira e a última referem-se diretamente ao Referendo 

2005 e

anifestando ao 

longo d

o (05/10/2005 e 

26/10/2

pelo 

governo federal. Mai

publicamente em erro e

Lei que se impõe como 

 a edição do dia 12/10 que teve o único tema afastado das questões corrupção, 

traz uma reportagem sobre o planeta Terra (a degradação ambiental e até quando a Terra 

agüentará), mas divide sua capa com uma chamativa tarja vermelha na parte inferior 

com o seguinte dizer: “Os negócios de Vavá – irmão de Lula faz lobby na Petrobras, na 

Caixa e até no Planalto”. 

O que, à primeira vista, pode parecer uma exceção, é na verdade, uma 

continuação de como os discursos ideológicos da revista vinham se m

esses seis meses. A capa com a reportagem sobre a degradação do planeta Terra 

não trazia diretamente uma nova etapa da crise política, apenas recorria a ela através de 

uma grande tarja vermelha, mas também apresentava um tema cujo principal mote era o 

medo, o pessimismo e a insegurança, ambos aspectos são sentimentos latentes que estão 

presentes nas pessoas em tempos de crises tanto políticas quanto sociais. 

Quanto às duas capas voltadas diretamente para o Referend

005), também não se pode dizer que elas se configuram como uma exceção. 

Analisando o comportamento das outras edições de Veja nesse período desde o estopim 

da crise, a posição da revista quanto ao Referendo não poderia ser mais coerente com 

sua própria história e com o discurso que vinha apresentando, uma vez que o governo 

federal expressou publicamente sua posição a favor do desarmamento. 

Essas três edições não constituem um conjunto à parte, mas fazem parte das 

mesmas condições de produções dos outros textos de Veja e expressam seu 

posicionamento diante da polêmica instaurada com a proposta do Referendo 2005 

ngueneau (2005; p.114) diz que “polemizar é apanhar 

 colocar o adversário em situação de infração em relação a uma 

incontestável”. Veja oficializou o discurso sim como adversário 
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e a partir daí desenvolv

adversário e colocá-lo em xeque perante .  

eu próprio simulacro. (MAINGUENEAU, 2005; p.113) 

Na verdade, a polêmica age com

trazer o Outro para dentro do nscientemente e tenta trazer 

eu uma série de argumentos e proposições para desqualificar o 

seu verdadeiro e inabalável discurso não

A polêmica aparece exatamente como uma espécie de homeopatia 
pervertida: ela introduz o Outro em seu recinto para melhor conjurar 
sua ameaça, mas esse Outro só entra anulado enquanto tal, simulacro. 
Ela mantém, pois, um duplo laço com o simulacro: pelo fato de que 
ela mesma é apenas um simulacro de guerra, uma guerra de papel, 
como diz o nome; e pelo fato de que ela não cessa de traduzir o Outro 
em s

 
o um grande jogo de cena. No caso de Veja, ao 

 seu discurso, a revista o faz co

do discurso Outro aquilo que sabe que pode rebater mais facilmente e aquilo que pode 

ser derrotado sem tropeços pelo seu próprio discurso. O Outro vem, dessa forma, 

sempre pronto para perder.  

QUADRO 26 

O DISCURSO SIM EM VEJA 
Mesmo que o SIM vença por larga margem, "o comércio de armas de fogo e munição" no Brasil 
vai continuar sendo exercido com todo o ímpeto pelo contrabando em nossas porosas fronteiras 
e pelos eficientes agentes do mercado negro. (Ed. 1925)
Com uma possível vitória do SIM não terá efeito positivo algum – ao contrário, vai ajudar a 
aumentar ainda mais o poder de fogo dos bandidos –, as pessoas vão se sentir culpadas pelos 
crimes que continuarão acontecendo. (Ed. 1925)
Defensores do SIM argumentam que armas compradas legalmente podem ser roubadas de seus 
donos ou mesmos vendidas por eles, indo a os criminosos. É verdade, mas em 
quantidade e poder de fogo faz pouca difere

bastecer o paiol d
nça. (Ed. 1927)

Em tese, parece lógico que, q ociedade, menor o índice de uanto menos armas houver em uma s
homicídios. Na prática, não é o que acontece. (Ed. 1927)
Mesmo que se confirmassem as previsões dos organizadores da campanha do SIM de que a 
retirada de circulação das armas legais reduziria a um décimo as mortes acidentais com armas 
de fogo, a diminuição seria de apenas 0,06% ao ano na taxa de homicídios. (Ed. 1927)

 

QUADRO 27 

O DISCURSO NÃO EM ÉPOCA 
Os críticos do desarmamento argumentam que a entrega das armas não seria o único motivo 
para essa redução. É verdade. Nesse mesmo período, ONGs fizeram trabalhos com populações 
carentes e a polícia recebeu equipamentos novos. Mas todos concordam que a diminuição do 
arsenal contribuiu ao menos em parte. (Ed. 385) 

 

Percebe-se, pela análise dos Quadros 26 e 27 como tratar o discurso Outro 

apenas a partir do simulacro que é feito dele e assim se obter uma vitória mais fácil 

sobre ele. Veja diz que caso o sim vença, o comércio vai continuar existindo devido ao 

contrabando (Quadro 26). Ora, contrabando por si só já diz que é uma prática ilegal e 

que existe à revelia das leis e das autoridades. Teoricamente, teria que se lutar contra 
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qualquer tipo de contrabando que entre no país, não só de armas, mas de qualquer outra 

coisa que represente inadequação às normas brasileiras.  

Esse argumento tenta mostrar possíveis brechas no discurso sim, mas sob um 

olhar m

tos do sim para em seguida derrubá-los. Por um breve momento, chega-se a 

trazer o

 um outro discurso da revista mais antigo 

contra 

interdiscursivas da revista.  

ão é possível apreender os sentidos do Referendo se não colocá-los dentro da 

perspectiva mais ampla da realidade política brasileira. Afinal, as eleições 2005 foram 

apenas  jogo ainda maior e mais controverso. Em seu movimento 

constante, os sentidos também são reconfigurados de acordo as posições políticas de 

quem os produz.  

 

 

ais atento percebe-se que pode ser utilizado contra qualquer um dos dois 

discursos antagônicos. Por esse princípio deveria ser liberado o uso de todas e quaisquer 

drogas porque elas continuam a entrar clandestinamente em nossas fronteiras. Além de 

disso, no discurso não de Veja não está em nenhum momento garantido ou até mesmo 

previsto que o voto não acabaria com o contrabando de armas.   

Ainda na análise dos casos acima, Veja traz em outras situações determinados 

argumen

 discurso Outro e seus argumentos para dentro do não, mas é apenas uma vã 

ilusão, pois, logo em seguida, expressões como ao contrário, em tese parece lógico, 

mas na prática, mostram o real lugar das verdades. Como Maingueneau (2005) afirma, 

o Outro só vem como uma sombra manipulável para que o Mesmo possa construir sua 

vitória.  

Assim também acontece com o discurso não em Época (Quadro 27). Há um 

breve momento em que se parece ser considerado o argumento do discurso Outro com a 

expressão é verdade, mas logo depois se mostra de fato qual é o consenso: a diminuição 

do arsenal dos bandidos diminuiria pelo menos em parte a criminalidade. É o fato 

apresentado por Época que não se pode negar.  

O que se percebe principalmente a partir das análises das capas de Veja é que a 

construção do seu discurso não está atrelada a

o Governo Federal. A polêmica despertada sobre o comércio de arma de fogo é 

apenas parte de outra polêmica ainda maior. Dessa forma, talvez seja possível explicar 

porque o discurso de Veja foi, para muitos, tão agressivo e contundente. A construção 

do não e sua conturbada relação com o Outro podem ser justificadas quando se entende 

as outras relações 

N

 uma das faces de um

 170



4.3.2 Crise Social  
 
A prática da violência, como toda ação, transforma o mundo, mas a 
transformação mais provável é em um mundo mais violento. 
(ARENDT, 1985, p. 45) 
 

Se a experiência das crises políticas faz parte da realidade brasileira, assim 

também

ceber sob uma determinada ótica essa 

caracte

da violência. 

Mas Hannah Arendt (19

haja uma separação ent

mais nada, de legitimidade e certo apoio popular, o que independe da violência em si. 

Mesmo

portante ressaltar que a 

apreens

rios para a análise.  

 é a questão da violência. É senso comum no Brasil considerar-se um país 

pacifista, pela ausência de guerras e conflitos externos. Diz-se comumente que o povo 

brasileiro é pela paz. No entanto, há de se considerar a crise social que o país se insere 

para colocar essa observação em perspectiva.  

Primeiramente, é possível per

rística brasileira pela paz, afinal o país não tem envolvimento com conflitos 

externos o que acarreta uma ausência de práticas de violência que se esperaria de uma 

nação mais belicista. Mas a questão da violência passa além do antagonismo a guerras e 

batalhas. Há muitas formas de violência. 

Tende-se a pensar também a violência associada ao poder, afinal não faltam 

exemplos, especialmente no século XX, do poder como dominação através 

85) em seu clássico ensaio Da Violência propõe justamente que 

re esses dois termos. O poder, para a autora, precisa, antes de 

 nos governos mais autoritários, a violência não é a base do poder.  

A violência funciona como último recurso de poder contra os 
criminosos ou rebeldes – isto é, contra indivíduos isolados que, pode-
se dizer, recusam-se a ser dominados pelo consenso da maioria. 
(ARENDT, 1985, p. 27) 

 

Poder e violência podem até andar juntos muitas vezes, em uma relação difícil 

de separar, mas não dependem um do outro para se exercerem. O primeiro é a condição 

para qualquer governo, já a violência é um instrumento nas mãos de quem tem ou não 

poder e pode ser usada para muitos fins.  

A propósito do conceito de violência em si, é im

ão do termo é bastante complexa. Sendo instrumental por natureza, a violência 

muda de fisionomia de acordo com as características sociais de onde, quando e com que 

fim ela é aplicada. Seria impossível abarcar todos os sentidos da violência se não 

delimitar os seus termos e estabelecer crité
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Há na apreensão da violência fatores subjetivos que dependem dos critérios 

analisados, mas, para essa análise, quando se fala da realidade brasileira, é importante 

levar em consideração uma sociedade com profundos antagonismos sociais em que o 

termo se reveste de um caráter de classe.  

Em todo o processo de desenvolvimento da sociedade brasileira, considerando 

inclusive a herança colonial, o crescimento econômico não acontece de maneira 

ordenada, ao contrário, produz condições extremas de desigualdade sociais que podem 

ser percebidas em todas as regiões, gênero e raças no Brasil.  

A faixa da população brasileira que abrange os 50% mais pobres detém apenas 

cerca de 13% da total da renda, enquanto que a faixa dos 10% mais ricos possui cerca 

de 47% da renda total64. Tamanha desigualdade coloca o Brasil em uma posição 

desfavo

ar a violência 

como u

s altos índices de criminalidade brasileira.  

 se 

fala quando o motorista

                                                

rável no ranking mundial de desenvolvimento humano.  Se por um lado o país 

convive com grande crescimento econômico, principalmente depois dos anos 2000; por 

outro lado, a distribuição da riqueza não acompanha tão fortemente o crescimento65 e as 

conseqüências podem ser dramáticas.  

Entre mortalidade infantil, analfabetismo e corrupção, pode-se cit

m fator propulsionado pela injusta distribuição da renda brasileira. Uns com 

tanto e outros com muito pouco gera desequilíbrios que podem ser sentidos por todos na 

sociedade. Esse é um ponto que deve ser analisado cuidadosamente, pois não se 

pretende culpar a pobreza pelo

Aliás, a pobreza é conseqüência dessa má distribuição de renda e não gera 

violência em si, mas a desigualdade e o difícil acesso aos direitos básicos do cidadão 

como educação e saúde são as bases para uma sociedade em desequilíbrio em que a vida 

do cidadão tem menos valor.  

Percebe-se que todas as formas de violência, a que se faz mais chamar atenção 

no Brasil são os índices de violência urbana provocados em muito pela alta 

concentração de renda nas mãos de uma minoria da população e pelo abandono do 

Estado em questões vitais para o desenvolvimento humano. É essa a violência de que

 é abordado no sinal por pessoas armadas ou do adolescente que 

 
64 Fonte: Relatório PNUD 2005 
65 Segundo Arbix (2007), apesar de desde 1993, a desigualdade de renda no Brasil se apresentar 
em queda, é principalmente depois de 2001 que ela caiu de forma muito rápida. Apesar de ainda 
ocupar uma posição negativa de destaque entre os países mais desiguais do mundo, o Brasil 
atingiu, em 2006, o nível mais baixo de desigualdade de renda dos últimos 30 anos.  
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morreu vítima de bala p

urbano brasileiro. Com

sociedade em que imper

om a 
violência urbana, que não se insere mais em uma ordem, pois dela é a 

s as partes. Existem ainda outras formas de violência 

que dev

 sejam os crimes cometidos 

aleatori

e seus próximos.  

 

ito confiável devido, principalmente, 

ao com rcio clandestino. No entanto, segundo Waiselfisz (2006) no Mapa da 

Violência67 2006, é possível fazer uma au de disseminação da arma de 

partir d

suas conseqüências na sociedade no ano de 2004.  
                                                

erdida – histórias que se reproduzem em qualquer grande centro 

o afirma Balandier (1980), a violência é um estado natural da 

a a desordem. É o caos que se mostra na ausência da ordem. 

O ponto extremo da dramatização da rejeição é atingido c

negação absoluta. Ela pretende arruiná-la, atacando seus tribunais 
materiais, suas instituições, suas personalidades representativas, seus 
dispositivos simbólicos; ela opera de modo difuso, inesperado, 
espetacular, a fim de manter o efeito de insegurança, ela destroça, 
produz a erupção da desordem, para engendrar a insurreição decisiva 
ou o milagre dos novos começos. (BALANDIER, 1980, p. 73) 

 

Mas ainda assim, o Brasil é tão grande e heterogêneo que não cabem 

generalizações. Há dramas por toda

em ser ressaltadas. A sociedade brasileira em toda sua complexidade não admite 

uma padronização dessa violência. Existem, por exemplo, regiões no país em que a 

maioria dos crimes se dá por meio de desavenças interpessoais, crimes passionais66 ou 

ainda a vitimização das mulheres.  

Há vários focos de violência a ser considerados, mas, para aqueles que vivem 

nas áreas urbanas, talvez o que mais se sobressaia

amente, sem uma razão aparente. Os que tiram a vida repentinamente e por 

motivos banais. Atos de violência contra o patrimônio – como seqüestros e roubos – 

têm se convertido quase sempre em atos contra a vida. Envoltas em uma triste realidade, 

as pessoas temem por suas vidas e a d

Tal insegurança é agravada pelo uso da arma de fogo que pode, ao se tratar de 

violência, ser percebido como o instrumento desencadeador. Não é à toa que a arma foi 

o centro dos debates no Referendo 2005. Até que ponto de fato a arma de fogo pode ser 

atrelada às estatísticas de violência?  

Existem poucas evidências sobre a quantidade de armas de fogo que circulam na 

sociedade, pois a maioria das pesquisas não é mu

é

estimativa do gr

fogo a o número de óbitos e a causa mortis. O Quadro 28 mostra o uso da arma e 

 
66 O Estado de Pernambuco no Nordeste é, por exemplo, o campeão brasileiro de números de 
registros de violência contra a mulher.  
67 Relatório promovido pela Organização dos Estados Ibero-americanos para a educação, a 
ciência e a cultura.  
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QUADRO 28 

201 Mortes em acidentes com arma de fogo 
34.187 mas de fogo - o que representa 76,7% do total de homicídios Homicídios com ar

acontecidos nesse ano 
1.478  Óbitos por ferida de bala, mas sem determinação de situação ou intencionalidade 
1.247 Suicídios perpetrados com arma de fogo, o que representa 15,6% do total de 

suicídios 
37.113 Número total por mortes com arma de fogo – totaliza mais de cem mortes diárias 

por arma de fogo 
Fonte: Mapa da Violência 2006.  

 

Números podem parecer absolutos e isentos de questionamentos, mas ainda 

produzem sentidos que circulam em stão sujeitos sempre a novas 

significações. É o caso do Referendo quando se instaurou u dadeira guerra de 

QU

várias FD e e

ma ver

estatísticas e interpretações para ambos os la

números, sua verdade.  

dos, cada um tentando provar, por meio de 

ADRO 29 

SIM NÃO 
Os números sobre o arsenal brasileiro podem 
ser falhos, mas os dramas causados por ele 
são reais (Época, ed. 385) 
 

Na campanha gratuita, os números levados ao 
público são interpretações de entidades pró-
desarmamento de suas próprias pesquisas ou 
dos poucos dados disponíveis nas secretarias 
de Segurança. (Veja, ed. 1926) 

Pesquisa feita com dados de ocorrências no 
Rio de Janeiro mostra que 65% das armas 
apreendidas eram de pessoas físicas, haviam 
sido registradas e acabaram em mãos de 
bandidos. (Época, ed. 386) 

A campanha do SIM somou as armas 
registradas com as de origem desconhecida e 
deu publicidade à idéia de que todas elas 
(72%) pertenceram a cidadãos de bem, sem 
antecedentes criminais, e que foram desviadas 
para o mundo do crime. (Veja, ed. 1926)

O que se sabe é que o Brasil figura em 
segundo lugar no ranking da UNESCO sobre 
mortes por armas de fogo em relação à 
população. (Época, ed. 385) 

As estatísticas usadas na campanha do 
desarmamento escondem o fato de que os 
bandidos gostam de população desarmada. 
Eles, afinal, também não querem levar tiro. 
(Veja, ed. 1927)

A disponibilidade de armas legais é um 
ingrediente explosivo quando combinado com 
outros fatores, como a má distribuição de 
renda e a impunidade. (Época, ed. 385) 

e crimes 
não é a quantidade de armas, e sim o que 
acontece com o assassino. (Veja, ed. 1927)

O que faz diferença na quantidade d

Com um
100 mi

a taxa de 21,72 assassinatos para cada 
l habitantes, o país só perde para a 

Venezuela (34,30). Em números absolutos, 
porém, não há comparação. São em média 40 
mil mortos por ano. (Época, ed. 385) 

Aqui [Brasil], uma pessoa é assassinada a 
cada doze minutos. São 45 000 homicídios 
registrados por ano. (Veja, ed. 1927)

 

Percebe-se pela análise do Quadro 29 que o olhar sobre os mesmos números é 

diferente. Os dados em Época vêm para justificar a proibição da arma de fogo, pois, 
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como afirma a revista, os números podem até ser falhos, mas os dramas são bem reais. 

As tragédias tão bem trabalhadas pelo s adas quando se diz que o Brasil 

ocupa segundo lugar no ranki ogo no mundo. O Quadro 30 

QU

DADOS E EST

im são comprov

ng com mortes de arma de f

mostra as diferentes percepções em relação aos números nas duas FDs.  

 

ADRO 30 

ATÍSTICAS 
SIM NÃO 

Compro
sociedade 

vam o alto grau de violência na Comprovam o alto grau de violência na 
sociedade 

Mostram os estragos provocados por arma de 
fogo 

Mostram a pouca representatividade das 
armas legais no crime brasileiro  

São verdadeiros São manipulados 
 

As estatísticas em Época servem para provar o quanto a arma pode gerar mais 

violência na sociedade. Época, por exemplo, atesta que são em média 40 mil 

assassin

ntemente invalidar os números apresentados 

pela ca

o de que suas armas acabariam caindo nas 

mãos dos bandidos e engrossaria seu ars rabalha para provar que cabe ao 

cidadão o direito de ter uma arma e que exercer esse direito não o torna um bandido, daí 

atos por ano (número que se diferencia do apresentado por Veja que são cerca 

de 45 mil homicídios/ano). Aliás, em Veja, todos os números têm um outro sentido. 

Eles também provam o quanto a sociedade é violenta, mas não devido ao uso da arma, 

ao contrário, essa é o instrumento que pode justamente proteger de tanta violência.  

É dessa forma que Veja tenta freqüe

mpanha do sim. Afinal, eles se mostrariam como argumentos válidos para se 

repensar o uso das armas. Não há consenso também entre os dois discursos quanto à 

origem das armas que param nas mãos de bandidos – se elas vêm do cidadão de bem ou 

não. Esse é um ponto - chave da polêmica. 

O sim desconstrói o argumento do cidadão de bem, pois qualquer pessoa estaria 

sujeita a cometer deslizes ou acidentes pelo fato de ter uma arma de fogo fácil e ao 

alcance das mãos. E ainda agravaria o fat

enal. Já o não t

a expressão de bem. Veja também questiona

armas apreendidas têm origem registrada.  

QU

SIM 

 os números que provariam que muitas das 

ADRO 31 

NÃO 
A maioria dos homicídios (63%) resulta do 
que se chama tecnicamente de ''conflito 
interpessoal''- briga de marido e mulher, 
confusão entre vizinhos, quebra-paus no 

A proibição do comércio de armas de fogo 
não vai pôr fim ao mercado de armas e 
munições. A medida, além de contribuir para 
o crescimento do mercado clandestino, pode 
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trânsito. Boa parte desses crimes é cometida 
por cidadãos comuns, gente ''de bem'' que 
simplesmente tinha uma arma à mão. (Época, 
ed. 385) 

colocar o cidadão de bem em situação 
irregular. Mesmo se tiver uma arma registrada 
em casa, ele não conseguirá comprar munição, 
a não ser de forma ilegal. (Veja, ed. 1925)

Pesquisa feita pelo Iser (Instituto de Estudos 
da Religião
registra

A medida, além de alimentar o crescimento do 
), analisando 3.394 assaltos 

dos em delegacias do Rio de Janeiro, 
constatou que, quando se reage com uma arma 
de fogo, a chance de morrer é 180 vezes maior 
do que quando não se reage. (Época, ed. 386) 

mercado negro, pode colocar o cidadão de 
bem numa situação difícil. Mesmo se tiver 
uma arma registrada em casa, ele não 
conseguirá munição, a não ser com 
traficantes. (Veja, ed. 1925)

 

  A percepção do cidadão de bem varia de um lado a outro da disputa. A própria 

construção do termo cidadão pelo discurso não revela grandes diferenças. Cidadão é 

aquele sujeito ciente de seus deveres e direitos na sociedade e que tem um papel ativo 

em seu meio. O primeiro caso de Época (ed. 385) evita o termo cidadão e prefere gente 

“de bem”. E há ainda as aspas qu adjetiva. Seriam mesmo pessoas 

tão idôneas e corretas todos os que possuem armas legalmente  seria a pergunta 

QUA

CIDADÃO

estionando a locução 

? Essa

levantada pelo sim.   

DRO 32 

 DE BEM 
SIM NÃO 

Potencialmente perigoso ma legalmente  Direito de possuir ar
Abastec o arsenal dos bandidos Só uma minoria das armas registradas cai nas e 

mãos dos bandidos. 
Provoca acidentes Direito de se defender 
A legítima defesa é um mito Será obrigado a recorrer à marginalidade para 

possuir armas e munição, caso a proibição 
vença.  

 

Interessante notar que o cidadão de bem, tão valorizado pelo discurso não, pela 

sua qualidade de estar dentro da ordem e lutar pelos seus direitos civis, é ameaçado de 

mudar de lado – cair na ilegalidade – caso o sim vença. Nesse momento, a categoria do 

cidadão

rás dessa guerra de números e até da questão do cidadão 

de bem é a percepção do conceito de  varia em ambos os lados. A 

violência é um fato na sociedade e urso tenta negar isso. Tanto o sim 

quanto o não se utilizam disso para atingir seus objetivos. O Quadro 33 apresenta as 

sobre o tema. 

 de bem mostra-se frágil e pouco convincente nos seus valores apregoados. Já 

para o sim, não existe esse ser que esteja imune a uma situação de perigo se tem uma 

arma de fogo nas mãos, por isso qualquer um seria passível de provocar acidentes e 

cometer crimes. 

 O que de fato está por t

 violência que

 nenhum disc

diferentes visões 
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QU

VIOLÊ

ADRO 33 

NCIA 
SIM NÃO 

É uma realidade É uma realidade 
Gera insegurança Gera insegurança 
Provoca medo Provoca revolta 
Fomentada pela arma de fogo Pode ser impedida pela arma de fogo 
Gera dor e sofrimento Só gera sofrimento quando não se defende 
Atitude ativa – pró mudança através do 
banimento das armas 

Atitude passiva – contra a mudança pela 
proibição das armas 

Coletivismo – todos ganham com o fim das 
armas 

Individualismo – cada um tem seu direito e se 
defende sozinho.  

  

Percebe-se que há entre os dois discursos muitas semelhanças. Porém, as 

dissimetrias começam a surgir quando entra a questão de como se conviver com a 

violência. Para o sim, o único caminho para se defender da violência é a proibição das 

armas – essa seria a possibilidade de m

defender dos bandidos e agressore

 a questão da violência também passa por uma questão política, pois 

esta intrinsecamente ligada a forma com specialmente o 

não que lembra constantemente outras ações que poderiam melhorar a situação 

violenta da sociedade e que não passam as, mas que competem 

ao governo.  

udança. Há, para esse discurso, uma tentativa de 

melhoria de vida que se efetivaria caso a proposta de proibição saísse vencedora. A 

violência é trazida à tona para justificar o medo nas pessoas do sofrimento e assim as 

persuadirem votar contra as armas. 

Já para o não, aceita-se o fato de que há violência também na sociedade, mas 

pouco ou nada pode ser feito contra isso. A solução é cada um agir por si na busca de se 

s. As armas são parceiras nessa luta pela vida e sua 

proibição iria deixar os cidadãos ainda mais desprotegidos. A violência no não é até, de 

certa forma, exaltada, pois assim se justifica o argumento da importância das armas para 

a legitima defesa. 

Na verdade,

o o governo trata o assunto. E

discurso 

 pela proibição das arm

QUADRO 34 

  

RELAÇÃO ESTADO/ VIOLÊNCIA 
DISCURSO NÃO - VEJA 

Como o brasileiro está acostumado a relacionar armas com a criminalidade que assola o país, 
sua tendência natural é dizer sim à proibição, sem questionar se a medida serve para reduzir a 
violência. (Ed. 1925)
As mazelas da insegurança nacional não decorrem do excesso de armas nas mãos da 
população, mas de uma polícia, um sistema judicial e prisional ineficientes. (Ed. 1925)
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Na falta de qualquer outra estratégia real, que enfrente o crime e a corrupção policial com 
persistência, surgiu a solução da democracia direta que fará muito barulho por nada. É mais 

ma oportunidade perdida. (Ed. 1925)u
E ses como o Brasil, em que a impunidade de criminosos, a ineficácia das leis e a 
violência urbana já fazem parte do imaginário nacional, é natural que a confiança dos cidadãos 
no Estado desapareça. (Ed. 1925)

m paí

Crime se combate com uma polícia honesta e bem equipada, não com o desarmamento da 
população. (Ed. 1925) 
 

 Culpar o governo pelas mazelas da insegurança nacional tira a responsabilidade 

sobre o comércio de armas e munição o que favorece a posição do não. E ainda, pela 

ótica de Veja e sua postura contra o próprio Governo Federal como mostrado no item 

sobre a crise política, apontar os erros do Estado é revelar sua irresponsabilidade e 

incompetência para as questões s m só golpe discursivo, a revista 

fundamenta seu argumento em ersário. A reportagem 

de capa da edição 1928 de V ões para combater a 

violência.  

7 S E 

ociais. Com u

 prol do não e desqualifica seu adv

eja revela quais seriam de fato as soluç

QUADRO 35 

OLUÇÕES CONTRA O CRIM
Dar o ens pções de lazer e profissão aos jov

Prender o criminoso e deixá-lo preso 
Fechar os bares mais cedo e formar polícias comunitárias 

Acabar com a corrupção policial 
Aparelhar e treinar a polícia 

Aumentar a eficiência da justiça 
Combater o consumo de drogas 

 

 Isentar as armas da culpa pela criminalidade e culpar o Governo também termina 

servindo de argumento para se provar a inutilidade do Referendo para o discurso não. 

Como a edição 1928 de Veja afirma, “a possibilidade de o referendo alterar 

gnificativamente o quadro de violência no país é nula”. Por outro lado, os defensores 

do sim percebiam a ressaltavam a  Referendo, principalmente porque 

esse seria uma porta pa a. O Quadro 36 mostra 

essa relação de violência e Referendo.  

si

importância do

ra acabar com os altos índices de violênci

 

QUADR

RELAÇÃO VIOLÊN

O 36

CIA/ REFERENDO 
SIM NÃO 

Importante  Inútil  
Na semana passada, observação muito 

petida era a de que havia "coisa mais 
 se os brasileiros aceitam 

delegar a "uma ditadura da maioria" o direito re
A questão real é
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im nte do que isso [Referendo] para 
debater". Infelizmente, não há. A violência no 
Brasil ceifa 40 mil vidas por ano. (Época, ed. 
386) 

de decidir SIM ou NÃO a respeito de um 
problema muito mais complexo e 
absolutamente fora do alcance da simples 
aferição da vontade popular: o crime violento. 
(Veja. Ed. 1926) 

porta

 

 O Referendo pelo sim se justifica justamente pela questão da violência, daí sua 

importância para a sociedade porque é percebido como uma possibilidade de mudança. 

Já no discurso não, ao não culpar as armas pela violência, desvaloriza o Referendo e o 

torna uma questão inócua. Os sentidos do Referendo são também construídos em volta 

da percepção de violência para cada uma das FDs. No caso de Istoé, a consulta popular 

é tida como confusa e não esclarece pontos chaves para as pessoas decidirem 

parc

 parte da história nacional, por outro 

lado, vive-se há muito o discurso da violên a e do medo que essa provoca. Esses dois 

pilares são determinantes para entender os sentidos do Referendo, pois, entre problemas 

políticos e sociais, a sociedade é marcada pelo sentimento de desestabilidade e 

insegurança tão comuns aos momentos de crise.  

im ialmente. E aqui, mais uma vez Istoé tenta não tomar partido, mas continua 

produzindo sentidos além dois desejados, afinal quando percebido como confuso, o 

termo pode ser muito bem atrelado à ambigüidade – o que, em última instância, 

colocaria em dúvida a importância e a necessidade das eleições.    

 A questão da violência tanto como a crise política de 2005 permearam todos o 

imaginário social à época do Referendo, sendo impossível dissociar esses dois grandes 

discurso na sociedade daqueles que se construíram envolta da consulta popular. Se por 

um lado, a realidade dos escândalos políticos faz

ci
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 Quando mais de 122 milhões de pessoas vão às urnas para expressar uma 

determinada posição política, elas estão fazendo parte da história e, de certa forma, 

ajudando a construir o futuro de uma nação. Voluntária ou involuntariamente, todos os 

que votaram no Referendo 2005 o fizeram por estar certos de seus valores, desejos e 

sentimentos. Alguns cheios de esperança, outros de indiferença ou de raiva, mas todos 

participaram de alguma forma da história política do Brasil. 

O Referendo 2005, como qualquer votação, foi o resultado direto de grandes 

embates discursivos formados por diferentes grupos de interesse que rivalizavam entre 

si. A diferença sentida talvez tenha sido o próprio formato de uma consulta popular, já 

que a maioria dos brasileiros não está acostumada a responder diretamente perguntas 

sobre os rumos de uma lei. No Brasil, vota-se nos representantes do povo, porque a eles 

cabem as decisões e o filosofar da política.  

No entanto, a sociedade teve em suas mãos a possibilidade de decidir sobre um 

assunto de grande importância: a comercialização de armas de fogo e munição. Não é à 

toa que esse é um tema de interesse e discutido em praticamente todos os países 

democráticos do mundo. Aliás, somente pela democracia, é que é possível esse diálogo 

com a população. Ao final da disputa, cada voto teve um peso igual na decisão. É a 

graça e o peso da liberdade de escolha. Se por um lado, ressalta-se o Referendo como 

um processo de amadurecimento da sociedade; por outro, coloca para a população um 

problema a ser resolvido, uma decisão que exige uma resposta. E aí nascem os debates.  

Neste trabalho, o caminho percorrido até aqui foi longo e interessante, pois foi 

possível observar de perto o movimento dos sentidos em um momento tão marcante da 

história política nacional. Buscar compreender a trajetória dos muitos efeitos de sentido 

construídos pelo Referendo 2005 foi a grande meta dessa análise. A partir disso, 

também é possível entender melhor o funcionamento da própria sociedade brasileira 

quando confrontada nos seus anseios e desejos políticos.   

Esse caminho se percorre mais facilmente por meio da Análise do Discurso 

Francófona que possibilitou entender as sutilezas dos sentidos, perceber o quanto é 

tênue a linha que separa oposições e formações discursivas rivais. Pode-se dizer que 

esse trabalho embarcou no turbulento movimento dos sentidos do Referendo, porque, 

afinal, esse é um caminho longe de ser estável e plácido.    

No primeiro momento foi preciso entender as nuances do discurso político, 

principalmente a partir de sua clássica união com a AD. Aliás, pode-se dizer que essa 

relação é extremamente proveitosa, pois possibilita entender os discursos do sujeito 
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levando em consideração seu lugar de fala, as suas condições de produção e as relações 

ideológicas.  

O que de fato enriqueceu esse trabalho foi o corpus escolhido para a análise, 

pois, ao colocar em perspectivas as três grandes revistas de informação brasileira, revela 

os muitos efeitos de sentido que surgiram de um diálogo intenso e, muitas vezes, 

agressivo. O que sobressai em muitos momentos é o desvio de interesses delineado por 

Veja, Istoé e Época, quando o Referendo se apaga para dar espaço a debates mais 

comerciais em uma luta por captação de leitores. Nessa guerra discursiva, a 

dramatização ganha espaço e a polêmica se instaura.  

As posições foram muito bem demarcadas por cada um dos veículos: Veja em 

seu discurso a favor do não, mais atacou o sim do que construiu argumentos sólidos e 

plausíveis; Época, na sua ânsia por responder aos ataques de Veja, construiu uma 

argumentação tão enfática quanto a revista da Editora Abril com a diferença de 

salvaguardar sua imagem com uma postura menos agressiva. Já Istoé, na sua vã 

tentativa de se mostrar imparcial diante dos debates, terminou por produzir sentidos 

além dos desejados. Istoé mostrou que o silêncio produz tanto sentido quanto o dizer e 

que não é possível escapa da polêmica.  

Aliás, as relações interdiscursivas entre os dois discursos foram imprescindíveis 

para se entender a trajetória dos sentidos. Sim e não, aparentemente em lugares oposto, 

se tocam e se repelem constantemente num jogo frenético.   A atração entre os dois é 

mútua, de forma que um não poderia existir sem o outro, até porque eles são discursos 

que nascem em um mesmo ponto de origem, impostos por uma cláusula do Estatuto do 

Desarmamento 2003 que previa a realização do Referendo. Assim também é a polêmica 

que surge na sociedade, ela não nasceu aleatoriamente, mas fruto de uam imposição – o 

próprio voto obrigatório compelia a entrar no discurso.  

Dessa forma, desejos e imaginários coletivos foram tomando seu lugar na 

disputa. O anseio de paz em uma sociedade profundamente marcada pela violência deu 

o tom do discurso sim, enquanto a construção dos direitos civis do cidadão contornou o 

discurso não. A lembrança de anos de ditadura política no país ajudou a construir a 

idéia da cassação dos direitos do cidadão de bem. Ambos os lados foram marcados por 

distorções na busca por provar sua verdade.  

O discurso sim criou uma ilusão utópica de paz e que menos armas significariam 

menos violência. Paz, como um conceito tão abstrato, precisa ser pensada dentro de 

certas perspectivas – seria mais justiça social ou menos crimes acidentais nas ruas? A 
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violência realmente diminuiria com o fim do comércio de armas de fogo e munição? 

Essas são perguntas que ficam em aberto, nem o discurso nem a história poderá 

responder.  

O não, por sua vez, atacava constantemente o sim, em um desejo feroz de 

desmitificá-lo. O não se forma justamente na tentativa de derrubar certos valores que já 

nascem muito enraizados na sociedade. Parecia ser o mais certo inicialmente apoiar os 

valores de paz, religiosos e cristãos contra a violência. Era preciso atacar outros pontos 

estratégicos e, dessa forma, o não constrói seus argumentos contra o Governo Federal, a 

corrupção e a ineficiência das políticas públicas em resolver as reais questões.  

Outro ponto unia os dois discursos – o fim da violência. Mas esse não passou de 

uma outra grande distorção. É claro que a própria pergunta sobre a comercialização da 

arma de fogo levaria direto às questões relacionadas ao bom e mau uso desse polêmico 

instrumento. O não era convicto de que proibir não iria resolver a violência brasileira; o 

sim relegava ao banimento das armas todas as possíveis soluções para esse grandioso 

problema. Ambos estavam equivocados. A questão não dizia sobre violência nem tão 

pouco listava possibilidades para o seu fim. Era bem simples, na verdade, a pergunta: 

você é a favor da proibição do comércio de arma de fogo e munição no Brasil? Dessa 

pergunta, uma possibilidade, talvez a mais óbvia, ficou de fora dos debates: o que se 

pretendia ao proibir ou não o comércio era a criação de uma outra cultura na sociedade, 

novos preceitos e valores que poderiam surgir na sociedade tanto no presente quanto nas 

próximas gerações. Seria uma sociedade acostumada a resolver ou não seus problemas 

na mira de uma arma de fogo. Nenhum dos dois discursos estava preocupado com essa 

nova cultura que poderia emergir do debate.  

Outra distorção entre os que votaram não era decidir atrelado às possíveis 

ineficiências do sim. Votava-se não porque o sim não iria melhorar a vida e votava-se 

sim porque o não também era incapaz de promover mudanças. Esquece-se novamente a 

possibilidade de construir novas perspectivas e novos valores: que sociedade se queria 

para o futuro do Brasil? As armas teriam espaço nesse novo mundo? Perguntas 

freqüentemente excluídas da ordem do discurso.  

A solução para tantos problemas no Brasil, de fato, passava por outras questões 

como a diminuição da corrupção, a aparelhagem da polícia, impunidade dos bandidos, 

bom sistema judicial e medidas civilizatórias como saneamento, saúde e educação 

básica. Mas o Referendo não dizia respeito a nada disso. Pelo menos não diretamente, 
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mas esses outros discurso, esses outros sentidos, embaralharam o jogo e deixaram o 

cidadão perdido.  

A confusão dos sentidos permeou a disputa. O jogo se fez intenso e, muitas 

vezes, os resultados foram perversos.  Os dois discursos saíram desfigurados do embate. 

A polêmica se arrastou e, como lhe é previsível, nenhuma nova idéia nasceu dessa 

relação conturbada. Espera-se indefinidamente aquele que venha por fim ao embate. 

Mas esse nunca há de chagar. Maingueneau (2005, p. 120) diz que aquele que 

“reduzisse o Outro ao silêncio, enunciando o Justo, no qual coincidem o Verdadeiro e o 

Legítimo, não é, finalmente, nada mais que a História, a mesma que suscitou a 

polêmica”. Somente o tempo haveria de mostrar o vencedor daquele debate.  

E de fato, a História mostrou o vencedor: o discurso não saiu vencedor nas urnas 

com 63,94% dos votos. Venceu a legitima defesa, a manutenção dos direitos cíveis e a 

possibilidade de comprar uma arma de fogo por qualquer68 cidadão. Mas isso significa 

que o sim desapareceu e foi impiedosamente apagado por essa História que chega 

sempre tão violenta e com o veredicto final? Não, de forma alguma. As idéias e o 

sistema de valores do discurso sim ainda existem, só estão dispersos na sociedade. 

Enfraqueceram-se, mas não foram extintos. Suas crenças apenas mudaram de lugar, 

correm agora de boca em boca e apenas nas lembranças de muitos. Estão resguardadas 

para vir à tona em momentos específicos e talvez ainda estejam à espreita esperando a 

revanche da polêmica.  

A vitória nas urnas não significa necessariamente que o discurso não estava 

absolutamente certo e o sim errado. Afinal, mais de um terço da população votou pela 

proibição e eles estavam tão certos quanto os outros. De fato, os dois discursos estavam 

certos, cheios de verdades e utopias. Rivalizavam porque tentavam se mostrar como a 

vitória do verdadeiro sobre o falso. Maingueneau (2005, p. 118) diz que “é necessário 

pensar o que o discurso é vencedor porque ele diz o Real e o Bem, e não que é de sua 

natureza ser sempre vencedor, não ter exterior”. Era apenas a isso que os discursos do 

Referendo condicionavam a sua existência: a sair vencedor da disputa porque cada um 

representava o Bem e o melhor para a sociedade. Ao final, não havia o mal e o bem, 

ambos eram tão reais e concretos nas suas verdades que os dois haveriam de vencer. 

Sim ou não? Faz pouca diferença, porque os sentidos produzidos por esse embate serão 

sentidos por toda uma sociedade e por muitas gerações.  
                                                 

68 Desde que se encaixe nos critérios de lei previstos.  
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APÊNDICE A - Revista Veja – Quadros descritivos de cada reportagem.  
 
 
Edição: 1925 Data: 05/10/2005 
Titulo da Reportagem:    7 Razões para votar não – o referendo da fumaça 

(Reportagem de Capa) 
Autor   Jaime Klintowitz  
Posicionamento:   Voto NÃO 
Argumentos para o 
posicionamento: 

• Os países que proibiram a venda de armas tiveram 
aumento da criminalidade e da crueldade dos bandidos 

• O desarmamento da população é historicamente um dos 
pilares do totalitarismo. Hitler, Stalin, Mussolini, Fidel 
Castro e Mao Tsé-Tung estão entre os que proibiram o 
povo de possuir armas. 

• A proibição vai alimentar o já fulgurante comércio 
ilegal de armas 

• Obviamente, os criminosos não vão obedecer à 
proibição do comércio de armas. 

Expressões que 
caracterizam o 
Referendo 2005: 

   Despiste /Tentativa de desviar de assunto/ Desvia a 
atenção das pessoas/ É inócuo/ Carece de racionalidade/ 
Cria problema falso  

Notas sobre imagens e 
infográficos que 
acompanham a 
reportagem. 

    As lições de quem já tentou proibir as armas. A 
experiência em  outros países mostra que não há relação 
direta entre a proibição de armas e as taxas de homicídios.  

Exemplos de 
enunciados 

• Se me pedissem para formular a questão do referendo de modo 
que o resultado fosse favorável ao desarmamento, eu teria feito 
exatamente a frase que será apresentada aos eleitores  

• Os mesmos argumentos usados de forma falaciosa 
para justificar o desarmamento poderiam muito bem 
ser utilizados em relação às mortes provocadas no 
trânsito para proibir a circulação de veículos. 

 
Edição:1926 Data: 12/10/2005 
Titulo da Reportagem: Um tiro na razão (Reportagem Interna) 
Autor: Jaime Klintowitz 
Posicionamento: Voto NÃO 
Argumentos para o 
posicionamento: 

• Uma “ditadura da maioria” não pode decidir entre 
sim e não 

• O Estado não pode cumprir a promessa de 
desarmamento caso o sim vença. 

• Não se pode usar a democracia direta para dar ao 
Estado o direito de subtrair diretos das pessoas. 

• Hitler convocou referendos e chegou ao poder 
Expressões que 
caracterizam o 
Referendo 2005: 

Uma cortina de fumaça/ Uma inutilidade do ponto de vista 
prático/ Passo equivocado da democracia/ Ditadura da 
maioria/ Uma inadequação 

Notas sobre imagens e 
infográficos que 
acompanham a 

Quadro representativo no qual as duas frentes (sim e não) 
tentam embargar publicações que julgam contrárias aos 
seus votos como a Veja e a Globo.  
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reportagem. 
Exemplos de 
enunciados 

Uma casa pode ser alugada e transformada por seqüestradores em 
cativeiro para suas vítimas. Uma arma legal pode ser roubada, furtada 
ou vendida ilegalmente para um bandido. Se não é solução para os 
crimes listados acima proibir a venda de carros e a locação de imóveis, 
por que seria solução a proibição da venda de armas? 

 
Edição:1927 Data: 19/10/2005 
Titulo da Reportagem: O arsenal do crime (Reportagem Interna) 
Autor Diogo Schelp 
Posicionamento: Voto NÃO 
Argumentos para o 
posicionamento: 

• O Referendo tem chance nula de alterar o quadro de 
violência no país.  

• O Referendo é inconstitucional e caso o sim vença 
pode ser invalidado pelo STF. 

• O crime organizado não utiliza revolveres e pistolas, 
mas armas de grosso calibre. 

Expressões que 
caracterizam o 
Referendo 2005: 

Inconstitucional 

Notas sobre imagens e 
infográficos que 
acompanham a 
reportagem. 

A Arma dos bandidos (cujo comércio não será afetado pelo 
referendo). Quadro comparativo das armas dos bandidos e 
as que são vendidas legalmente 

Exemplos de 
enunciados 

O que deu resultado na diminuição da criminalidade foram os 
investimentos na polícia e no combate ao crime organizado e a adoção 
de penas mais severas.  
 

 
Edição: 1928 Data: 26/10/2005 
Titulo da Reportagem: 7 Soluções contra o crime (Reportagem Interna) 
Autor Diogo Schelp 
Posicionamento: Voto NÃO 
Argumentos para o 
posicionamento: 

• Ganhe o sim ou não o problema do crime continua o 
mesmo 

• As 7 soluções funcionam como argumentos para o 
não, afinal não é proibir as armas que resolve, mas 
as soluções citadas. 

Expressões que 
caracterizam o 
Referendo 2005: 

Brincadeira/ Momento de transe emocional/ Tem algo haver 
com as ilusões coletivas 
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APÊNDICE B - Revista Istoé - Quadros descritivos de cada reportagem.  
 
 
 
Edição: 1878 Data: 12/10/2005 
Titulo da Reportagem: 7 razões para votar não; 7 razões para votar sim. Só você 

decide. (Reportagem de Capa) 
 

Autor (es) Aziz Filho, Celso Fonseca, Eduardo Hollanda, Marina 
Caruso.  

Posicionamento: IMPARCIALIDADE 
Argumentos para o 
posicionamento: 

Só o leitor é capaz de decidir. São apresentadas sete razões 
para votar sim e sete razões para votar não, todas na forma 
de testemunho de pessoas que tiveram suas vidas alteradas 
devido ao uso da arma de fogo.  
 

Notas sobre imagens e 
infográficos que 
acompanham a 
reportagem. 

• Quadro de entrevista com os organizadores da 
Frente do sim (Renan Calheiros) e da Frente não 
(Alberto Fraga) com as mesmas perguntas para 
ambos os lados.  

• Ao final reportagem, uma propaganda de uma 
página com o título “Nós não somos o centro do 
mundo. Você é” (Ver anexo) 

Exemplos de 
enunciados 

• Quero um País sem a cultura da arma.  
• Se o governo desarmar a população, estará armando 

os bandidos. 
 
Edição:1879 Data: 19/10/2005 
Titulo da Reportagem: Matar ou Morrer? 
Autor: Eduardo Hollanda 
Posicionamento: IMPARCIALIDADE/ Decisão indefinida 
Argumentos para o 
posicionamento: 

• Disputa empatada 
• O sim estava certo da vitória e hoje está ameaçado 

pelo não 
Decisão caberá aos indecisos de 10%. 

Expressões que 
caracterizam o 
Referendo 2005: 

Indefinido 

Notas sobre imagens e 
infográficos que 
acompanham a 
reportagem. 

Quadro “O que você precisa saber” com perguntas e 
respostas diretas e objetivas sobre o Referendo.  

 
Edição: 1880 Data: 26/10/2005 
Titulo da Reportagem: Chegou a hora 
Autor: Camilo Vannuchi e Rita Moraes 
Posicionamento: IMPARCIALIDADE – Confusão nas campanhas do 

Referendo 
Argumentos para o • Campanhas marcadas por exageros, distorções, 
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posicionamento: meias verdade e grande apelo emocional.  
• Muitas mudanças já se tornaram efetivas com o 

Estatuto e não mudarão com o Referendo.  
• As campanhas não esclareceram pontos importantes 

do da lei do desarmamento. 
 

Notas sobre imagens e 
infográficos que 
acompanham a 
reportagem. 

• Quadro decifrando as meias-verdades/ distorções e 
exageros do sim e do não.  

• Quadro “O que vai acontecer se o sim ou o não 
ganhar”. Diferenças 
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APÊNDICE C - Revista Época - Quadros descritivos de cada reportagem.  
 
 
 
Edição: 385 Data: 03/10/2005 
Titulo da Reportagem: Armas na Linha de tiro (Reportagem de Capa) 
Autor: Elisa Martins, Rafael Pereira, Isabel Clemente, Nelito 

Fernades, Ana Paula Galil 
Posicionamento: Voto SIM 
Argumentos para o 
posicionamento: 

• O mercado paralelo é hoje o grande fornecedor da 
criminalidade, mas a maioria dos revólveres e 
pistolas usados pelos bandidos é roubada de 
cidadãos comuns - e não contrabandeada, como reza 
o imaginário popular. 

• O desarmamento voluntário coincidiu com uma 
reversão inédita na escalada por mortes por armas de 
fogo. 

• Não se mata somente com arma de fogo, mas a 
“diferença entre arremessar um vaso e disparar um 
tiro é muito grande”. 

• Arma em casa aumenta em 11 vezes as chances de 
suicídio, quatro vezes o número de acidentes e 2,7 
vezes os homicídios entre parentes. 

Notas sobre imagens e 
infográficos que 
acompanham a 
reportagem. 

Quadro comparativo entre o não e o sim e o que dizem as 
estatísticas disponíveis sobre os temas: defesa/ assalto/ 
arsenal/ ilegais. Detalhe que essas estatísticas eram sempre 
favoráveis ao sim.  

Exemplos de 
enunciados 

• A arma torna a violência letal. Uma simples briga 
vira uma tragédia. 

• Se a idéia é usar arma para defesa, ela precisaria 
estar com munição e sempre ao alcance, o que é um 
risco para a família. Então de que adianta ter uma? 

 
Edição: 386 Data: 10/10/2005 
Titulo da Reportagem: 10 Mitos sobre as armas 
Autor: Paloma Cotes, Solange Azevedo, Isabel Clemente e Rafael 

Pereira 
Posicionamento: Voto SIM – Defesa do Referendo 
Argumentos para o 
posicionamento: 

• Não há coisa mais importante do que o Referendo 
para debater, devido aos números de violência no 
país.  

• Sem armas, os homicidas vão matar do mesmo jeito, 
usando outros instrumentos. Não necessariamente 
porque objetos como cassetetes e facas são menos 
letais que armas de fogo. Um tiro não requer 
aproximação física e acontece em menos tempo. 

• Desde o Estatuto os números por assassinato com 
armas de fogo caíram pela primeira vez em 13 anos. 

Expressões que É importante 
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caracterizam o 
Referendo 2005: 
Notas sobre imagens e 
infográficos que 
acompanham a 
reportagem. 

• Quadro “O mito da auto defesa” – mostra como a 
idéia da autodefesa pode ser enganosa.  

• Quadro mostra que a maioria dos crimes é cometida 
com armas nacionais e que, das armas roubadas e 
apreendidas, a maioria vem das residências.  

 
Exemplos de 
enunciados 

Votar no referendo significa escolher o modelo de 
sociedade que o Brasil quer ter nos próximos anos.  
 

 
Edição: 387 Data: 17/10/2005 
Titulo da Reportagem: Referendo – a periferia ficou de fora 
Autor: Paloma Cotes, Solange Azevedo 
Posicionamento: Voto SIM 
Argumentos para o 
posicionamento: 

• Jovens homens de classe D e E são os que menos 
votam sim e são também os que os que vivem no 
limite da violência e que morrem mais por arma de 
fogo.  

• Nas favelas, a população está dividida entre o sim e 
o não. Mesmo as associações de moradores 
declarando voto para o sim. 

• Portar armas termina em acidentes e mais um 
numero em tristes estatísticas. 

Exemplos de 
enunciados 

• É justamente por estar tão perto da violência que 
acredito que a proibição das armas seja um caminho. 
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ANEXO A – Campanha publicitária da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil) em favor do voto sim.  
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ANEXO B – Manifestação contra a violência. 700 cruzes fincadas na praia de 

Copacabana –RJ em 17 de março de 2007. Cada cruz representava uma vítima de 

violência no estado naquele ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: G1 - Portal Globo de Notícias. Manifestantes fincam 700 cruzes 

nas areias da praia de Copacabana. Rio de Janeiro, 17 mar 2007. 

Disponível em < http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL11959-

5606,00.html> Acesso em: 17 set 2008 
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ANEXO C – Logomarca da campanha pelo voto Não. 
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ANEXO D – Capa da Istoé (ed. 1878) 
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ANEXO E – Propaganda da revista Istoé ao final da reportagem de capa da edição 

1878.  
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