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RESUMO 

 

 

 

 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar as práticas discursivas na construção do 

ethos, dos rebeldes praieiros e de seus opositores, presentes em jornais da primeira 

metade do século XIX que noticiaram o movimento da Praia. Nesta pesquisa, 

consideramos, especificamente, a modalização, a atividade de referenciação na 

designação dos referentes e os aspectos polifônicos ─ intertextualidade e 

interdiscursividade ─ como fenômenos fundamentais na construção das imagens 

sociais que os locutores faziam de si e do outro. Além disso, consideramos em nossa 

análise que a construção dessas imagens é atravessada por uma ideologia, tomada 

aqui como um fenômeno contextual, materializado no discurso. Este trabalho tem 

como pano de fundo teórico a Análise Crítica do Discurso, sendo, portanto, 

fundamentais as noções de discurso como prática social e ação sobre o mundo 

(Fairclough, 2001, 2003), de ideologia como fenômeno que se manifesta em 

função do contexto e da conveniência do sujeito       (Van Dijk, 1997, 2003) e de 

ethos como um ato, deliberado ou não, que se dá numa relação de dependência 

mútua entre os interlocutores para a construção das imagens sociais (Benveniste, 

1974; Amossy, 2005). 

 

Palavras-chave: Rebelião Praieira, discurso, ethos. 
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RESUMEN 

 

 

 

 

 

Este trabajo tiene por objetivo investigar las prácticas discursivas en la construcción 

del ethos de los rebeldes playeros y de sus opositores que aparecen recogidas en los 

periódicos de la primera mitad del siglo XIX que informaron sobre el movimiento de 

la Playa. En esta investigación, tenemos en cuenta de forma específica la 

modalización, la actividad de referenciación en la designación de los referentes y 

los aspectos polifónicos ─ intertextualidad e interdiscursividad ─ como 

fenómenos fundamentales en la construcción de las imágenes sociales que los 

locutores tienen de sí mismos y del otro. Por otro lado, en nuestro análisis, 

consideramos que la construcción de tales imágenes está atravesada por una 

ideología, entendida aquí como un fenómeno contextual materializado en el discurso. 

El conjunto del trabajo se enmarca dentro de las teorías del Análisis Crítico del 

Discurso, resultando, por ello, fundamentales las nociones de discurso, como 

práctica social y acción sobre el mundo (Fairclough, 2001, 2003), ideología, como 

fenómeno que se manifesta en funcción del contexto y de la conveniencia del 

sujeto (Van Dijk, 1997, 2003) y ethos, como acto, deliberado o no, que se 

produce, en una relación de dependencia mutua, entre los locutores para la 

construcción de las imágenes sociales (Benveniste, 1974; Amossy, 2005).  

 

Palabras clave: Rebelión Playera, discurso, ethos. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

 

This work has the objective of investigating the discursive practices in the 

construction of the ethos of the praieiros rebels and their opponents, present in the 

newspapers of the first half of the XIX century that reported the Praia movement. In 

this research, we considered, specifically, the modality, the referentiation activity 

in the nomination of the referents and the polyphonic aspects – intertextuality 

and interdiscursivity – as fundamental phenomena in the construction of the social 

images that the interlocutors had from each other. Additionally, we considered in our 

analysis that the construction of these images is perpassed by an ideology, taken here 

as a contextual phenomenon, materialized in the discourse. This study has its 

theoretical background in the Critical Discourse Analysis, that assumes as 

fundamental the notions of discourse as social practice and action upon the world 

(Fairclough, 2001, 2003), of ideology as a phenomenon that is manifested as a 

function of the context and of the convenience of the subject (Van Dijk, 1997, 

2003) and of ethos as an act, deliberate or not, that occurs in a relation of mutual 

dependence between the interlocutors to the constructions of the social images 

(Benveniste, 1974; Amossy, 2005). 

 

Key-words: Praieira Rebellion, discourse, ethos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em todos os tempos, a imprensa tem sido importante termômetro de forças políticas 

vigentes e hegemônicas numa dada sociedade.  Não foi diferente no Brasil, no final 

da primeira metade do século XIX, quando a imprensa, já consolidada, dá 

testemunho da efervescência política daquele período e do debate ideológico travado 

pelos jornais, fomentado pelas tantas rebeliões ocorridas, especialmente na primeira 

metade do século XIX. Como exemplo de movimentos rebeldes, podemos citar a 

Insurreição Pernambucana (1817), a Confederação do Equador (1824) e a 

Revolução Praieira (1848).  Fora de Pernambuco, ainda ocorreram a Sabinada 

(Bahia-1837), a Cabanagem (Pará-1834), a Balaiada (Maranhão-1830) e a 

Revolução Farroupilha (Rio Grande do Sul-1835).  O Brasil do século XIX, 

especialmente na primeira metade, parece apresentar um ambiente bastante favorável 

às lutas política e ideológica; e a imprensa, fundada no início do século, torna-se uma 

grande arma para os grupos em disputa, em especial para os praieiros que, desde 

1842, formam um partido político liberal e republicano cujas idéias eram 

disseminadas pelos jornais fundados pelos líderes do movimento.  Dentre esses 

jornais, talvez um dos mais importantes, foi o Diario Novo, sediado na Rua da Praia, 

de onde vem o nome da rebelião, e que durante o governo dos praieiros, sob a 

administração de Chichorro da Gama, funcionou também como uma espécie de 

diário oficial, noticiando os feitos do governo e medidas adminstrativas 

 

Mas, evidentemente, não é sem oposição que a imprensa liberal se instala em 

Pernambuco divulgando as idéias da Praia.  O Diario Novo, por exemplo, recebeu 

esse nome por contrapor-se ao Diario de Pernambuco, ao qual os rebeldes da Praia 

chamavam diário velho.  No diário velho, eram defendidos os grandes proprietários 

de terras e de escravos, que colaboravam para a sustentação do Império.  Além do 

Diario de Pernambuco, outros periódicos da época faziam a defesa do Império e das 

políticas que o sustentavam.  Exemplos desses periódicos são O Lidador e A União1 

                                                           
1 Em razão da dificuldade de acesso a esse material, selecionamos, como objeto de análise, periódicos 
que oferecessem uma boa legibilidade. 



 15 

que, segundo afirmação de Sodré (1999, p.151), eram capitaneados pelo Diario de 

Pernambuco.   

 

Nesse contexto de disputas político-ideológicas bastante acirradas no século XIX, 

merece destaque o papel da imprensa para a divulgação das idéias dos diferentes 

grupos, para a formação de uma opinião pública e para a construção das imagens dos 

atores sociais. Comparando o papel da imprensa brasileira do século XIX com a 

contemporânea, pode-se afirmar que hoje também é inegável sua contribuição para a 

construção das identidades sociais de diferentes grupos, sua interferência ideológica 

em momentos de extrema importância para o país.  Mas se considerarmos alguns 

acontecimentos recentes no Brasil – as denúncias de corrupção do Governo Federal, 

do Congresso e a reeleição do Presidente Lula, por exemplo – é plausível afirmar que 

a imprensa escrita, diferentemente do que ocorria no século XIX, exerce menor 

influência na formação da opinião pública, tendo em vista que esta é atualmente 

também construída/reconstruída em função de outras mídias: blogs, sites de 

relacionamento, revistas digitais, enfim, a Internet; pelo menos para os grupos 

letrados digitalmente, que funcionam como disseminadores de notícias e opiniões a 

partir de uma ótica muitas vezes diferente das mídias mais tradicionais, como 

revistas e grandes jornais impressos, além de rádio e TV. Assim, podemos afirmar 

que a imprensa do século XIX se constitui num espaço discursivo fundamental, e 

talvez o único, para a formação da opinião pública daquela época, enquanto que 

contemporaneamente, a opinião pública é constituída em mídias variadas.  

 

As investigações sobre as identidades sociais construídas pela imprensa praieira 

serão fundamentadas na perspectiva teórica da Análise Crítica do Discurso (ACD).  

Nossa investigação envolverá uma discussão sobre práticas discursivas, ideologia, 

polifonia, modalização e identidades sociais. Nada obsta, porém, que tomemos de 

empréstimo importantes contribuições da Análise do Discurso (francesa), 

especialmente no que toca à discussão sobre ethos. Assim, recorreremos a 

Maingueneau e sua noção de cenogafia, a Pêcheux, com a relação especular na 

construção do “eu” e a Benveniste, com sua visão de duas figuras interdependentes 

na enunciação. Também investigaremos características da notícia, seus objetivos, 

evidenciando a estreita relação entre língua e contexto sócio-histórico. 
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Além das questões mencionadas, consideramos relevante uma exposição sobre o 

contexto da Rebelião Praieira: o que foi, onde ocorreu, quem foram suas 

“personagens” centrais, o que pretendiam, contra quem e contra o que lutavam.  

Enfim, qual o sentido da Praieira e, evidentemente, como essas questões eram 

discursivamente construídas pela imprensa da época.  

 

O problema da nossa pesquisa consiste em investigar que elementos textual-

discursivos colaboram na construção das identidades sociais dos praieiros e como os 

praieiros constroem discursivamente a imagem de seus opositores.  Partimos da 

hipótese de que os elementos de natureza textual-discursiva, como modalização, 

aspectos polifônicos, estratégias metadiscursivas e a designação dos objetos no 

processo de referenciação são relevantes nessa investigação, já que dão 

materialidade ao discurso, corporificam ideologias, possibilitando a percepção das 

imagens construídas de si e do outro. A análise dos dados confirmará ou não a nossa 

hipótese. 

 

A escolha de uma análise de aspectos textual-discursivos dos impressos produzidos 

pelo grupo rebelde da Praia se deve ao fato de que esse movimento social ocorreu 

num período – primeira metade do século XIX – em que a imprensa se consolida no 

Brasil e exerce um papel de fundamental importância tanto na disseminação da 

escrita quanto na formação da opinião pública.  Além disso, a Rebelião Praieira 

apresenta uma característica peculiar em comparação com outros movimentos 

rebeldes da história do Brasil: ela detinha o poder da palavra impressa, produzia seus 

próprios jornais, através dos quais difundia suas idéias e influenciava a opinião 

pública.  Podemos mesmo dizer que, ao contrário dos dias atuais, a imprensa do 

século XIX tem maior representatividade de diferentes perfis ideológicos. Embora os 

partidos da Ordem e da Praia tenham ambos a participação de políticos aristocratas, 

este último grupo, o dos praieiros, conta com o apoio e a participação de pequenos 

comerciantes, pequenos artesãos, pequenos agricultores, o que confere uma 

característica popular ao movimento, cujos interesses atendiam a importantes anseios 

da sociedade.  

 

Considerando o contexto de disseminação da escrita, de ideais rebeldes e de 

constituição da opinião pública, partiremos, nesta investigação, de uma perspectiva 
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que leve em conta as estreitas relações entre língua, história e sociedade.  Sob esse 

ponto de vista é de extrema relevância a visão de Fairclough (2001; 2003) para quem 

o discurso, além de ser um modo de representação social, é uma ação sobre o mundo 

e sobre o outro.  A noção de ideologia nós a buscamos, principalmente, em Van Djik 

(1997, p.105) ao afirmar que, nas sociedades, é sobretudo através de enunciados 

escritos e orais – elaborados por atores sociais enquanto membros de um grupo – 

que as ideologias são produzidas e reproduzidas.  

 

É nosso objetivo geral investigar aspectos textual-discursivos da imprensa praieira, 

que funcionam como elementos constituidores das identidades sociais, construídas 

pelos rebeldes da Praia para si e para seus opositores.   

 

São objetivos específicos:  

 

a) verificar em que medida a modalização, especialmente a modalização categórica, 

funciona como um elemento discursivo na construção da imagem pretendida pelo 

produtor do texto, e, até que ponto pode ser considerado como aspecto característico 

do domínio discursivo da imprensa na primeira metade do século XIX.  

 

b) investigar como o sujeito elabora a designação dos referentes, observando o 

processo de referenciação como uma atividade construída discursivamente para a 

produção de efeitos de sentido pretendidos pelos sujeitos na construção das imagens 

sociais.  Analisar a constituição do ethos como uma forma de assegurar a 

credibilidade que, necessariamente, o produtor textual precisa evidenciar.  

 

c) analisar as diversas manifestações polifônicas no discurso dos praieiros: a 

interdiscursividade e a intertextualidade, tendo em vista a atitude responsiva dos 

rebeldes da Praia na afirmação de sua identidade social. Assim, é nosso propósito 

identificar a polifonia/interdiscursividade como um fenômeno também responsável 

pela construção da imagem que os praieiros pretendem fazer de si e do outro.   

 

d) Por fim, é nosso propósito observar os aspectos textual-discursivos já 

mencionados como elementos materializadores das ideologias disseminadas nos 

impressos produzidos pelo movimento da Praia.  
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A escolha dos textos impressos pelos praieiros como objeto de investigação justifica-

se pelo fato de que é singular na história do Brasil um movimento rebelde e de 

conotação popular ter tido, “nas mãos”, o poder da palavra pela mídia impressa, 

disputando um espaço relativamente abrangente em relação aos jornais defensores 

dos ideais do Império e da sociedade escravocrata. Ou seja, os praieiros não apenas 

tinham espaço na imprensa; eles eram os donos de parte da imprensa. Na verdade, 

embora os praieiros defendessem causas de interesse do povo, os dois grupos, 

representados pelo Partido da Ordem e pelo Partido da Praia, detinham poder 

econômico e político equivalentes: os dois partidos contavam com a colaboração de 

homens de muitas posses e revesaram-se no poder na província de Pernambuco.  

Mesmo assim, este fato merece destaque em nossa história, pois não é comum nos 

séculos XX e XXI que grupos políticos com perfis ideológicos distintos disputem a 

opinião pública de maneira relativamente equilibrada no que diz respeito à circulação 

de impressos representantes dos interesses de cada grupo junto à sociedade. Para 

exemplificar o que afirmamos, poderíamos comparar a inserção social que têm a 

revista Veja e o jornal Folha de São Paulo com a que têm a revista Carta Capital e a 

revista eletrônica Carta Maior, de perfil ideológico bem distinto dos dois primeiros 

veículos citados. Parece evidente que os interesses defendidos por veículos de 

comunicação com perfis ideológicos semelhantes aos de Veja e Folha de São Paulo 

têm circulação social bem mais significativa que outros; o que configura, poderíamos 

assim dizer, um monopólio da opinião pública exercido por grupos ideologicamente 

aparentados. Mas, além da questão ideológica, há outros fatores que podem ser 

responsáveis pelo monopólio desses periódicos, tais como antiguidade e publicidade, 

que não eram tão relevantes no século XIX, pois a imprensa como um todo era muito 

recente na vida dos brasileiros e a publicidade era realizada pelos próprios jornais 

devido à inexistência de outras mídias. 

Vale ressaltar, ainda, que, embora as questões sócio-históricas no tocante à Praieira e 

à importância da imprensa para este movimento tenham sido bastante relevantes para 

a escolha do tema, não menos importante é o caráter interdisciplinar que tem esta 

pesquisa, constituindo-se numa investigação de interesse para diferentes áreas, como 

Lingüística, Análise do Discurso, Comunicação Social e História.  
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Para uma exposição didática de nossa investigação, o trabalho foi dividido em seis 

capítulos que agrupam temáticas que aqui julgamos pertinentes.  No primeiro 

capítulo, descrevemos o ambiente da Revolta Praieira: as idéias liberais/positivistas 

do século XIX que, surgidas na Europa, influenciaram os movimentos políticos no 

Brasil; o contexto sócio-político brasileiro na primeira metade do século XIX com 

sua subserviência aos interesses europeus; a disputa política em Pernambuco entre 

liberais e conservadores, abolicionistas e escravocratas, nacionalistas e imperialistas; 

a fundação do Partido da Praia com a defesa da República e do fim da escravidão, 

entre outras bandeiras liberais, e o surgimento da imprensa praieira, com diversos 

periódicos que faziam a defesa dos ideais desse movimento rebelde. 

 

No segundo capítulo, fizemos uma exposição dos procedimentos metodológicos que 

adotamos para esta pesquisa. Iniciamos com a explanação das razões que nos 

levaram a optar por uma investigação sobre aspectos discursivos da imprensa 

praieira, discorrendo sobre as estreitas relações entre a imprensa e este movimento 

rebelde específico. Em seguida, apresentamos como o corpus da pesquisa foi 

constituído, que periódicos foram selecionados, a partir de que critérios e qual sua 

procedência. O capítulo II é encerrado com um esclarecimento sobre a organização 

da pesquisa. Ou seja, quais são suas bases teóricas e como a análise foi desenvolvida. 

 

No capítulo III, iniciamos a exposição das bases teóricas deste trabalho. Como não 

poderia deixar de ser, já que estamos tratando de constituição discursiva e 

identidades sociais, expusemos as noções de língua, discurso e ideologia aqui 

adotadas. No interior desta tríade – língua, discurso e ideologia – abordamos 

diferentes concepções de língua e discurso, recorremos à discussão sobre 

polifonia/intertextualidade/interdiscursividade, abordamos a modalização e a 

referenciação como fenômenos discursivos e fizemos um breve histórico das noções 

variadas de ideologia, realizada por diferentes autores. 

 

A discussão sobre a notícia ocupou o capítulo IV, no qual esclarecemos que não 

tomamos o fenômeno como um gênero de texto, mas sim como uma seqüência 

discursiva que se manifesta em diversos gêneros e cujas características não são 

exclusivamente lingüísticas. Nesta pesquisa, juntamente com van Dijk (1996), 
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compreendemos a notícia como prática social e institucional, cujos aspectos da 

estrutura e do estilo são discutidos neste capítulo. 

 

No capítulo V, continuamos com a exposição das bases teóricas de nossa pesquisa. 

Aqui reservamos espaço para a discussão sobre a construção do ethos, fazendo um 

percurso que se inicia na Grécia Clássica, com a retórica de Aristóteles, e vem até os 

nossos dias com a visão de que a construção do ethos é também uma atividade 

discursiva. Em seguida, discorremos sobre os fenômenos da modalização, 

referenciação e interdiscursividade, que são tratados como estratégias de construção 

das identidades sociais. 

 

Por fim, no capítulo VI, apresentamos a análise dos dados de nosso trabalho, que se 

subdivide em três aspectos do discurso que, sob nossa ótica, são fundamentais na 

construção do ethos: modalização, referenciação e interdiscursividade. No que diz 

respeito à modalização, nosso foco é principalmente a modalização categórica, que é 

bastante característica do corpus investigado. No tocante ao processo de 

referenciação, nossa análise voltou-se para a observação de como os objetos da 

realidade são categorizados e recategorizados e como essa atividade contribui para a 

construção das imagens dos sujeitos, do ethos. Por último, tratamos a 

interdiscursividade, também, como um aspecto fundamental na construção das 

identidades sociais, partindo do princípio de que os sujeitos não falam sozinhos: num 

mesmo cenário discursivo, há um conjunto de “eus”, de vozes convergentes e 

contraditórias que se materializam no discurso por meio de variadas pistas textuais.  

 

Nas considerações finais de nosso trabalho, destacamos a relevância de uma pesquisa 

cujo corpus de análise são jornais de um movimento rebelde de grande importância 

para a história de Pernambuco e para a formação da opinião pública no Brasil, já que 

nesta época – meados do século XIX – a imprensa nacional ficava praticamente 

circunscrita ao Rio de Janeiro, a Salvador e ao Recife (Fraga, 2001). Também 

destacamos nesta parte final os resultados de nossa análise que apontam para a 

confirmação da hipótese levantada: as identidades sociais são construídas na 

atividade discursiva que, por sua vez, se constitui numa atividade responsiva. Assim, 

não só a interdiscursividade, mas também a modalização e a referenciação são 

aspectos que colaboram para a construção das identidades dos sujeitos, do ethos; e 
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nesta construção os sujeitos produtores inscrevem a voz do outro em seu próprio 

discurso, formando uma cadeia discursiva em que se encontram diferentes pontos de 

vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

CAPÍTULO I – O Contexto da Rebelião Praieira 

 

1.1. O contexto sócio-político do Brasil na primeira metade do século 

XIX 

 

Para que possamos discorrer com um pouco mais de propriedade sobre a rebelião 

Praieira, é indispensável uma contextualização, mesmo que breve, das questões 

sociais, políticas e filosóficas que agitavam o Brasil na primeira metade do século 

XIX. Comecemos, pois, por informações triviais: o Brasil ainda fazia parte do 

Império Português; a Corte havia se transferido para o Rio de Janeiro em 1808, 

fugindo dos franceses liderados por Napoleão Bonaparte. Neste mesmo ano, a 

imprensa é inaugurada no Brasil por determinação oficial e, poucos anos depois, 

escapa do controle da Corte, multiplicando-se em variados periódicos de diferentes 

orientações políticas. 

 

O fato de a imprensa ter conseguido ultrapassar os muros da Corte provocou uma 

significativa circulação de novas idéias vindas da Europa que começavam a 

influenciar o pensamento e a ação política no Brasil colônia. Estávamos a um passo 

da independência, o que veio a ocorrer em 1822.  

 

A influência das idéias do continente europeu, especialmente da Inglaterra e da 

França, no entanto, não se encerra com o movimento de independência do Brasil do 

domínio português. As idéias liberais, orientadas pelo Positivismo de Comte e pelo 

Iluminismo de Locke, tomaram conta de muitos movimentos políticos ocorridos no 

Brasil daquela época. O pensamento medieval teocêntrico da sociedade feudal cedia 

lugar às Luzes, ou seja, ao homem, à liberdade, às leis. Como assinala Perrone-

Moisés (2004), as chamadas “idéias francesas” começaram a influenciar as Américas 

no século XVIII, servindo de inspiração aos movimentos de Independência. No 

Brasil, especificamente, os ideais franceses tornaram-se mais nítidos no século XIX, 

inspirando as diversas rebeliões que ocorreram de Norte a Sul do país, clamando por 

liberdade, pelo regime republicano, pelo fim da escravidão etc. Surge nessa época 

um sentimento anti-monárquico, anti-escravista e principalmente anti-lusitano. Este 

último, por exemplo, pode ser verificado na reprodução, a seguir, de um projeto de 
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lei enviando à Assembléia legislativa de Pernambuco pelo governo do Partido 

Praieiro e publicado pelo periódico A Voz do Brasil: Vejamos: 

 

 Snrs. Deputados Provinciais. 

 

 O estado aviltante a que nos teem reduzido o governo do nosso paiz, 

escravizado ao dominio portuguez, que na côrte do Rio de Janeiro 

dispõem dos destinos do Brasil, obriga-nos a impetrar de vós, medidas 

salvadoras, se naõ para de tudo melhorarmos, ao menos para acalmar 

nossa desesperação, e confiados no vosso patriotismo, temos a honra de 

offerecer á vossa consideração o Projecto de Lei que abaixo se segue, e 

alguns artigos additivos para as Posturas Municipaes da Provincia. Nas 

vossas atribuições, Senhores cabe legislar a respeito, esperamos pois que 

nossas fracas idéas sejaõ acolhidas com benignidade. 

 

PROJECTO 

A ASSEMBLÉA LEGISLATIVA PROVINCIAL DE PERNAMBUCO 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Ficaõ isemptos da decima urbana as casas, que pertencem 

aos Cidadãos Brasileiros natos. 

Art. 2º. As casas, naõ só d’esta Cidade, como as que se achaõ 

edificadas duas legoas, em seus suburbios, cujos proprietarios não tenhaõ 

nascido no Brasil, pagaráõ o imposto de vinte cinco por cento, do 

rendimento do aluguel. 

Art. 3º. Os encarregados d’esta arrecadaçaõ faráõ avaliar aquellas 

casas, que por ventura julgarem necessario, para melhor fiscalizaçaõ do 

imposto. 

Art. 4º. As casas, que depois da publicaçaõ d’esta lei, pertencerem 

aos comprehendidos no art. 2º., ainda sendo vendidas a Cidadãos 

Brasileiros natos, estaõ sujeitas por deis annos ao imposto mencionado no 

citado artigo. 

Art. 5º. Ficaõ revogadas nesta Provincia todas as leis, e disposições 

em contrario.  

(A Voz do Brasil. 14/06/1848, p. 3) 
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Em seguida, o mesmo periódico publica alguns artigos aditivos referentes à 

regulação do comércio em Pernambuco, limitando e taxando a participação dos 

estrangeiros. Uma parte desse texto enviado à Assembléia dizia: 

 

     Art. 1º. Nenhum estrangeiro poderá abrir casa para vender a retalho, ou 

para qualquer outro estabelecimento, sem preceder licença da Camara 

Municipal respectiva, que será concedida pela maneira seguinte: 

[...] 

(A Voz do Brasil. 15/06/1848, p. 3) 

 

Os fragmentos anteriores, publicados no jornal A Voz do Brasil, confirmam o que diz 

Perrone-Moisés (2004) sobre a influência das “idéias francesas”. É fácil constatar a 

preocupação com dispositivos legais e um forte sentimento nacionalista, que se 

traduz na proteção ao comércio para os brasileiros. 

 

O nacionalismo exacerbado e o sentimento lusofóbico são características também 

impressas nas artes. A literatura romântica brasileira, especialmente em sua primeira 

fase, tem em Gonçalves Dias, na poesia, e em José de Alencar, na prosa, seus dois 

grandes representantes nacionalistas. A natureza, o índio, os temas locais estavam 

sempre presentes na arte desses escritores. Nesta direção, bastante relevantes são as 

palavras de Candido (1993, p. 15-16). Segundo o autor, 

 

Sobretudo nos países novos e nos que adquiriram ou tentaram adquirir 

independência, o nacionalismo foi manifestação de vida, exaltação afetiva, 

tomada de consciência, afirmação do próprio contra o imposto. Daí a 

soberania do tema local e sua decisiva importância em tais países, entre os 

quais nos enquadramos. Descrever costumes, paisagens, fatos, sentimento 

carregados de sentido nacional, era libertar-se do julgo da literatura 

clássica, universal, comum a todos, preestabelecida, demasiado abstrata − 

afirmando em contraposição o concreto espontâneo, característico, 

particular. 
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Como podemos constatar, a aversão ao que é estrangeiro, juntamente com o forte 

sentimento patriótico, não caracteriza apenas a imprensa do Brasil do século XIX, 

mas também a literatura. Havia uma tendência filosófica, um viés ideológico que 

delineavam a mentalidade da época e se concretizaram na literatura romântica e nos 

discursos políticos de grupos rebeldes veiculados pela imprensa. 

 

Por outro lado, não podemos perder de vista que estamos tratando da sociedade 

brasileira da primeira metade do século XIX: uma sociedade em sua grande maioria 

analfabeta, escravocrata, em processo inicial de urbanização e com uma burguesia 

bastante incipiente. A despeito de todas essas adversidades, porém, a imprensa se 

multiplica em variados jornais e pasquins e, de certo modo, populariza-se (Fraga, 

2001), chegando às praças, inflamando os espíritos com as novas idéias liberais, 

conquistando adeptos para as novas facções políticas. Para atestar o importante papel 

que teve a imprensa na divulgação do espírito das Luzes e sua influência nos 

movimentos políticos do Brasil, tomamos de empréstimo o que afirma Neves (2001, 

p. 79), para quem  

 

Os folhetos e panfletos políticos, de caráter didático e polêmico, escritos 

sob a forma de comentários aos fatos recentes ou de discussões sobre as 

grandes questões de época, procuravam expor em linguagem acessível os 

temas fundamentais das idéias liberais e do constitucionalismo. Muitas 

vezes, encadeavam-se uns aos outros, ou a alguma publicação de outro 

gênero, como os jornais, enquanto resposta às posições assumidas, 

chegando a formar uma “rede de polêmicas”. [...]. Essa literatura política 

transformou-se em uma das principais fontes para a identificação das 

palavras, idéias, valores e representações pelos quais se exprimiu essa 

cultura política do liberalismo. 

 

 As idéias liberais, fomentadas pelo pensamento iluminista da Europa, tiveram ainda 

que enfrentar no Brasil um obstáculo de caráter local: os homens do poder no Brasil 

recém-independente eram representantes dos donos de imensos latifúndios, 

dependiam do trabalho escravo para suas atividades agro-exportadoras. É neste 

contexto dicotômico − da novidade das Luzes e de uma resistente economia feudal − 
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que se consolidam em Pernambuco dois importantes grupos políticos, que entraram 

para a história como Praieiros e Gabirus.  

  

 

1.2. A disputa política em Pernambuco: os gabirus e os praieiros 

 

Os partidos políticos Liberal e Conservador eram representados em Pernambuco 

pelas famílias Cavalcanti e Rego Barros, respectivamente. No entanto, não havia 

muita clareza sobre os limites entre o grupo conservador e o liberal, já que eram 

constantes os acordos políticos entre essas famílias. Tanto assim que, em 1837, 

através de um acordo com os Rego Barros, Francisco de Paula Cavalcanti torna-se 

presidente da província de Pernambuco e, em 1840, assume o cargo Francisco Rego 

Barros – Barão da Boa Vista –, numa clara demonstração de acordo entre 

cavalheiros, fazendo valer um dito popular da época: Nada mais conservador que um 

liberal no poder. 

 

Desde então – 1837 - forças políticas reacionárias, lideradas pelas famílias Rego 

Barros e Cavalcanti, dominaram a província de Pernambuco.  Essa dominação 

oligárquica foi, social e politicamente, nefasta para Pernambuco.  Como afirma 

Quintas (1982, p. 27), havia aqui uma nobreza rural, possuidora de vastas extensões 

territoriais, exercendo um domínio completo no nosso meio político-social.  Para se 

ter melhor clareza desse domínio, vale destacar as palavras de Antônio Pedro de 

Figueiredo (apud Quintas: 1982, p.27; 30) que circularam no periódico O Progresso 

(tomo II, págs. 158 e 159): 

 

Hoje mais de ¾ da população da nossa provincia se acha 

concentrada à beira do mar e numa profundeza de 10 a 15 leguas; mas lá, 

quase com poucas excepções todas as terras pertencem a um pequeno 

número de grandes proprietários que delas mal cultivam uma mínima parte 

e recusam vender o resto. [...].  É isso o que faz que a população 

improdutiva das cidades, a classe dos solicitadores de empregos públicos 

se augmente todos os dias, que os crimes contra a propriedade se tornem 

mais freqüentes e o paiz se empobreça de dia em dia [...] 
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Assim, essa concentração de propriedades improdutivas nas mãos de poucas famílias 

faz com que o movimento da Praia não seja visto, na opinião de Quintas, apenas 

como uma disputa entre dois grupos políticos na busca pelo poder: a oligarquia 

Rego Barros- Cavalcanti – os gabirus – e o partido da Praia2, mas como um 

movimento com significativa ressonância popular, devido às insatisfações sociais 

provocadas  pelos abusos da política conservadora dos gabirus. Uma boa medida da 

situação de Pernambuco é dada por quadrinhas que circulavam anônimas na 

imprensa da época.  Um exemplo é a quadrinha reproduzida no periódico O Sete de 

Setembro, nº 11, 14/10/1845: 

 
 

Quem viver em Pernambuco 

Deve estar desenganado, 

Que ou há de ser Cavalcanti, 

Ou há de ser cavalgado. 

                          (apud Quintas: 1982, p. 41) 

 

Como lembrou Joaquim Nabuco (1936, p. 75-76): 

Os praieiros têm uma história política singular. Eles não eram liberais 

doutrinários, como foram posteriormente os liberais de Pernambuco [...]. 

No todo não eram nem restos do antigo republicanismo de 1824 e 1831. O 

partido praieiro foi um partido sem direção e sem disciplina, porque 

propriamente não foi senão um movimento de expansão popular3.   

 

Segundo as palavras de Quintas (1982), havia em Pernambuco, na primeira metade 

do século XIX, um terreno fértil à rebeldia; havia uma inquietação política e uma 

insatisfação das massas decorrentes das desigualdades provocadas pela concentração 

fundiária e pelo monopólio do comércio pelos portugueses. No entanto, Carvalho 

(2003, p.217) assinala que o centenário da Praieira (1948) marcou os trabalhos dos 

historiadores pernambucanos, e, citando Marson (1980), o autor afirma que Amaro 

Quintas, Edison Carneiro e Barbosa Lima Sobrinho se posicionaram favoravelmente 

                                                           
2 O grupo político representado pela oligarquia Rego Barros-Cavalvanti era vulgarmente chamado de 
os gabirus pelos praieiros, que os consideravam ladrões. (Quintas, 1982). 
3 NABUCO, Joaquim. (1936).  Um estadista do império.  São Paulo: Editora Nacional. 
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aos praieiros, influenciados pelo clima pós-Segunda Guerra Mundial, e impregnaram 

seus textos de uma retórica liberal radical, na defesa dos praieiros, assim como 

fizeram estes na defesa de suas idéias.  

 

Lançando outras luzes para compreendermos melhor esse movimento rebelde, 

Carvalho (2003) afirma que a história da Praieira tem início em 1840 com uma 

dissidência do Partido Liberal em Pernambuco. Eram os chamados liberais radicais 

que em 1842 fundam o Partido Nacional de Pernambuco, conhecido como Partido da 

Praia.  As razões para essa dissidência, no entanto, não eram de todo nobres. De 

acordo com Carvalho (2003) a dissidência ocorreu porque o presidente da província 

– Rego Barros – partilhava os cargos administrativos com o Partido Conservador e 

com os Cavalcanti, que representavam a cúpula do Partido Liberal.  Diante do fato, 

parte da base do Partido Liberal, numa demonstração de insatisfação, rebelou-se e 

deu início a uma acirrada disputa em Pernambuco. 

 

Na visão de Carvalho (2003), o movimento praieiro tinha um caráter elitista, pois 

tinha o apoio e o envolvimento de proprietários rurais. Segundo o autor esse elitismo 

pode ser confirmado pelo deputado praieiro Urbano Sabino, que enfatizou que a 

intenção primordial dos rebeldes era defender sua propriedade. (p. 201). O autor diz 

ainda que o manifesto dos deputados praieiros à Assembléia Geral expressa em boa 

medida o caráter elitista das reivindicações dos proprietários rebeldes: 

 

A federação e uma nova Assembléia Constituinte são os limites do discurso 

normativista. Ao povo, uma única concessão: a nacionalização do 

comércio a retalho. (Carvalho, 2003, p. 214). 

 

Considerando essa dissidência e os interesses das elites, Carvalho (2003) reconhece 

que os senhores de engenho desempenharam um papel fundamental no movimento 

da Praia. No entanto, o autor não desconsidera a presença da populaça, de grupos 

subalternos na Praieira. E embora relativize o discurso passional de Quintas, que 

considerou a Praieira uma genuína revolução popular, o autor afirma: 

 

observa-se facilmente que entre 1832 e o advento do movimento 

abolicionista nos anos 70, nunca a população subalterna do Recife foi tão 
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presente na política como entre 1844 e 1848. Mesmo assumindo que tinha 

sido modesta a participação das camadas subalternas na guerra civil de 

1848-49 – o que por si só é uma proposta arriscada –, essa constatação 

pouco explica a mobilização dos anos quarenta. E falar em diminuta 

participação é admitir que ela existiu. [...] A mobilização da populaça do 

Recife não pode ser relegada à poeira do esquecimento apenas porque a 

Revolução de Novembro terminou sendo uma face menor do que desejava 

Borges da Fonseca no poliedro de significados que foi 1848  

pernambucano. (Carvalho, 2003, p. 218).    

 

Mais adiante, Carvalho (2003) discorre sobre quem era o povo que participou da 

Praieira. Para tanto, o autor confronta os seguintes textos: Crônica da Rebelião 

Praieira e o inquérito policial contra os rebeldes, que foi conduzido pelo chefe de 

polícia Figueira de Mello, que é também autor da Crônica. Na visão de Carvalho 

(2003), a Crônica traz informações sobre a participação do povo na Praieira que 

contradizem o inquérito: 

 

Na Crônica, Figueira de Mello ligou os praieiros às classes perigosas do 

Recife porque queria demonstrar que o movimento não defendia os 

interesses dos homens ricos e respeitáveis da província. (CARVALHO, 

2003, p. 222).  

 

Já no inquérito policial, assinala Carvalho (2003), o chefe de polícia não salienta a 

participação popular e urbana na rebelião, sob pena de o julgamento dos praieiros ter 

que ocorrer em outra província, como reza o Código de Processo Criminal da época 

em caso de rebelião na capital.  

 

Para Carvalho (2003), confrontar esses textos e somá-los a outros documentos da 

época, é indispensável para compreendermos a participação do povo no movimento 

da Praia. Além disso, é fundamental também entendermos que quando os liberais 

pernambucanos falavam do povo na rebelião,  

 

nele não estavam incluídos os escravos, os mendigos, os índios, os livres e 

libertos que nada tinham de seu. [...]. Na concepção dos liberais 
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moderados de Pernambuco, o povo incluía apenas os livres em condições 

acima da simples subsistência que poderiam atuar politicamente como 

guardas nacionais ou como votantes.(Carvalho, 2003, p. 223).   

 

Participavam do movimento, segundo Carvalho (2003), pequenos negociantes do 

Recife e do interior, funcionários públicos, militares, padres, professores de 

primeiras letras, porteiros, guardas de repartições, artesãos, alfaiates etc. Esse era o 

povo da Praieira de que falam Amaro Quintas e Joaquim Nabuco, por exemplo, 

exaltando a praieira como uma revolução popular.  

 

 

1.3. A imprensa praieira 

 

A presença marcante da imprensa na divulgação dos ideais da Praia desde o seu 

nascimento é a razão de nosso interesse por esse movimento rebelde em particular. 

Os praieiros tinham seus próprios jornais, por meio dos quais difundiam suas idéias: 

eram antilusitanos, pregavam o voto livre, a liberdade de imprensa, o trabalho 

com garantia de vida para os brasileiros, o comércio a retalho para os 

brasileiros, a extinção do poder moderador etc. No entanto, não é exatamente a 

história do movimento que nos interessa, e sim os discursos gerados pela recente 

imprensa brasileira nesse ambiente de disputa política: suas práticas lingüístico-

discursivas na construção das identidades sociais, suas manifestações ideológicas, 

enfim, sua constituição discursiva num período de extrema relevância na 

disseminação da escrita, com a consolidação da imprensa, e num suporte de gêneros 

textuais do século XIX ainda pouco investigado: o jornal.  

 

Sobre a relação da imprensa do século XIX com as rebeliões da mesma época, 

especialmente com a Revolta Praieira, assinala Sodré (1999, p. 130) que:  

 

O setor mais importante da imprensa da época viria a ser, com as 

rebeliões, o que estava ligado, nas províncias, aos movimentos que nelas 

surgiram. Guardando cada um características regionais ou locais, 

revelavam, como traço geral, a resistência ao regresso conservador que 
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modelaria o segundo Império. Se, em cada uma das províncias 

conflagradas, a imprensa local denunciou os aspectos fundamentais das 

lutas políticas e nelas influiu, parece inequívoco que a imprensa 

pernambucana, quando da revolução Praieira, foi aquela que melhor citou 

e refletiu os traços gerais da época. [...]. É surpreendente que a história 

desses movimentos de rebeldia não tenha aproveitado, até agora, e via de 

regra, esse material informativo extraordinariamente rico e esclarecedor – 

os dos jornais.   

 

No mesmo sentido de Sodré (1999), informa Segismundo (1949, p. 61) que foi dos 

mais importantes o papel da imprensa na preparação e no desenvolvimento do 

conflito. Expondo ao povo, a verdadeira situação da província – face ao comércio 

português a ao poderio dos Cavalcantis. [...].  

 

Dentre os jornais responsáveis pela exposição da verdadeira situação da província 

está o Diario Novo4, considerado um ícone na representação dos ideais praieiros. 

Fundado em 1842, mesmo ano da fundação do Partido da praia, o jornal ganha esse 

nome em oposição ao Diario de Pernambuco, chamado pelos líderes da Praia de 

diario velho por representar “a voz” dos conservadores, dos senhores de engenho, 

dos barões, das poderosas famílias Cavalcanti e Rego Barros que concentravam o 

poder econômico em Pernambuco.  

 

Muitos outros impressos foram lançados em defesa do movimento praieiro e em 

oposição a ele. O ambiente de acirrada disputa política entre os dois partidos em 

Pernambuco – o Partido da Ordem, representando os Cavalcanti-Rego Barros, e o 

Partido Liberal, os praieiros – favorecia a agitação da imprensa. O Diario de 

Pernambuco, por exemplo, que já existia desde 1825, era um dos maiores opositores 

dos liberais. Com perfil ideológico bastante conservador, foi apelidado de forma 

pejorativa pelo Diario Novo, seu maior opositor: O Rolha, Diário dos Portugueses 

e jornal luso-guabirú  são algumas das denominações com que o principal órgão da 

Praia se dirigia ao Diario de Pernambuco. (Segismundo, 1949, p. 42). Além do 

Diario de Pernambuco, Sodré (1999) cita os jornais O Lidador e A União, como dois 

                                                           
4 O Diario Novo, desde a sua fundação em 1842, contou com a colaboração do soldado, escritor, 
historiador e jornalista José Inácio de Abreu e Lima. (Sodré, 1999, p. 147) 
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importantes órgãos da imprensa baronista.  Segundo Segismundo (1949), a imprensa 

gabiru contava ainda com a participação secundária de outras folhas, a exemplo de O 

Artilheiro e O Correio da Tarde. De acordo com o autor, todos esses impressos 

combatiam arduamente as idéias dos praieiros, denunciavam suas atitudes 

antilusitanas e chegaram a sugerir que as autoridades seqüestrassem as tipografias 

dos praieiros que, na sua visão, eram verdadeiros instrumentos de guerra civil. 

(Segismundo, 1949, p. 68) 

 

Por outro lado, a imprensa praieira também não contava apenas com o Diario Novo. 

Outros periódicos surgiram em defesa das idéias da Praia. Dentre eles A Voz do 

Brasil, dirigida pelo elevado praieiro Inácio Bento de Loiola, O Nazareno, 

comandado por Borges da Fonseca, A Guarda Nacional, editada pelo deputado 

Jerônimo Vilela de Castro Tavares e ainda O Praieiro e O Foguete. Esses três 

últimos jornais (A Guarda Nacional, O Praieiro e O Foguete) eram impressos nas 

oficinas do Diario Novo, cujo proprietário era Luiz Inácio de Abreu e Lima, que 

ficou conhecido pela identidade de Luiz Inácio Ribeiro Roma. (Segismundo, 1949, p. 

65). As oficinas do Diario Novo, instaladas na Rua da Praia, parecem mesmo ser 

responsáveis pelo fomento dos princípios praieiros, e o nome dado ao movimento é 

um atestado de reconhecimento do relevante papel que cumpria a imprensa junto aos 

rebeldes.  Além disso, é preciso destacar a regularidade das publicações e a 

resistência do Diario Novo. Como diz Sodré (1999, p. 147),  

 

a Terrível luta do Diário Novo contra a opressão e o cerceamento da liberdade 

de imprensa constitui dos mais significatvos e dignificantes exemplos que a 

história do periodismo brasileiro registra.  

 

Diante do exposto, parece mesmo inegável que a imprensa da primeira metade do 

século XIX pode nos oferecer informações valiosas em diversas áreas: história, 

história da imprensa, filosofia etc. No que diz respeito ao campo da Lingüística, 

interessam-nos as práticas discursivas, que são aqui observadas como não-naturais, 

comprometidas ideologicamente e imbricadas com as estruturas sociopolíticas 

vigentes.      
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Para a investigação dessas práticas discursivas, adotamos alguns procedimentos 

metodológicos que são expostos no capítulo que se segue. Também esclarecemos a 

seguir as fontes de nossa pesquisa bem como a distribuição do corpus. 
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CAPÍTULO II: Procedimentos Metodológicos  

 

 

Embora nosso trabalho não tenha por objetivo uma análise quantitativa, e sim 

qualitativa dos fenômenos que pretendemos observar, é importante reconhecer que 

necessitamos de um conjunto de dados significativo no que se refere à quantidade de 

textos.  Constituímos, então, um corpus com quarenta e cinco (23) jornais, 

distribuídos entre os vários impressos produzidos em Pernambuco na primeira 

metade do século XIX: Diario Novo, O Praieiro, O Foguete, A Voz do Brasil, O 

Tribuno. Este último é um periódico que se opunha aos ideais praieiros.   

 

Pretendíamos também analisar alguns jornais que se opunham aos praieiros, 

especialmente o Diario de Pernambuco.  Entretanto, os acervos da Fundação 

Joaquim Nabuco, do Arquivo Público de Pernambuco e do próprio Diario não se 

encontravam digitalizados à época da composição do corpus destinado à nossa 

pesquisa. Essa é a razão por que todos os exemplares anexados ao final deste 

trabalho foram conseguidos na Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, cujo 

acervo já se encontrava disponível digitalmente.  

 

Concluída a seleção dos jornais, decidimos acrescentar ao nosso corpus alguns 

outros textos referentes à oposição ao movimento da Praia. Como não foi possível a 

aquisição de periódicos completos, por não estarem digitalizados, incluímos em 

nossa análise quatro textos publicados por dois jornais que faziam oposição ao 

Partido Praieiro: Diario de Pernambuco e O Capibaribe. Os textos foram extraídos 

da Dissertação de Fraga (2001) e foram selecionadas por noticiarem o movimento da 

Praia. Temos, assim, um contraponto às imagens construídas pelos rebeldes 

praieiros.  

 

É relevante frisar que os textos selecionados não trazem indicação da página do 

periódico, já que estes não estão publicados por completo no trabalho de Fraga 

(2001). Isto, porém, não inviabiliza a localização do impresso, pois a data de 

publicação é devidamente informada juntamente com o título do jornal.  
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Esclarecemos, ainda, que a Fundação Biblioteca Nacional dispõe de outros 

periódicos que interessam ao nosso trabalho, mas o estado de deterioração em que se 

encontram impossibilita a leitura. Queremos com essas informações reiterar a grande 

dificuldade em realizar uma pesquisa que tenha como corpus jornais do século XIX, 

pois a lentidão do poder público para investir na conservação e disponibilização de 

nosso patrimônio histórico-cultural representa um grande obstáculo aos 

pesquisadores. 

 

A distribuição do corpus não foi eqüitativa devido, como já dissemos, à dificuldade 

de acesso a esse material. Como a nossa investigação não prioriza a perspectiva 

quantitativa de análise dos dados, acreditamos que esse fato não invalida nem 

diminui a importância do nosso trabalho. Temos, então, a seguinte distribuição dos 

jornais e dos textos que constituem o corpus desta pesquisa: 

 

• Diario Novo → 06 exemplares 

• A Voz do Brasil → 06 exemplares 

• O Praieiro → 04 exemplares 

• O Foguete → 04 exemplares 

• O Tribuno → 04 exemplares 

• Diario de Pernambuco → 02 textos 

• O Capibaribe → 02 textos 

 

Feitos estes esclarecimentos, expomos a seguir os aspectos discursivos aqui 

analisados, distribuídos em três focos de investigação: 

 

1. O primeiro trata da modalização, dos elementos lingüístico-discursivos 

responsáveis, especialmente, pelas afirmações categóricas, que aqui consideramos 

um tipo de modalização incluído num grupo mais amplo de modalizadores.  

 

2. O segundo analisa o processo da referenciação, tendo em vista a nossa posição 

de que a construção do referente é uma atividade discursiva orientada por nossa 

percepção cultural.  Designar os objetos da realidade é dar a eles significação, é 

recriar a realidade conforme nossas crenças e valores. 
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3. Por fim, investigamos os aspectos interdiscursivos, as estratégias através das 

quais outras vozes são inseridas no discurso, considerando que estas estratégias são 

também atividades discursivas reveladoras das identidades pretensamente 

construídas pelo produtor do texto.  

 

Os aspectos acima considerados são analisados tendo em vista sua contribuição para 

a construção das identidades sociais dos praieiros e de seus opositores na elaboração 

dos argumentos.  A análise é basicamente sincrônica, evidenciando usos lingüísticos 

num dado contexto sócio-histórico. Na análise dos elementos modalizadores da 

imprensa da época investigada, fizemos pontualmente uma observação diacrônico-

comparativa com modalizadores característicos de jornais contemporâneos. 

 

No tocante à transcrição dos exemplos, procuramos seguir a grafia da época, salvo 

em casos de impossibilidade de registros de alguns sinais ou imcompreensão do texto 

impresso.  

 

Os textos utilizados na análise estão disponíveis nos anexos deste trabalho. No caso 

das cartas, os anexos são transcrições; quanto aos jornais, reproduzimos, na íntegra, 

os originais, o que colabora com a conferência da grafia e de informações relevantes 

à comprensão dos fenômenos discursivos investigados.    

 

Feitos os esclarecientos que julgamos indispensáveis à leitura do texto, iniciamos a 

explicitação das bases teóricas de nossa pesquisa distribuídas nos três capítulos 

seguintes, em que, fundamentalmente, discorremos sobre discurso, ideologia, ethos e 

notícia. 
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CAPÍTULO III: Língua, discurso e ideologia 
 

3.1. Sobre concepções de língua e discurso 

 

Neste tópico, teceremos considerações em torno da noção de discurso que, como 

todos sabemos, não é uma noção evidente, consensual. Ao contrário, diferentes 

concepções de discurso são adotadas por abordagens distintas, incluindo variadas 

compreensões de outros fenômenos, tais como língua, sujeito e ideologia.  

 

Inicialmente, julgamos de fundamental importância expor a nossa concepção de 

língua que, por sua vez, pressupõe uma noção de sujeito e de texto, como afirma 

Koch (2002).  Assim, trabalharemos com a concepção de língua como atividade 

interativa , descartando a idéia de que língua é a representação do pensamento 

individual, assim como a visão de língua como estrutura. 

 

Desse modo, teremos como conseqüência não o sujeito psicológico ou o assujeitado 

das concepções de língua como representação mental e como estrutura, 

respectivamente, mas, invariavelmente, um sujeito atuante, co-responsável pela 

produção de sentido.  Vale frisar que a expressão ‘co-responsável’ é bastante 

significativa em nosso trabalho.  Ela representa a noção de um sujeito não-individual 

e não-assujeitado. Representa, sobretudo, um sujeito social, histórica e 

ideologicamente situado, que se constitui na interação com o outro, como diz Koch 

(2002, p.15) numa referência a Bakhtin (1979). 

 

Se língua é atividade interativa e o sujeito é histórico e co-responsável pelo sentido, o 

texto é o espaço em que atuamos interativamente e nos revelamos como seres 

históricos: nossos valores, nosso comportamento, nossa linguagem, constituídos num 

dado contexto sócio-histórico, aparecem nos textos que produzimos.  Portanto, não é 

relevante neste trabalho (ou mesmo não é possível) tentar descobrir ou decodificar o 

que os praieiros, através de seus impressos, queriam dizer com o que diziam, mas por 

que diziam daquele modo e não de outro.  E, ainda, que objetivos cumpria e que 

funções exercia naquela sociedade esse modo de dizer.     

Ao empregarmos o termo discurso, é fundamental esclarecermos a que corrente 

teórica remetemos, visto que são várias as noções de discurso, como também são 
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diversas as correntes que o tomam como objeto de análise. Temos, então, muitas 

análises do discurso que vão se diferenciando, por exemplo, em função da noção do 

próprio objeto — o discurso — e em função do modo em que cada corrente 

compreende o sujeito produtor desse objeto. 

 

Mas antes de discorrermos sobre as concepções de análise do discurso mais 

contemporâneas, faremos uma breve exposição de algumas abordagens antecedentes 

que, de alguma forma, tiveram o discurso como foco. Começaremos, então, a 

discorrer, brevemente, sobre corrente francesa de análise do discurso, a AD, dentro 

da qual se inscreve Michel Pêcheux com a sua Análise Automática do Discurso. 

 

Segundo Henry (1997), Pêcheux surge na cena acadêmica com duas publicações que 

aparentemente não estão relacionadas à sua teoria sobre discurso. A primeira, 

“Réflexions sur la situacion théorique des sciences sociales, spécialment de la 

psychologie sociale”, discute o estado pré-científico das ciências sociais e a 

importância dos instrumentos na prática científica. O segundo texto de Pêcheux, 

“Remarques pour une théorie générale des idéologies”, aborda a ideologia como um 

processo de dupla face: um lado do processo de produção e outro das relações 

sociais, cuja função da ideologia é fazer com que os agentes da produção 

reconheçam seu lugar nestas relações sociais de produção (Henry, 1997, p. 24).  

 

Henry (1997, p. 24), assinala também que, para Pêcheux, as ciências sociais 

caminharam na esteira das ideologias que se desenvolveram no contato estreito com 

a prática política, e  

 

consistem na aplicação de uma técnica a uma ideologia das relações 

sociais tendo em vista a adaptação ou “re-adaptação” das relações sociais 

à prática social global, considerada uma variante do sistema.    

 

A partir dessas considerações de Pêcheux ─ na discussão sobre relações sociais e 

práticas sociais ─ começamos a identificar alguns elementos que o aproxima de uma 

teoria do discurso; e no mesmo texto em que tece essas considerações, Pêcheux 

define o discurso como instrumento da prática política. Está dada, então, a base de 

sua teoria sobre discurso, na qual recusa a concepção de linguagem como 
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instrumento de comunicação por considerá-la uma ideologia que objetiva mascarar a 

relação entre discurso e prática política. (HENRY, 1997).   

 

Relevante, ainda, na discussão de Pêcheux, é a distinção que faz dos tipos de 

ideologia: a do tipo A é concernente à técnica, à prática empírica, e é representada 

pelo discurso científico. A ideologia do tipo B se relaciona com as práticas políticas, 

tem caráter espculativo e se realizam sob forma de combinações variadas, conforme 

as formações sociais. (DRESCH, 2007, p. 92). Com esta distinção, Pêcheux acaba 

por conferir ao discurso científico o status de não-ideológico, uma vez que, na visão 

do autor, há dois tipos de discurso: um tido como original e outro como ilusão, 

deturpação, mascaramento.  

 

Eis um aspecto problemático da teoria de Pêcheux sobre o discurso: na distinção feita 

pelo autor, a ciência é assumida como objetiva, neutra, enquanto que os outros 

domínios discursivos são ilusões/deturpações do sujeito sobre a realidade. Temos, 

então, com Pêcheux, uma visão nagativa de ideologia, pois ao falar em “deturpação”, 

o autor revela sua concepção de ideologia como falseamento do real; e tendo esta 

concepção ideológica como ponto de partida, introduz o sujeito enquanto efeito 

ideológico elementar (HENRY, 1997, P. 30). Recorrendo a Althusser (1970), 

Pêcheux acrescenta que nada se torna sujeito, mas aquele que é “chamado” é 

sempre já-sujeito. (HENRY, 1999, p. 30). Vemos, então, que as ideologias estão 

prontas nas formações sociais e os discursos, por sua vez, pré-fabricados por essas 

ideologias. Assim, o sujeito não age, mas resulta de formações históricas, culturais, 

institucionais de que faz parte. Estas questões sobre sujeito determinado, ideologia 

objetiva ou falsa e discurso pré-fabricado afastam nossa pesquisa dos postulados de 

Pêcheux sobre o discurso. 

 

Numa outra direção, a Análise Crítica do Discurso (ACD) nos oferece outros 

elementos para a compreensão do fenômeno discursivo. Para início dessa discussão, 

vale destacar o que assinala Pedro (1998, p. 20): 

 

A Análise Crítica do Discurso opera, necessariamente, com uma 

abordagem de discurso em que contexto é uma dimensão fundamental. 

Mas, ao contrário de outras abordagens, conceptualiza o sujeito não como 
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um agente processual com graus relativos de autonomia, mas como sujeito 

construído por e construindo os processos discursivos a partir da sua 

natureza de actor ieológico.  

 

Com base na afirmação da autora, observamos que, diferentemente do que se vê em 

Pêcheux, a Análise Crítica do Discurso compreende o discuro como língua em ação 

(FAIRCLOUGH, 2001), sendo esta ação uma atividade de sujeitos que pertencem a 

um tempo e falam a partir de um lugar (geográfico e social). Entretanto, isto não 

significa conceber o discurso como simplesmente contigência histórica, mas, 

sobretudo, como ação dos sujeitos sobre sua história. Temos, assim, uma concepção 

dialética de discurso: um fenômeno construído sob influência do contexto e, ao 

mesmo tempo, capaz de modificá-lo.  

 

Fairclough (2001), por sua vez, antes de discorrer sobre sua visão de discurso, sugere 

uma distribuição das abordagens desse tema em dois grupos: as abordagens não-

críticas e as abordagens críticas.  Entre as primeiras o autor inclui a descrição do 

discurso de sala de aula de Sinclair e Coulthard (1975) e a etnometodologia da 

análise da conversação.   

 

Sobre Sinclair e Coulthard, assinala Fairclough que eles são pioneiros na descrição 

das propriedades organizacionais sistemáticas do diálogo, mas julga que esta teoria 

carece de uma orientatação social para o discurso, e também apresenta insuficiente 

atenção à interpretação (Fairclough, 2001, p. 34).  Ainda de acordo com Fairclough, 

as limitações dessa teoria podem ser resultado da escolha dos dados, já que estes 

refletem um discurso homogêneo na sala de aula, naturalizando as práticas 

dominantes como se não houvesse diversidade, como se essas práticas não fossem 

investidas de ideologias particulares (Fairclough, 2001, p. 35).  Enfim, nesta teoria, 

a homogeneidade dos dados encobre com uma cortina de fumaça as relações de 

poder que se estabelecem no discurso, bem como os processos de luta e mudança 

social. Entretanto, não é difícil calcular que observar práticas discursivas, em 

qualquer domínio discursivo, como naturais e homogêneas pode resultar numa 

análise superficial e frágil. 
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No tocante à Análise da Conversação (AC), Fairclough (2001) assinala que esta é 

uma análise de discurso cujo enfoque principal são conversas informais entre iguais, 

muito embora, afirme o autor, que trabalhos recentes tenham se voltado para o estudo 

das assimetrias em discursos institucionais. Fairclough (2201) diz ainda que os 

estudos desenvolvidos pela AC preocupam-se com a interpretação e a produção, mas 

apresentam uma visão pouco aprofundada de interpretação e processo, além de se 

voltarem para a busca de estruturas no texto.   

 

Há vários estudos sobre variados aspectos da conversação, entre eles estão abertura e 

fechamentos conversacionais; como os tópicos são estabelecidos, desenvolvidos e 

mudados; como as pessoas relatam estórias no curso de conversas; como e por que 

as pessoas ‘formulam’ conversas (por exemplo, resumem-nas, sugerem o que 

implicam) (Fairclough, 2001, p. 37). Os analistas da conversação conseguiram, 

segundo Fairclough, desenvolver um trabalho notável sobre as regras que orientam a 

alternância de turno, descrevendo como os participantes da conversação constroem 

os turnos e reconhecem essa unidade de construção. Além disso, a AC assinalou que 

os enunciados impõem restrições a enunciados seguintes. 

 

Esses estudos podem ser considerados como um dos precursores da análise do 

discurso, pois voltam-se para o texto e analisam, além da organização estrutural, 

alguns aspectos da interpretação da conversação. No entanto, vale ressaltar que a AC 

carece de uma orientação social para o discurso, bem como de uma explicação 

satisfatória dos processos discursivos (Fairclough, 2001, p. 40).  

 

De acordo com Fairclouhg (2001), os estudos de Labov e Fanshel (1977) também 

representam uma abordagem de discurso, mas diferentemente da AC e dos estudos 

de Sinclair e Coulthard, entendem o discurso como um fenômeno heterogêneo, 

sujeito a contradições e pressões da situação de fala, mais especificamente do 

contexto de entrevistas terapêuticas, a partir das quais desenvolveram suas análises.  

 

Duas percepções importantes dos estudos de Labov e Fanshel são abordados por 

Fairclough (2001), que ressalta a necessidade de desenvolvê-las com propriedade. 

São elas: o discurso é estilisticamente heterogêneo devido às contradições e pressões 

do contexto. Como exemplo, tem-se o estilo ‘cotidiano’ e ‘familiar’ que pode 
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aparecer no discurso terapêutico como uma estratégia de proteção contra a 

habilidade intrusa do terapeuta (Fairclough, 2001, p.43). Entretanto, ressalta 

Fairclough (2001) que a heterogeneidade em Labov e Fanshel é um fenômeno 

estático. Os autores observam o discurso terapêutico como se nele não houvesse 

variação de estilo e nem estivesse sujeito à dinamicidade histórica. 

 

Outra importante percepção dos estudos de Labov e Fanshel é que o discurso é 

construído sobre proposições implícitas que são tomadas como tácitas pelos 

participantes e que sustentam sua coerência (FAIRCLOUGH, 2001, p. 43). Na visão 

de Faiclough (2001), o trabalho de Labov e Fanshel aproxima-se da uma análise 

crítica do discurso pelos recursos analíticos que fornece, mas apresenta uma lacuna 

no tocante à análise dos aspectos ideológicos presentes nas proposições.  

 

Fairclough (2001) aponta, ainda, os estudos de Potter e Wetherell (1987), na área da 

psicologia social, como a última abordagem não crítica à análise do discurso.   Os 

autores sustentam a pertinência da defesa da análise de discurso em sua pesquisa 

devido ao fato de que a abordagem que tradicionalmente é feita na psicologia social  

 

suprime propriedades-chave dos materiais lingüísticos que usa como 

dados; que o discurso é ‘constitutivo’ e, conseqüentemente ‘constitui’ 

objetos e categorias; e que o que uma pessoa diz não permanece 

consistente de uma ocasião a outra, mas varia segundo as funções da fala 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 44). 

 

Partindo desse pressuposto, Potter e Wetherell se preocuparam em demonstrar como 

as pessoas elaboram relatos explicativos que justifiquem seu comportamento e, para 

tanto, era necessária uma abordagem que priorizasse o conteúdo e não a forma, como 

vinha sendo feito na psicologia social. Assim, era mais adequado para os autores 

partirem de uma perspectiva em que o contexto fosse uma peça importante para a 

validação do discurso.  Entretanto, Fairclough (2001) assinala que a teoria de Potter e 

Wetherell é pouco desenvolvida em sua orientação social, pois seu ‘conteúdo’ reduz-

se a aspectos limitados do significado ‘ideacional’ ou conceitual do discurso, o que 

deixa intocadas outras dimensões de significado (em termos amplos, ‘interpessoais’) 

e aspectos associados de forma. (Fairclough, 2001, p. 45, 46). 
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Na apresentação aos estudos críticos do discurso, Fairclough (2001) assinala que na 

década de 70 surge uma abordagem que tenta unir a análise textual a uma teoria 

social da linguagem, envolvendo os componentes político e ideológico: é a 

Lingüística crítica (LC) ou sistêmica de Michael Halliday. Com o objetivo de 

distanciar-se dos postulados de Chomsky e da sociolingüística, a LC, segundo 

Fairclough (2001, p. 47), rejeita dois dualismos prevalecentes e relacionados na 

teoia lingüística: o tratamento dos sistemas lingüísticos como autônomos e 

independentes do ‘uso’ da linguagem e a separação entre ‘significado’ e ‘estilo’ ou 

‘expressão’ (ou entre ‘conteúdo’ e ‘forma’). De fato, o distanciamento da LC desses 

dualismos inscrevem sua teoria nos limites do discurso, tratando de aspectos como as 

nominalizações, a modalidade, a ‘apassivação’ das orações etc., que podem revelar 

posicionamentos ideológicos. 

 

Por outro lado, Fairclough (2001, p. 49) aponta algumas lacunas da LC, dentre elas a 

pouca atenção dada aos processos de produção e interpretação de textos, retratados 

muitas vezes como transparentes, e uma visão unilateral dos efeitos do discurso, 

negligenciando as lutas sociais e a mudança no discurso. Recentemente, porém, o 

autor observa que a LC tem voltado suas investigações aos processos discursivos de 

produção e interpretação.  

 

É interessante notar que Fairclough (2001) também inclui a teoria de Pêcheux na 

Lingüística crítica. O motivo principal dessa inclusão é o fato de Pêcheux combinar 

uma teoria social do discurso com o método de análise textual. Essa combinação do 

social com o lingüístico, no entanto, não é eqüitativa, pois na obra de Pêcheux a 

teoria social (ou marxista) do discurso é mais elaborada, enquanto que sua análise 

textual é insatisfatória. Há ainda que se destacar em Pêcheux sua contribuição para a 

compreensão de ideologia. Segundo Fairclough (2001, p. 52), Pêcheux desenvolveu 

a idéia de que a linguagem é uma forma material da ideologia fundamentalmente 

importane. Ele  usa o termo discurso para enfatizar a natureza ideológica do uso da 

linguagem.    

 

Além disso, Pêcheux nos traz a noção de fomação discursiva (FD), tomada de 

empréstimo a Foucault, para explicar o que, num dado contexto, pode e deve ser dito. 
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A crítica de Fairclough à FD de Pêcheux é que ela é determinada externamente e, em 

função disso, os sujeitos não têm consciência nem controle sobre os sentidos de seu 

discurso. As FD’s já estão prontas e aparecem interdiscursivamente na fala de 

sujeitos que não as percebem como ideológicas e as tomam como naturais. O termo 

bárbaros, referindo-se aos povos que lutavam na Antigüidade contra a dominação 

romana, ou expressões contemporâneas como invasão de terras e mensalão pdem ser 

tomadas como exemplo das FD’s descritas por Pêcheux. 

 

Discorridos alguns aspectos de teorias que antecedem a Análise Crítica do Discurso 

(ACD), é importante que digamos agora o que entendemos por discurso.  Tomamos, 

então, de Fairclough (2001; 2003), na sua teoria crítica do discurso, a noção de que 

discurso é linguagem como prática social.  Conforme o autor, esta perspectiva tem 

algumas implicações: a) o discurso é entendido como modo de agir sobre o mundo e 

sobre os outros mais especificamente, é modo de representação, de significação do 

mundo; b) essa noção de discurso implica uma visão dialética em que a prática 

social (discurso) é tanto um efeito quanto uma condição da estrutura social.  Nessa 

mesma direção, Fairclough (1995, p.54) afirma que  

 

Entender o uso da linguagem como prática social implica, primeiramente, 

que ela é um modo de ação [...}. Isto também implica que a linguagem é um 

modo de ação situado social e historicamente, numa relação diatética com 

outras faces do social5. (Tradução nossa). 

 

Ainda sobre as questões do discurso, é importante destacar o que afirma 

Maingueneau (2005).  Para o autor, há um uso nefasto da distinção entre 

“profundeza” e “superfície” dos textos (p. 18), uma tendência à criação de uma 

dicotomia entre discurso em sua totalidade e textura “superficial”  (grifo nosso), 

na compreensão de que a opção por um dos níveis de análise seria uma necessidade, 

diante da dificuldade de mediação entre os dois níveis.  Na esteira de Maingueneau 

(2005), consideramos essa dicotomia infundada. Daí o fato de nossa proposta 

                                                           
5 Viewing language use as social practice implies, first, that it is mode of action, as linguistic 
philosophy and the study of pragmatics have recognized (Autin 1962, Levinson 1983). It also implies 
that language is a socially and historically situated mode of action, in a dialectical relationship with 
other facets of the social (FAIRCLOUGH, 1994, P. 54) 
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representar uma análise do discurso em sua totalidade, a partir de elementos textuais 

verificáveis na superfície.   

 

Na visão de Blommaert (2005, p.2,3), discurso é linguagem-em-ação, é um modo 

geral de semioses, de comportamento simbólico significativo em conexão com a 

história, com a cultura, com a sociedade.  Assim, nos interessam todos os elementos 

lingüístico-textuais que materializam os discursos e as ideologias tornadas palpáveis 

pela linguagem. 

 

Como afirma Kress (1990 apud Pedro, 1997, p. 22), os analistas críticos do discurso 

pretendem mostrar o modo como as práticas lingüístico-discursivas estão 

imbricadas com as estruturas sociopolíticas, mais abrangentes, de poder e 

dominação.  Dito de outro modo, esta perspectiva de análise tem a preocupação de 

entender o discurso como uma prática não-natural, constituída em função de diversos 

fatores e interesses que delineiam as características do discurso. 

 

Assim, o discurso não deve ser visto aqui como atitude individual; tampouco como 

resultado de contingências históricas, independentes do sujeito.  Para nós, o discurso 

é uma atividade realizada por um sujeito histórico e, por isso, co-responsável pela 

construção de sentido; como diz Fairclough (apud Marcuschi: 2003), o discurso não 

representa o mundo; ele é uma atividade constitutiva do mundo, contribuindo tanto 

para a construção das identidades e das relações sociais como também para a sua 

transformação.   

 

Para van Dijk (2003, p. 55) o discurso é muito complexo e define muitos níveis de 

estruturas, todos com categorias e elementos que se combinam de mil maneiras.  É 

com base nessa afirmação do autor que consideramos pertinente uma análise da 

modalização, do léxico e da manifestação polifônica como aspectos que colaboram 

na construção discursiva do “eu”.  É o ethos, de que já falava Aristóteles em sua Arte 

Retórica, argumento indiscutivelmente importante para o orador na construção de 

sua imagem, de sua credibilidade; é a sua autoridade para dizer. 

 

Nossa pesquisa toma como base fundamentalmente os postulados da ACD no tocante 

à compreensão do próprio fenômeno discusivo como linguagem-em-ação 
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(BLOMMAERT, 2005) e como prática social (FAIRCLOUGH, 2001, 2003). Mas 

não podemos deixar de considerar as valiosas contribuições de outras correntes, 

também compreendidas como crítcas, especialmente no que desenvolvem sobre 

interdiscurso e ethos, temas que serão abordados mais adiante neste trabalho. 

 

No tocante à manifestação polifônica, ao fenômeno da sobreposição de vozes no 

discurso, discutimos, no tópico seguinte, as nuances concenentes às diversas 

possibilidades de realização desse fenômeno, que pode materializar-se num 

intertexto ou ser encenado por meio de pistas, o que caracteriza a interdiscursividade.    

 

 

3.2. Polifonia / Intertextualidade / Interdiscursividade 

 

Para discorrer sobre a língua como um fenômeno constituído por uma 

hetorogeneidade enunciativa é fundamental começarmos por Bakhtim. Já na década 

de cinqüenta, antes de a Lingüística Textual anunciar o texto como objeto de sua 

investigação, o autor apresenta a tese do dialogismo, em que inscreve o diálogo como 

a menor unidade do discurso. Na visão de Bakhtin, toda produção de linguagem é 

constituída por uma cadeia de locutores, um coro de vozes que se combinam, 

convergem ou divergem no discurso. Nada na realidade tem inserção inaugural no 

discurso. Sendo assim,  

 

O objeto do discurso do falante, seja esse objeto qual for, não se torna pela 

primeira vez objeto do discurso em um dado enunciado, e um dado falante 

não é o primeiro a falar sobre ele. O objeto, por assim dizer, já está 

ressalvado, contstado, elucidado e avaliado de diferentes modos; nele se 

cruzam, convergem e divergem diferentes pontos de vista, visões de mundo, 

correntes. O falante não é um Adão bíblico, só relaciondo com objetos 

virgens ainda não nomeados, aos quais dá nomes pela primeira vez. 

(BAKHTIN, 2003, p. 299, 300) 

 

Assim, em todo texto, emcontram-se fragmentos, indícios de textos concretos ou de 

formações discursivas presentes na sociedade, afinal, a construção do discurso tem 
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sempre como ponto de partida informações prévias, falas anteriores e, até mesmo, 

supostas falas futuras antecipadas. Sobre isto, assinala Bakhtin (2003, p. 301) que  

 

o enunciado não está ligado apenas aos elos precedentes mas também aos 

subseqüentes da comunicação discursiva. Quando o enunciado é criado 

por um falante, tais elos ainda não existem. Desde o início, porém, o 

enunciado se constrói levando em conta as atitudes responsivas, em prol 

das quais ele, em  essência, é criado. 

 

Em nossa pesquisa, a concepção bakhtiniana de enunciado como sendo 

essencialmente dialógico é imprescindível para compreendermos a construção do 

ethos. Como veremos na análise, as imagens sociais, constitutivas do discurso e ao 

mesmo tempo nele constituídas, são fundamentalmente elaboradas no diálogo, na 

ação consciente de incorporação de outras falas. Ou seja, os sujeitos sociais 

constroem imagens de si e do outro no entrecruzamento de vozes, de formações 

discursivas presentes na sociedade, de variados ponto de vista que se sabe ou se 

supõe. Ainda nessa direção, Bakhtin (2000, p.291) assinala que 

 

O enunciado está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos 

quais está vinculado no interior de uma esfera comum da comunicação 

verbal.  O enunciado deve ser considerado acima de tudo como uma 

resposta a enunciados anteriores dentro de uma dada esfera (a palavra 

“resposta” é empregada aqui no sentido lato): refuta-os, confirma-os, 

completa-os, baseia-se neles, supõe-nos conhecidos e, de um modo ou de 

outro, conta com eles. 

 

O fragmento exposto acima dá uma boa medida da reflexão proposta neste trabalho a 

respeito das diversas vozes que constituem o discurso.  É desse modo que, 

juntamente com o autor, assumimos que todo discurso compreende uma atitude 

responsiva a discursos anteriores, manifestada através de pistas lingüísticas, ora mais 

evidentes, com a introdução de textos concretos reconhecíveis, ora de forma 

implícita por meio de variadas estratégias discursivas, tais como a modalização, os 

tempos verbais etc. 
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Koch (2004), tomando por base a noção bakhtiniana de dialogismo como 

manifestação polifônica, discorre sobre a multiplicidade de vozes presentes no 

discurso distinguindo dois fenômenos: intertextualidade e polifonia. O primeiro, 

também denomidado intertextualidade stricto sensu ou manifesta, diz respeito à 

inserção de um texto ou fragmento de texto reconhecido em outro. Os exemplos mais 

evidentes deste modo de manifestação dialógica são citações, paródias, provérbios, 

fragmentos de poemas, de músicas etc., e, conforme assinala a autora, esta 

intertextualidade stricto sensu pode ainda ser explícita ou implícita, apresentando ou 

omitindo a autoria do intertexto. Além disso, esses intertextos podem ser reafirmados 

ou contestados pelo produtor. Os anti-provérbios (“Quem espera nunca alcança”; Aja 

duas vezes antes de pensar”6 ) exemplificam intertextos contestados. 

 

No tocante à polifonia, Koch (2004, p. 154) assinala que não há necessariamente um 

texto concreto, real posto em um outro. Segundo a autora, citando Ducrot (1980), 

apenas é preciso que se representem , encenem (no sentido teatral), em um dado 

texto, perspectivas ou pontos de vista de enunciadores diferentes. Sendo assim, Koch 

(2004) compreende a polifonia como um fenômeno mais amplo que a 

intertextualidade, sendo esta última uma das manifestações polifônicas, talvez a mais 

importante.  

 

Assumindo nesta pesquisa o ponto de vista da autora, analisamos a intertextualidade 

como um tipo de polifonia, e não o único; talvez, o mais impotante aspecto 

polifônico, o que dá uma materialidade mais evidente ao caráter dialógico da língua. 

No entanto, toda produção de linguagem incorpora outros discursos ou remete a eles, 

sinalizando que ali há um amontoado de vozes de sujeitos diversos que podem, 

inclusive, representar pontos de vista diferentes.  É a atitude responsiva de que fala 

Bakhtin, os ecos de outras vozes sugeridos por pistas que vão discursivamente 

constituindo os sujeitos sociais. 

 

Essa atitude responsiva do sujeito produtor do texto, uma vez que o seu discurso é 

construído em resposta a outros discursos, pode ser verificada no processamento 

textual através das estratégias textual-discursivas. De acordo com Koch (2004, p. 

                                                           
6 Os exemplos de anti-provébios são extraídos da música Bom Conselho, de Chico Buarque de 
Holanda.   
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103), durante o processamento textual, os interactantes põem em ação uma série de 

estratégias que  

 

têm por objetivo, entre outros, facilitar a compreensão, introduzir 

esclarecimentos/exemplificações, aumentar a força retórica do texto, dar 

relevo a certas partes dos enunciados, como também modalizar aquilo que 

é dito ou, por vezes, refletir sobre a própria enunciação.   

 

Cremos, no entanto, que além desses objetivos o produtor textual deseja construir 

para si e para o outro uma imagem, e o faz utilizando-se de variadas estratégias 

discursivas nas quais inscreve a voz de outrem , para confirmá-la ou refutá-la.   

 

Uma dessas estratégias é a citação de clássicos, de acadêmicos e de filósofos 

utilizada como argumento de autoridade. Bastante recorrente em conversações, aulas, 

debates, entrevistas etc., tais citações ajudam a construir uma imagem de erudição, 

de alguém que tem o saber e por isso diz o que diz, da forma em que diz.  Outras 

vezes, a voz de outrem é inscrita no texto através de afirmações mais ou menos 

categóricas, dependendo de quem é e de que poder tem o sujeito produtor do texto 

numa dada constituição discursiva.  É o fenômeno da modalização que revela 

discursivamente o grau de comprometimento do sujeito com os enunciados que 

produz, sendo este comprometimento um fator também revelador da imagem que 

este sujeito quer construir de si e do outro.  Ao se afirmar categoricamente que Os 

deputados praieiros não se curvaraõ perante alguem para obter o provimento das 

necessidades do Paiz [...] (O Praieiro, pág 1. 03/11/1845), uma imagem de 

independência e de altivez é construída em referência aos praieiros, enquanto uma 

imagem de valores contrários é construída para os conservadores, opositores do 

movimento da Praia.  E esta construção discursiva de identidades é feita, 

evidentemente, por um sujeito com o poder de fazê-lo. 

 

Para melhor compreensão dessas estratégias textual-discursivas, Koch (2004, p.103) 

considera que elas podem ser classificadas conforme a função que exercem no 

discurso. Assim, a autora avalia que há três conjuntos de estratégias: as 

formulativas, as metaformulativas e as metadiscursivas.  As formulativas dizem 

respeito àquelas estratégias responsáveis pela organização do texto com o objetivo de 



 50 

facilitar a compreensão do interlocutor e conseguir sua adesão. Para tanto, o produtor 

textual realiza inserções, parafraseamentos retóricos, repetições etc. As 

metaformulativas são incluídas por Koch (2004, p. 120) como um tipo de estratégia 

metadiscursiva que a autora subdivide em três: metaformulativas, modalizadoras ou 

metapragmáticas e metaenunciativas. Estas estratégias, segundo a autora, são 

aquelas que tomam por objeto o próprio ato de dizer a fim de avaliar, corrigir, 

ajustar, comentar a forma de dizer, refletir sobre a enunciação, expressar juízos de 

valor etc.   

 

Nesta pesquisa, interessam-nos, entre as estratégias formulativas, as inserções e os 

prafraseamentos retóricos, tendo em vista que os consideramos aspectos importantes 

para a construção do ethos e das identidades sociais. Dentre as estratégias 

metadiscursivas, investigamos as metaformulativas e modalizadoras ou pragmáticas 

porque também as identificamos como fenômenos que colaboram para a construção 

das imagens sociais. Além disso, consideramos que todas as estratégias aqui 

selecionadas são postas no discurso considerando-se as vozes de outros sujeitos. Ou 

seja, embora Koch não tenha tratado as estratégias textual-discursivas como um 

aspecto polifônico, nesta pesquisa, analisamos as inserções, reformulações, 

parafraseamentos etc. como um aspecto indiciador de outras vozes no discurso. 

 

Fairclough (2001) refere-se ao fenômeno da sobreposição de vozes como 

intertextualidade manifesta e constitutiva. A primeira refere um tipo de 

intertextualidade que recorre explicitamente a outros textos específicos 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 114). A intextextualidade constitutiva, poderíamos dizer, é 

um princípio da língua, seu caráter essencialmente dialógico que, independentemente 

da inserção de um intertexto, está presente no processamento dicursivo indiciada por 

diversas “pistas” que configuram a pluralidade de sujeitos. O autor assinala também 

que utilizará o termo intertextualidade para referir ambas as manifestações 

polifônicas e, quando necessário, fará uso de interdiscursividade, referindo-se à 

intertextualidade constitutiva a fim de salientar-lhe especificidades. 

 

Um dado fundamental na descrição que Fairclough (2001) faz da interdiscursividade 

é o fato de relacioná-la às convenções discursivas. Assim, a intertextualidade não 

está relacionada apenas a textos ou fragmentos de textos expostos na superfície de 
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um outro, mas há também relações intertextuais (interdiscursivas) construídas 

juntamente a convenções que constituem uma ordem de discurso (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 136). Na visão do autor, o estilo, o gênero, as atividades, as instituições 

podem manifestar no processamento discursivo indícios de sobreposição de vozes, de 

interdiscurso, nos termos de Fairclough. 

 

Recorrendo a Kristeva (1986a), Fairclough (2001) salienta que a intertextualidade 

confere historicidade aos textos ao mesmo tempo em inscreve os textos na história. 

Isto porque muitos textos anteriores entram na composição de um novo, e este na 

construção de um outro. Temos assim, uma rede de intertextos que vão se 

imbricando no discurso, cuja superfície anuncia ou simplesmente sugere a presença 

de mais de um locutor. 

 

A intertextualidade, na concepção de Fairclough (2001), materializa-se de diferentes 

modos. No tocante à intertextualidade manifesta, a stricto sensu, o autor discorre 

sobre  representação de discurso, negação, metadiscurso, ironia  e pressuposição, 

por considerá-los aspectos importantes deste tipo de intertextualidade, bem como 

elementos colaboradores na construção das identidades sociais, o que especialmente 

nos interessa nesta pesquisa. Dentre os modos de intertextualidade manifesta 

apresentados por Fairclough, discorreremos sobre as noções de representação de 

discurso, negação, e ironia e metadiscurso, por serem bastante produtivas na análise 

do corpus deste trabalho.   

 

O termo representação de discurso é cunhado por Fairclough (2001) em lugar do 

tradicionalmente conhecido discurso relatado/reportado. Para o autor, o primeiro 

termo é mais apropirado para designar o fenômeno porque: 

 

(1) ele capta melhor a idéia de que, quando se ‘relata’ o discurso, 

necessariamente se escolhe representá-lo de um modo em vez de outro; (2) 

o que está representado não é apenas a fala, mas também a escrita, e não 

somente seus apsectos gramaticais, mas também sua organização 

discursiva, assim como vários outros aspecos do evento discursivo � suas 

circunstâncias, o tom no qual as coisas foram ditas, etc. (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 153). 
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Seguindo a orientação de Fairclough, também preferimos em nossa análise o termo 

representação de discurso, pelas razões já expostas pelo autor e por considerarmos 

que este termo traduz com mais propriedade a concepção de um sujeito atuante no 

discurso, co-responsável pela produção de sentidos.  

  

A negação é também um aspecto relevante da intertextualidade, pois só é possível 

negar  o que existe � um discurso anterior. Segundo Fairclough (2001, p. 157), as 

frases negativas carregam tipos especiais de pressuposição que também funcionam 

intertextualmente, sendo, então, constitutivas da heterogeneidade dialógica.  Uma 

heterogeneidade particualar, já que, neste caso, todo intertexto incorporado é sempre 

contestado, rejeitado. Por isso, Fairclough (2001) atesta o caráter quase sempre 

polêmico das proposições negativas. 

 

Sobre a ironia , Fairclough (2001, p. 158) asinala que falta aos estudos tradicionais 

sobre o tema uma observação sobre sua natureza intertextual. O fato de a ironia 

“dizer” algo que difere do que se expõe na superfície do texto não diz tudo sobre o 

fenômeno. Na ironia, estão em jogo ao menos dois textos em que um vai expressar 

uma atidude negativa em relação ao outro. Isto confere à ironia um caráter 

responsivo. De acordo com Fairclough (2001, p. 159), a compreensão da ironia 

depende de que os intérpretes sejam capazes de reconhercer os diferentes 

significados enre texto ecoado e intertexto; e este reconhecimento pode ocorrer em 

função de fatores diversos: contexto situacional; indicações no tom de voz do(a) 

falante ou no texto escrito (por exemplo, pôr palavras entre aspas simples); ou 

pressupostos dos intérpretes sobre as crenças ou os valores do(a) produtor(a) do 

texto. Tais fatores, especialmente os que se relacioanam a crenças e valores, são 

fundamentais para compreendermos o papel da ironia na construção do ethos nos 

textos aqui analisados. 

 

Outro aspecto fundamentalmente importante em nosso trabalho é o metadiscurso. 

Tradicinalmente denominado de metalinguagem, o fenômeno representa, ao menos 

numa perspectiva estruturalista, um volta ao código a fim de explicá-lo. Assim, 

afirma Chalhub (2005, p. 27), que a função metalingüística pode ser percebida 

quando, numa mensagem, é o fator código que se faz referente, que é apontado. 
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Exemplos típicos de metalinguagem são definições, verbetes, pedidos de explicação 

sobre o que se fala (o que quer dizer com isso?) etc. Diferentemente desses estudos 

tradicionais cujo objeto é o código, tomamos de empréstimo a Fairclough (2001) 

uma noção mais ampla de metalinguagem, que toma como alvo da ação não 

exatamente a linguagem, mas o discurso. Daí o autor referir-se a este fenômeno 

como metadiscurso. 

 

Por meio da ação metadiscursiva, o sujeito produtor volta-se para o seu próprio 

discurso ou para o de outrem com objetivos variados: corrigir-se, modalizar suas 

proposições, proteger-se, concordar com a fala de outro ou avaliá-la etc. Assim, é 

possível perceber o encadeamento de vozes, a natureza intertextual do metadiscurso, 

pois o sujeito produtor, na ação de volta-se, inscreve em seu discurso a fala de outro, 

podendo ser esta fala real ou presumida. Este tipo de intertextualidade, segundo 

Fairclough (2001, p. 157), implica que o(a) falante esteja situado acima ou fora de 

seu próprio discurso e esteja em uma posição de controlá-lo e manipulá-lo, o que 

confere à estratégia metadiscursiva um papel de destaque na construção das 

identidades. 

 

Cremos que esta exposição de fenômenos relativos ao encadeamanto de vozes no 

discurso atesta o espaço privilegiado que esta discussão ocupa em nosso trabalho. 

Analisar a construção do ethos inclui, indiscutivelmente, a consideração da 

heterogeneidade dialógica da língua, pois é nas relações interdiscursivas, com suas 

mais variadas formas de manifestação polifônica, que as imagens dos sujeitos são 

constituídas.  

 

O tópico seguinte expõe sobre os fenômenos da modalização e da referenciação. O 

primeiro diz respeito ao modo com que o sujeito se compremete com o que diz. E 

esse comprometimento se manifesta por diversas estratégias linguístico-discursivas, 

que vão construindo identidades sociais a medida que revelam os sujeitos envolvidos 

na interação por seu modo de dizer, ou seja, pelo grau de adesão ao seu próprio 

discurso.  O segundo fenômeno, a referenciação, revela as escolhas dos sujeitos para 

designar a realidade, para representar o mundo em discurso. Evidentemente, esses 

dois aspectos estão diretamente relacionados com a contrução do ethos, já que ambos 

denunciam pontos de vista dos interactantes, projetando imagens sociais. 
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3.3. Modalização e referenciação 

 

- A modalização 

 

A modalização é um aspecto discursivo revelador do grau de comprometimento dos 

sujeitos para com os enunciados que produz. Em outras palavras, ao fazer uso da 

linguagem, o sujeito se utiliza de estratégias diversificadas através das quais vai 

demonstrando seu grau de adesão em relação aos próprios enunciados. Por exemplo, 

a afirmação de que o (a) “PAC pretende fazer o país crescer 5% em 2007” revela 

um grau de adesão do sujeito ao enunciado menor que em (b) “Lula lança o PAC 

para Brasil crescer”. Esta adesão, ou comprometimento do sujeito, é materializada 

no exemplo (a) pela semântica do verbo pretender, que coloca a afirmação no plano 

das possibilidades e não no da certeza, enquanto que no exemplo (b), percebemos 

uma afirmação categórica, construída pelo uso do verbo lançar, cuja semântica 

parece conferir um certa neutralidade ao enunciado. No entanto, a oração 

subordinada final que o segue, indicia maior adesão do locutor em (b) que em (a). 

Além disso, a organização dos elementos do enunciado topicalizando o referente 

Lula  é mais um indício dessa adesão, pois confere visibilidade ao referente, 

diferentemente do exemplo (a), em que o destaque é o PAC. Percebemos, assim, que 

a semântica do léxico selecionado no enunciado, bem como sua organização sintática 

podem evidenciar maior ou menor grau de adesão do sujeito com o que diz, sendo 

aqui considerados, numa visão bastante ampla, como aspectos da modalização.  

 

De acordo com Fairclough (2001, p. 199), o tempo verbal no presente do indicativo é 

também um outro aspecto da modalização, pois realiza uma modalidade categórica. 

No exemplo que apresentamos, porém, o uso do presente do indicativo não garante o 

alto grau de adesão do locutor ao enunciado (PAC pretende fazer o país crescer 

5% em 2007), já que a semântica do verbo pretender modaliza o discurso na 

direção de uma adesão menos comprometida do sujeito, o que nos aponta que nem 

sempre o uso do presente do indicativo garantirá a modalização categórica. 

 

 Assim, partimos da idéia de que a modalização é um fenômeno discursivo bastante 

revelador de crenças e de posicionamentos ideológicos assumidos pelos sujeitos, e 
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estes posicionamentos vão se tornando concretos no uso da língua por meio de 

estratégias variadas, entre elas a modalização. Assim os sujeitos vão discursivamente 

se colocando diante dos objetos do discurso, vão “declarando” o que pensam sobre 

eles, se são favoráveis ou não ao PAC e a Lula, por exemplo.  

 

É importante destacar ainda que a modalização, além de ser reveladora de crenças, 

valores e posicionamentos ideológicos, revela também o papel social que os 

interlocutores ocupam na cena discursiva. Em outras palavras, as relações de poder 

nas interações sociais também se materializam no discurso, pois o modo de dizer está 

diretamente relacionado a fatores como status, hierarquia, enfim, posição social dos 

sujeitos envolvidos numa dada atividade discursiva. Como afirma Fairclough (2001, 

p. 201), a modalidade é, então, um ponto de intersecção no discurso, entre a 

significação da realidade e a representação das relações sociais.  

 

Ainda de acordo com Fairclough (2001, p. 199), o estudo da modalidade na 

gramática é limitado, pois tem abordado tradicionalmente apenas os verbos auxiliares 

modais, tais como dever e poder. Segundo o autor, embora esses verbos sejam 

importantes na realização da modalização, não são a única forma de construção desse 

aspecto discursivo. Numa citação a Hodge e Kress (1988), Fairclough (2001) afirma 

que há muitas maneiras de modalizar o discurso, e entre elas estão o tempo verbal, os 

advérbios modais com seus adjetivos equivalentes (provavelmente [é provável], 

obviamente [é óbvio], possivelmente [é possível] etc), além de outras formas de 

modalização um tanto difusas, de difícil classificação, tais como uma espécie de, 

uma coisa assim etc. 

 

A modalização mais tradicionalmente estudada é aquela realizada pelos advébios 

modais e seus equivalentes adjetivos. No entanto, o tempo verbal e as formas de 

modalização mais difusas representam um aspecto bastante importante da construção 

do ethos, e são, ainda, elementos reveladores das relações de poder, sendo, portanto, 

fenômenos que pertencem ao plano do discurso. Por esta razão, a análise das 

estratégias de modalização é bastante relevante em nossa pesquisa, pois se constitui 

num dos aspectos fundamentais das relações de poder entre os interactantes, bem 

como da construção das imagens sociais. 
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Além das formas de modalização apontadas por Fairclough, Maingueneau (2001, p. 

139) fala sobre outro aspecto da modlização � a modalização em discurso relatado, 

que pode se dar em discurso direto (DD) ou em discurso segundo. As formas mais 

evidentes de modalização em discurso segundo são: “Segundo X”, “Para X” . Este 

tipo de modalização, afirma Maingueneau (2001), entra numa categoria mais vasta 

de elementos modalizadores por não serem considerados clássicos, como as 

expressões adverbiais. A despeito disso, esse tipo de modalização é também 

revelador do grau de comprometimento do locutor com o que diz, já que ela inscreve 

no discurso um distanciamento entre locutor e enunciado, materializado em 

expressões do tipo “segundo x”, “conforme afirma x”, que supostamente isentariam o 

locutor da responsabilade com o discurso relatado. 

 

Já o discurso direto (DD), segundo Mainguenau (2001, p. 140), 

 

Não se contenta em eximir o enunciador de qualquer responsabilidade, 

mas ainda simula restituir as falas citadas e se caracteriza pelo fato de 

dissociar claramente as duas situações de comunicação: a do discurso 

citante e a do discurso citado. (grifo do autor) 

 

Este estilo de discurso reportado, o DD, tem a pretensão da objetividade máxima, da 

exatidão, da fidelidade às palavras do enuciador citado. Entretanto, como partilhamos 

juntamente com Maingueneau da idéia de que todo discurso é subjetivo, assinalamos 

que esta reprodução exata é apenas uma encenação visando criar um efeito de 

autenticidade (Maingueneau, 2001, p. 141).  A subjetividade aqui pode ser 

verificada, por exemplo, no recorte do discurso citado pelo locutor; um recorte que 

atende a seus interesses no processo discursivo; um fragmento escolhido, entre 

outros vários, porque parece conveniente ao viés argumentativo do locutor.  

Além dessas estratégias, a flexão verbal é também um aspecto da modalização. O 

verbo flexionado no Futuro do Pretérito, por exemplo, representa o baixo grau de 

comprometimento do locutor com o discurso de outrem ─ “O Ministério informou 

que o governo estaria planejando o PAC da educação” ─, além de evidenciar 

certo distanciamento do discurso citado. Por outro lado, o Presente do Indicativo 

pode indiciar um tipo de modalização contrário àquela: pode representar afirmações 
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categóricas sobre o mundo, sobre os sujeitos, revelando alto grau de adesão do 

locutor com o discurso. 

 

A afirmação categórica, com a flexão verbal no Presente do Indicativo, interessa-nos 

especialmente, pois, como veremos na análise, ela é característica do discurso da 

imprensa na primeira metade do século XIX, o que aponta este fenômeno como um 

índice bastante revelador das relações estabelecidas entre os atores sociais, da 

acirrada disputa política da época, bem como da influência das correntes filosófica e 

literária vindas da Europa: Iluminismo e Romantismo, respectivamente. 

 

Também fundamental nesta pesquisa é a questão da referenciação. Compreender 

como as coisas do mundo são designadas no discurso é nossa tarefa no tópico 

seguinte. 

 

 

- A referenciação 

 

Em sentido lato, podemos dizer que a discussão sobre a referência ─ que aqui 

tratamos como referenciação por razões que serão esclarecidas no decorrer deste 

tópico ─ já aparece nos tratados filosóficos dos gregos antigos. Embora não 

tenhamos interesse em pormenorizar esta discussão da Antiguidade Clássica, vale 

destacar o que pensavam Platão e Aristóteles sobre a natureza do signo. Seria o signo 

condicionado pela natureza das coisas, como pensava Platão, ou seria resultado de 

convenções sociais, como defendia Aristóteles? A primeira hipótese sustenta que 

algo na natureza do objeto impulsina o signo; é algo permante, imutável. No outro 

extremo, a visão aristotélica da linguagem assinala que o signo é o resultado de um 

acordo tácito entre os homens, sendo, portanto, passível de mudanças, já que acordos 

podem ser refeitos. Sobre o primeiro ponto de vista, observemos o que diz Platão 

(2001, p. 52), no diálogo de Crátilo, em que dá a Sócrates a responsabilidade de 

defender a tese naturalista da linguagem: 

 

Sócrates ─ Mas, então, ó caríssimo, não será o nome adequado por 

natureza a  
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cada coisa que o legislador dos nomes tem de saber fazer a partir dos 

sons e das sílabas? E não será olhando para aquele mesmo nome que 

é que ele porá e fará todos os nomes, se for um fazedor de nomes 

dotado de autoridade? E, se nem todos os legisladores de nomes os 

fizerem a partir das mesmas sílabas, nem por isso devemos esquecer o 

que ficou dito; de facto, também não é exactamente o mesmo ferro que 

os fereiros trabalham, embora produzam o mesmo instrumento com o 

mesmo fim; da mesma maneira, enquanto lhe conferirem a mesma 

forma, embora o façam a um ferro diferente, o instrumento será 

igualmente correcto, seja feito entre nós ou entre os bárbaros. Ou não 

é assim? 

Hermógenes ─ É completamente. 

 

Como podemos verificar, as “palavras de Sócrates” remetem à relação entre o signo 

lingüístico e a realidade que, na concepção platônica, é descrita como natural. A 

palavra que nomeia a realidade é decorrente dela própria, ou seja, a natureza, as 

propiedades do objeto determiam o signo. 

 

A concepção convencionalista de Aristóteles, porém, determina que as coisas do 

mundo são designadas em função de acordos entre os homens, o que nos leva a 

perceber uma certa plasticidade, da visão aristotélica, na relação entre o referente e o 

objeto, já que aqui se percebe a natureza mutável do referente, tendo em vista as 

alterações dos acordos sociais.  

 

A tese aristotélica da convenção aparece no Crátilo defendida por Hermógenes, 

personagem pouco perspicaz na argumentação, que abandona sua tese em favor da se 

Sócrates. Em De Interpretatione, Aristóteles faz, então, a defesa do signo como 

acordo entre os homens:  

 

De um lado, um nome é um som de voz significante segundo convenção sem 

tempo, do qual nenhuma parte é significante tendo sido separada; por 

exemplo: em kallippós, o "-ippós" nada significa por si mesmo, como 

significa na expressão kalós hippós (belo cavalo). Realmente não é como 

nos nomes simples que existem nos nomes compostos: pois naqueles de 
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modo algum a parte é significante, porém nestes ela o é, contudo não 

constitui (no sentido único da palavra composta) um algo separado, como 

em epaktrokeles (navio-pirata) e keles (navio). De outro lado, é segundo 

convenção, pois nenhum dos nomes é por natureza , e sim quando é gerado 

um símbolo.7  

 

Verificamos, assim, que a tese naturalista é fortemente contestada por Aristóteles. 

Não é a natureza das coisas que gera os nomes, mas a natureza dos homens: suas 

representações simbólicas do real, seus acordos sempre sujeitos a mudanças.  

 

Estão postas, então, duas grandes correntes de pensamento que se contrapõem sobre 

a relação linguagem/mundo. Fica evidente, assim, que o debate sobre a referência 

não é uma novidade. E a julgar pelo interesse dos estudiosos contemporâneos sobre o 

tema, podemos dizer que esse debate, embora bastante antigo, não está esgotado. 

 

Mas por que discutir o processo de referenciação começando pelos gregos? Para 

responder a esta questão, precisamos recorrer à tradição ocidental, pois quase tudo 

em matéria de linguagem foi herdado por nós, os ocidentais, da Grécia Clássica. E a 

discussão contemporânea sobre a relação entre o signo e as coisas, seja na 

Lingüística ou na Filosofia, remete em alguma medida ao debate filosófico dos 

antigos.  

 

Dando um grande salto na linha do tempo, chegamos ao século XX com a afirmação 

de Saussure sobre a natureza arbitrária do signo lingüístico. Para explicar o 

fenômeno, Saussure apresenta a dicotomia significante/significado, que representa 

os dois elementos componentes do signo. Este último, na visão saussuriana, 

corresponde a uma idéia, a um conceito, o que nos leva a crer que o referente (a 

“coisa” propriamente dita) está ausente desta teoria, diferentemente da perspectiva 

que se apresentava desde a Antigüidade, na qual o referente compunha uma noção 

triádica do signo. Nas palavras de Cardoso (2003, p. 9), desde os estóicos entendia-se 

como signo uma entidade constituída de três elementos: significado, palavra e 

                                                           
7 Aristóteles. De Interpretatione. Trad. Emmanuel Carneiro Leão (Ousia – sítio eletrônico criado na 
UFRJ, destinado à discussão da obra de Aristóteles).  
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referente e que Richards e Ogden, muito mais tarde (1923), procuraram visualizar 

na forma de um triângulo (grifo do autor). 

 

Quando assinalamos que a teoria de Saussure “nos leva a crer” na ausência do 

referente, estamos considerando, juntamente com Cardoso (2003), uma outra leitura 

do Cours, na qual o referente é indiretamente posto quando não se pode falar em 

significado fora da relação com a realidade. Também Benveniste (1988, p. 54; 55) 

discorre sobre a controversa extradição do referente no signo saussuriano, ao 

considerar como interdependentes a particularidade concreta da coisa e a 

arbitrariedade do signo:  

 

Ora, é somente se se pensa no animal “boi” na sua particularidade 

concreta e “substancial” que se tem base para julgar “arbitrária” a 

relação entre boi de um lado, oks do outro, como uma mesma realidade. 

Há, pois, uma contradição entre a maneira como Saussure define o signo 

lingüístico e a natureza que lhe atribui. (grifo do autor).  

 

Com base na observação desses autores, podemos considerar que mesmo negada, a 

referência também esteve em pauta na dicotomia saussuriana 

significante/significado, embora seja tida, como na maioria das concepções clássicas, 

como algo dado, preexistente. Esta visão do referente é refutada em nosso trabalho 

por não considerarmos a língua um sistema autônomo; e, em conseqüência disso, por 

não admitirmos a referência como uma rotulação dos objetos da realidade, e sim 

como uma atividade em que os sujeitos atuam como peças fundamentais, 

reconstruindo a realidade em discurso. Como assinala Mondada (2003, p. 19), no 

lugar de pressupor uma estabilidade ‘a priori’ das entidades no mundo e na língua, 

é possível reconsiderar a questão partindo da instabilidade constitutiva das 

categorias por sua vez cognitivas e lingüísticas, assim como de seus processos de 

estabilização. 

 

Por outro lado, a visão de que o poder referencial da linguagem estabele uma ligação 

direta entre as palavras e as coisas é contemporaneamente posta em pauta pelas 

ciências cognitivas. É o que afirma Mondada (2003), assinalando que esta 

perspectiva pode ser verificada nos empreendimentos da tradução automática ou da 
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robótica, com um “mapeamento” de palavras medindo seu grau de correspondência 

com as coisas do mundo. 

 

No entanto, quando estamos lidando com a noção de sujeitos ativos na representação 

do mundo, temos que considerar a subjetividade desses sujeitos: suas crenças, sua 

formação, sua história e, no conjunto de tudo isto, suas escolhas. Estamos então nos 

fundamentando não na noção de referência, que guarda na própria semântica do 

termo uma noção de estaticidade, mas na de referencição, que representa uma 

atividade em processo, realizada por sujeitos histórica e ideologicamente 

constituídos. E que por esta questão é considerada um fenômeno instável, passível de 

discordâncias, sujeito ao contexto, a reformulações no processamento discursivo, 

contribuindo de forma substantiva para a construção do ethos, já que é tarefa desse 

sujeito reelaborar o mundo em discurso, sendo a sua imagem e a de outrem parte 

constitutiva das coisas do mundo. 

 

Isto porque não existe realidade representada pela língua, mas recriada na atividade 

discursiva. E é nesta direção que, segundo Cardoso (2003, p. 116), encontram-se os 

pós-modernistas, pós-marxistas, anti-realistas e nietzchianos, para os quais a 

linguagem nunca reflete nada, ela apenas significa, dado que aquilo que chamamos 

de “realidade” é um construto de nossos discursos. Vemos rechaçada aqui a visão 

de língua como reflexo do real.  

 

A análise que empreenderemos parte dessa perspectiva. Assim, a atividade de 

referenciação verificada nos textos que compõem nosso corpus dão a medida do 

lugar de que falam os sujeitos, que poder eles têm para designar os objetos da 

realidade da forma que o fazem, enfim, que imagem constroem de si e do outro, pois 

a significação da realidade por meio da referenciação é um dado bastante produtivo 

da construção do ethos, visto que concebemos o sujeito como ativo nas escolhas que 

realiza. Sendo assim, os efeitos de sentido produzidos pelos discursos dos praieiros e 

de seus opositores, presentes nas estratégias de referenciação, materializam 

identidades sociais que também são instáveis, tendo em vista as variações de 

contexto.  
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O tópico seguinte faz uma breve exposição sobre ideologia, um fenômeno debatido 

em diversas áreas do conhecimento. Hoje o tema está posto como uma pauta 

fundamental nas investigações sobre linguagem, já que esta é responsável, ao menos 

sob um dado ponto de vista, pela materialização das formações ideológicas.  

 

 

3.4. Breve itinerário sobre diferentes noções de ideologia 

 

O termo ideologia foi utilizado pela primeira vez pelo filósofo francês Destutt de 

Tracy no final do século XVIII, após a Revolução Francesa.  Para De Tracy, o termo 

designava uma ciência geral das idéias, um estudo de como pensamos, falamos e 

argumentamos (van Dijk, 2003, p.14). O objetivo do autor era demonstrar que as 

idéias são fenômenos naturais que exprimem a relação do corpo humano, enquanto 

organismo vivo, com o meio ambiente. (Chauí: 2001, p.25).   

 

Ao lado de De Tracy, na tentativa de elaborar uma ciência da gênese das idéias, 

estavam Cabanis, De Génaro e Volney, formando o grupo dos ideólogos: 

antimetafísicos, defensores da ciência para explicar as ações humanas, contrários a 

tudo que for invisível, espiritual, ao que não pode ser experimentado, testado. 

 

No plano político, os ideólogos eram antimonárquicos, pois entendiam que a 

monarquia unia poder político e religioso para mais facilmente subjugar os súditos.  

Sendo assim, estavam ao lado de Napoleão Bonaparte no apoio ao golpe de 18 de 

Brumário, na crença de que Bonaparte era um liberal e daria continuidade aos ideais 

da Revolução Francesa.  Contudo, é justamente com Bonaparte que os termos 

“ideologia” e “ideólogos” adquiriram um sentido pejorativo, quando, em 1812, 

Napoleão afirmou num discurso ao Conselho do Estado que a ideologia era uma 

tenebrosa metafísica (Chauí: 2001, p. 27).   Assim, os ideólogos franceses, que se 

definiam como realistas, foram acusados por Bonaparte de serem desconhecedores 

de sua realidade.  

 

Próxima à concepção francesa de ideologia está a teoria positivista de Auguste 

Comte.  Para o filósofo, o termo ideologia possui dois significados: pode ser 
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entendido como ciência da formação das idéias, observando a relação entre corpo 

humano e meio ambiente e como um conjunto de idéias de uma época ou “opinião 

geral” de um dado grupo social (Chauí: 2001, p. 280).  Ainda sobre a visão de 

Comte, vale ressaltar que a ideologia comanda a prática dos homens, ou seja, as 

ações são comandadas pelas idéias.  Portanto, as ações humanas, para garantir o lema 

positivista “Ordem e Progresso”, não devem ir de encontro às teorias. 

 

A mesma linha de raciocínio seguiu Marx ao se referir aos ideólogos alemães.  Para 

ele, ideologia é a dissimulação do real, um modo ilusório da realidade social, um 

“reflexo invertido”. Em A Ideologia Alemã, Marx concebe a ideologia como puro 

sonho, imaginação, constituído pelos resíduos diurnos da única realidade plena e 

positiva: a história concreta de indivíduos concretos (Althusser, 1994, p. 125), cuja 

existência tem materialidade produzida por eles próprios. Ainda em A Ideologia 

Alemã, Marx assinala que a ideologia não tem história, já que é sonho, desordem. A 

única história existente, para Marx, é a história dos indivíduos concretos (Altusser, 

1994, p. 125), que é externa à ideologia.  

 

Altusser (1994, p. 125), por seu turno, rejeita essa tese. Na visão do autor, a idéia 

marxista de que a ideologia não tem história tem sentido negativo. O que Altusser 

propõe é que esta realidade a-histórica da ideologia seja compreendida como 

positiva. Para tanto, o autor apresenta uma perspectiva dicotômica para analisar o 

fenômeno: 1) por um lado, afirma que as ideologias têm uma história determinada, 

em última instância, pela luta de classes; 2) por outro, assinala que a ideologia em 

geral não tem história. Mas isto num sentido positivo, relacionando sua tese com a 

concepção freudiana de sonho: o inconsciente é eterno, ou seja, não tem história. 

Sendo assim, a ideologia em geral, que é onipresente, de forma imutável em toda 

história, é também eterna, exatamente como o inconsciente (Altusser, 1994, p. 125). 

 

Saímos, então, de uma posição negativa em relação à ideologia para a visão positiva 

de Altusser, que, além disso, assinala que a ideologia tem uma materialidade inscrita 

em práticas, rituais que compõem as atividades de diferentes grupos sociais.  

 

Considerando as diferentes acepções para o termo ‘ideologia’ ao longo da história, 

Eagleton (1997) propõe a seguinte definição: 
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a palavra “ideologia” é, por assim dizer, um texto, tecido com uma trama 

inteira de diferentes fios conceituais; é traçado por divergentes histórias, e 

mais importante, provavelmente, do que forçar essas linhagens a reunir-se 

em alguma Grande Teoria Global é determinar o que há de valioso em 

cada uma delas e o que pode ser descartado (Eagleton,1997, p. 15). 

 

Para demonstrar essa diversidade, o autor lista, de forma um tanto aleatória, algumas 

definições de ideologia:  

 

a) o processo de produção de significados, signos e valores na vida social; 

b) um corpo de idéias característico de um determinado grupo ou classe social; 

c) idéias que ajudam a legitimar um poder político dominante; 

d) idéias falsas que ajudam a legitimar um poder político dominante; 

e) comunicação sistematicamente distorcida; 

f) aquilo que confere certa posição a um sujeito; 

g) formas de pensamento motivadas por interesses sociais; 

h) pensamento de identidade; 

i) ilusão socialmente necessária; 

j) conjuntura de discurso e poder; 

k) o veículo pelo qual atores sociais conscientes entendem  o seu mundo; 

l) conjunto de crenças orientadas para a ação; 

m) a confusão entre realidade lingüística e realidade fenomenal; 

n) oclusão semiótica; 

o) o meio pelo qual os indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura 

social; 

p) o processo pelo qual a vida social é convertida numa realidade natural. 

(Eagleton, 1997, p. 16, 17) 

 

Sobre as definições de ideologia, Eagleton (1997, p. 16) afirma que nem todas as 

definições são compatíveis entre si e que algumas delas são pejorativas, outras são 

ambiguamente pejorativas e outras têm uma avaliação positiva do fenômeno.  Há 

também definições consideradas neutras por ele, ou seja, aquelas que se isentam, ou 

tentam isentar-se, de avaliações, como em o processo de produção de significados, 



 65 

signos e valores na vida social.  Portanto, podemos perceber que, no decorrer da 

história, os teóricos, e a sociedade de modo geral, tiveram percepções diferentes e até 

mesmo excludentes sobre o que é ideologia.   

 

Considerando essas diferentes percepções, Eagleton (1997) chama a atenção para 

duas correntes fundamentais, ou duas linhagens centrais que vão de Hegel e Marx a 

Lukács e alguns outros marxistas: a corrente que voltou suas preocupações para as 

idéias de falsidade e verdade, associando ideologia à falsa cognição; e outra que 

privilegiou a função das idéias na vida social, ocupando o espaço das observações 

sobre o caráter real e o ilusório das idéias.  De acordo com o autor, essas duas linhas 

de pensamento trazem importante contribuição para compreendermos o significado 

do termo ideologia.  

 

Nossa proposta de trabalho não parte da visão do francês De Tracy, que concebe as 

idéias como fenômenos naturais, nem da linha marxista ao tratar a ideologia como 

dissimulação da realidade social.  Tampouco seguiremos as orientações positivistas 

de Comte, com seu sujeito assujeitado à ideologia de sua época ou de seu grupo.  

Aqui assumiremos a posição de que nem sempre as ideologias se apresentam como 

sistemas de crenças complexos, organizados, rigorosos ou coerentes, mas como uma 

formulação teórica implícita que um grupo faz de si e da posição que ocupa na 

sociedade. Assim, nossa abordagem a respeito da ideologia não é a que 

tradicionalmente vem sendo discutida na filosofia e na sociologia, com uma 

terminologia imprecisa como a de “falsa crença”.  Para nós interessa a concepção de 

Van Djik (1997) ao afirmar que as ideologias não são verdadeiras ou falsas; elas são 

modelos de interpretação convenientes e mais ou menos eficazes para os interesses 

de determinados grupos, sendo, portanto, contextuais.  Esses modelos de 

interpretações, segundo Van Djik (2003), condicionam uma das práticas sociais mais 

importantes: o uso da linguagem e do discurso que, simultaneamente, apreende e 

modifica as ideologias. 

 

Também assumimos com Van Djik (1997, p.105) que, nas sociedades, é sobretudo 

através de enunciados escritos e orais – elaborados por atores sociais enquanto 

membros de um grupo – que as ideologias são produzidas e reproduzidas. Isto pode 

ser verificado em todas as esferas sociais em seus respectivos domínios discursivos. 
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Não poderia ser diferente no domínio discursivo do jornalismo, especialmente na 

imprensa do século XIX que parece ser mais abertamente opinativa, oferecendo-nos 

variados fenômenos discursivos reveladores desses modelos de interpretação 

convenientes que são as ideologias. 

 

Tendo como ponto de partida a implicitude ideológica, a contextualização e a 

conveniência das ideologias e a relação dialética entre ideologia e discurso, de que 

fala Van Dijk, analisamos as práticas lingüístico-discursivas, na composição das 

identidades sociais construídas pelos praieiros, verificadas nos impressos produzidos 

pelos próprios membros do Partido da Praia na primeira metade do século XIX, a fim 

de caracterizá-las como práticas não-naturais, numa investigação que contribuirá 

para o esclarecimento das práticas lingüístico-discursivas num período histórico 

bastante significativo no que diz respeito à produção e circulação da escrita.   

 

Na visão de Van Dijk (2003, p. 17), o uso da linguagem e do discurso influencia na 

forma de adquirir, apreender ou modificar as ideologias. Por sua dimensão 

discursiva, a ideologia se manifesta nas conversas cotidianas de diversos grupos 

sociais, no discurso publicitário, jornalístico, nos livros etc. Alguns outros discursos 

são mais claramente ideológicos, tais como o discurso religioso e a propaganda 

política. Assim, para Van Dijk, o importante é analisar os modos como as idologias 

se expressam ou são escamoteadas no discurso, já que o não dito é também discurso 

e, portanto, ideológico; representa uma estratégia que oferece pistas sobre o sujeito, 

suas crenças e valores. Outro aspecto de fundamental importância para Van Dijk é 

compreender como as ideologias se reproduzem na sociedade. E como o uso da 

linguagem está presente nas práticas de todas as esferas sociais, é plausível destacar 

o discurso como um fator de valor indiscutível na repodução das ideologias.  

 

A dimensão cognitiva da ideologia é outro aspecto que Van Dijk (2003) destaca em 

seu texto. Pouco investigada, se compararmos com os estudos realizados sobre as 

funções políticas e sociais da ideologia, a dimenção cognitiva, ou mental, é para o 

autor um aspecto central das ideologias, já que estas se referem às idéias ou crenças 

de coletivos de gente (VAN DIJK, 2003, p. 19). Assim, o autor busca a contribuição 

da psicologia social e cognitiva contemporânea para fundatamentar sua tese: de que é 
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preciso pôr em evidência o caráter mental das ideologias em função de que as noções 

de “falsa crença” ou “sentido comum” são vagas. 

 

Isto posto, Van Dijk traz à baila o que os psicólogos falam sobre os tipos de memória 

e sistemas de cognição, inserindo em seu trabalho a distinção, bastante conhecida, 

entre memória de curto prazo e memória de longo prazo, atribuindo a esta última 

as crenças ideológicas. O autor assinala, em seguida, a necessidade de distinguir os 

tipos de crença. Desse modo, seu texto discorre sobre as crenças que se enquadram 

na (1) memória episódica e as que estão inscritas no (2) conhecimento cultural.   

Segundo Van Dijk (2003), pertencem à memória episódica as crenças que se 

fundamentam em experiências pessoais, a memória do que falamos nas 

comunicações diárias. O “eu” desempenha um papel central (p. 21) neste tipo de 

memória; há uma sobressalência da subjetividade, pois ela diz respeito às lembranças 

de acontecimentos e atividades pessoais, como por exemplo, o que ocorreu numa 

aula, nas últimas compras, as pessoas que conhecemos etc. Na visão do autor, as 

ideologias não estão inscritas, em geral, na memória episódica, já que são 

compartilhadas socialmente.   

 

O segundo tipo de crença é o conhecimento sociocultural. Este tipo de crença 

representa aquelas mais gerais, que compartilhamos com membros dos grupos 

sociais de que fazemos parte e até com membros de outras sociedades, de culturas 

distintas da nossa. São as informações sobre o mundo: comportamentos, atitudes, 

atividades relacionadas a crenças ou instituições que constituem o arcabouço de 

nosso conhecimento sociocultural presente na memória de longo prazo.  

 

Esta distinção é particularmente útil em nosso trabalho na medida em que 

verifacamos que as imagens sociais, discursivamente construídas nos textos que 

compõem o corpus desta pesquisa, por meio de variadas estratégia, apóiam-se ora na 

memória de curto prazo, ou episódica, ora na memória de longo prazo, nas crenças 

pertencentes ao conhecimento de mundo partilhado socioculturalmente. Esta 

discussão será evidenciada mais adiante no capítulo destinado à análise.  

 

A seguir, discorreremos sobre o que é a notícia: funções, estruturas, estilo etc., 

pondo-a em evidência não como um gênero de texto, com um formato relativamente 
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estável (BAKHTIN, 2000), mas, sobretudo, como um modo de discuso, cuja função 

é recorrente em variados gêneros.  
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CAPÍTULO IV: A Notícia: estrutura e funções 

 

Em La noticia como discurso (1996, p .13), proposta de Van Dijk é analisar as 

notícias, em primeiro lugar, como um tipo de discurso periodístico8. O autor assinala 

ainda que sua análise recai também sobre a descrição das especificidades estruturais 

do discurso periodístico na comparação com outros discursos. Segundo van Dijk 

(1996), a sua investigação tem por finalidade estabelecer um novo marco teórico para 

o estudo da notícia na imprensa.  

 

No intuito de alcançar o seu objetivo, o autor discorre brevemente sobre diferentes 

usos do termo notícia. Em língua inglesa, por exemplo, a expressão news story refere 

um tipo especial de narrativa que, para van Dijk (1996) difere de narrativas presentes 

em conversações, romances e livros infantis. O termo notícia, portanto, é utilizado 

para designar diferentes gêneros textuais de diferentes domínios discursivos. Daí o 

autor julgar necessário especificar as diferenças entre os relatos acima discriminados 

e os relatos periodísticos – as notícias. 

 

É importante destacar que, por sua vez, a expressão notícias da imprensa também 

refere um conjunto variado de textos veiculados em diferentes meios – rádio, TV, 

jornais etc –, mas semelhantes entre si, dentre os quais são incluídos, segundo van 

Dijk (1996), os editoriais e anúncios. A partir das observações do autor, é plausível 

considerar a notícia não como um gênero específico, no sentido de Bakhtin (2000) 

lhe confere, com um formato relativamente estável. Talvez seja interessante 

compreender a notícia como uma área discursiva inserida no domínio jornalístico, ou 

como uma ação – a de noticiar – que se realiza em diversos gêneros textuais. 

 

Além da preocupação em categorizar os diferentes tipos de notícia, Van Dijk (1996, 

p. 14) assinala seu interesse em compreender  

 

as complexas relações entre o texto da notícia e o contexto: de que maneira 

as restrições cognitiva e social determinam as estruturas da notícia [...], 

                                                           
8 La principal característica de nuestro enfoque es analizar las noticias, en primer lugar, como un 
tipo de texto o discurso periodístico [...] (VAN DIJK, 1996, p. 13) 
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como também saber por que a notícia tem sua estrutura específica e que 

papel desempenham as ditas estruturas na comunicação de massa. 

 

Assim, Van Dijk (1996) explicita seu interesse pelo processamento cognitivo das 

estruturas da notícia referente à produção e à compreensão. Em outros termos, a 

preocupação do autor é explicar os processos cognitivos implícitos de compreensão, 

reconstrução e recuperação dos fatos periodísticos, considerando os caminhos 

percorridos pelo produtor, na representação dos fatos, e pelo leitor na reconstrução 

dos fatos e atualização de suas crenças, o que proporciona uma explicitação do papel 

das ideologias na produção e compreensão da notícia. 

 

Para compreender esses processos cognitivos, Van Dijk (1996) considera importante 

apresentar seu conceito de notícia, ou melhor, explicitar as intuições cotidianas sobre 

o que é notícia, pois segundo o autor nenhuma definição será suficientemente 

satisfatória; a teoria como um todo é que delineará mais apropriadamente o objeto. 

Isto porque a noção de notícia é ambígua, tem um uso bastante extenso e não se 

refere apenas ao domínio do discurso jornalístico. Como lembra Van Dijk (1996, p. 

16), o conceito geral de notícia como “informação nova” aparece em falas cotidianas, 

como: Tenho más notícias para você ou Quais são as últimas notícias de seu filho?; 

e esta noção difere do conceito de notícia relacionado à mídia, que se verifica em: 

Você viu as notícias à noite? Esta última noção, por sua vez, também apresenta 

ambigüidade, pois pode aludir a um novo artigo ou às novas informações veiculadas 

em algum programa de TV. Diante dessas questões, Van Dijk (1996) assinala que a 

notícia relacionada à mídia pode apresentar os seguintes conceitos: 

 

1. Nova informação sobre fatos, objetos e pessoas. 

2. Um programa tipo (de televisão ou de rádio) no qual se apresentam itens 

jornalísticos. 

3. Um item ou informe jornalístico, como por exemplo um texto ou discurso no 

rádio, na televisão ou no jornal, no qual se oferece uma nova informação 

sobre fatos recentes. (VAN, DIJK, 1996, p. 17). 

 

Feita a exposição dos diferentes conceitos, o autor esclarece que sua opção é pelo 

conceito de notícia apresentado no item 3, pois seu trabalho diz respeito à analise de 
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textos responsáveis pela divulgação de notícias no domínio discursivo jornalístico, 

como  TV, rádio e mídia impressa. Ainda assim, Van Dijk (1996) assinala que este 

conceito também apresenta ambigüidades porque pode referir-se a um artigo de 

jornal, abarcando todo o discurso incluindo o aspecto físico, ou a um item específico, 

por exemplo. Esta última noção aproxima-se do primeiro conceito de notícia – nova 

informação sobre fatos, objetos e pessoas. Como podemos observar, não é uma 

tarefa das mais fáceis precisar o conceito de notícia. Ao que parece, a proposta de 

Van Dijk (1996) de delinear o objeto ao longo de toda a teoria é bastante pertinente.  

 

Por outro lado, diante do fato de todos os conceitos apresentarem ambigüidade e 

apontarem para um objeto extremamente amplo, o autor assinala a necessidade de 

restringir seu objeto de análise. Desse modo, Van Dijk (1996) desconsidera em sua 

análise as notícias veiculadas no rádio e na TV, concentrando-se na investigação do 

discurso jornalístico impresso, ou seja, nas notícias veiculadas nos jornais de 

circulação diária.  

 

Sobre a seleção do objeto, o autor esclarece que, embora tenha razões de ordem 

pessoal para essa restrição, há outros motivos que devem ser considerados: a) 

primeiramente, o fato de que, nas últimas décadas, muito se tem investigado a 

respeito das notícias televisivas, em função de seu alcance social; b) as investigações 

sobre a mídia impressa de vários países têm feito observações específicas sobre as 

estruturas da notícia; c) por último, Van Dijk destaca que a noção de notícia não está 

satisfatoriamente esclarecida. Em muitos casos, inclusive, não são muito claros os 

limites de sentido no uso dos termos notícia e publicidade. 

 

Assinala ainda Van Dijk (1996) que também há informações novas em informes 

meteorológicos, em tirinhas, editoriais, comentários de livros, seções de arte etc. 

Entretanto, seu interesse é analisar os artigos jornalísticos no sentido estrito, ou seja, 

o discurso jornalístico sobre os fatos políticos, sociais ou culturais que tenham 

acontecido. (VAN DIJK, 1996, p. 18). A exclusão dos editoriais de seu material de 

análise é justificada pela distinção, feita pelo autor, entre discurso informativo e 

discurso avaliativo. Mesmo reconhecendo a fragilidade dessa dicotomia, devido ao 

fato de o aspecto opinativo se encontrar inscrito em todos os discursos, o autor opta 

pelo primeiro tipo de discurso por razões metodológicas, e exclui, a partir disso, os 
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editoriais, que são constitutivos do discurso avaliativo predominantemente, embora 

reconheça que este gênero possa também conter informação. 

 

 

4.1. As estruturas da notícia na visão de Van Dijk 

 

- Estruturas temáticas 

 

Em seu trabalho sobre as estrutura da notícia, Van Dijk (1996) assinala que a 

organização temática desempenha um papel central no discurso. Então, para analisar 

sistematicamente as estruturas textuais da notícia, o autor discorre brevemente sobre 

as noções de tema ou assunto. Lembra o que intuitivamente se conhece sobre o 

fenômeno. Assim, um assunto ou um tema é aquilo de que o discurso trata, falando 

em termos gerais9. (VAN DIJK, 1996, p. 54). Entretanto, o autor não se refere a 

todos os tópicos discutidos numa conversação, numa conferência ou num livro, nem 

mesmo aos temas dominantes desses discursos. Tema ou assunto significa um 

resumo, um tema geral de cada discurso. 

 

Van Dijk (1996) afirma também que como o tema é uma propriedade do significado, 

é fundamental que seja investigado à luz de uma teoria semântica. Não se trata aqui 

de uma semântica da palavra ou do significado de orações descontextualizadas, mas 

de extensões mais largas, pois os temas pertencem ao macronível global da 

descrição do discurso (VAN DIJK, 1996, p. 54), daí o autor recorrer ao conceito 

teórico de macroestruturas semânticas. 

 

Em seguida, Van Dijk (1996) define macroestruturas como proposições, que são 

pequenos constructos de significado, construções independentes de linguagem e 

pensamento. Tais constructos manifestam-se no discurso por meio de orações ou 

cláusulas unitárias, como por exemplo, “Borges da Fonseca é jornalista”. As 

proposições podem também compor orações complexas, como em “Borges da 

Fonseca aliou-se aos praieiros porque defendia o comércio para os brasileiros”.  

Van Dijk (1996) assinala ainda que as proposições para serem consideradas como tal 
                                                           
9 Intuitivamente, un asunto o tema es aquello de lo que el dicurso trata, hablando en términos 
generales. (VAN DIJK, 1996, P. 54). 
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necessitam de um predicado e um argumento. Desse modo, expressões isoladas como 

praieiros e brasileiros não são proposições, pois não podem ser tomadas como falsas 

ou verdadeiras. Por outro lado, Van Dijk (1996) relativiza a importância do valor de 

verdade para caracterizar as proposições, observando que ele só é relevante quando 

as proposições representam atos de fala assertivos. Para Van Dijk (1996) é necessária 

uma teoria semântica que explique não só as proposições assertivas, mas também as 

perguntas, as ordens, as promessas etc. Além disso, o autor frisa que as 

macroestruturas não precisam existir no mundo real, pois as proposições podem fazer 

parte de mundos alternativos, como por exemplo, os universos criados na ficção e 

nos sonhos. 

 

Esses conceitos elementares são importantes, na visão de Van Dijk (1996), porque, 

de modo geral, definem a semântica do discurso e, de modo específico, a natureza 

das macroestruturas. O autor trabalha também com a noção de macroproposição, 

constituída de proposições que fazem parte da macroestrutura. Assim, segundo o 

autor, cada tema de um texto pode representar-se como uma macroproposição desse 

tipo. (VAN DIJK, 1996, p. 55). Assim, os discursos mais longos possuem uma 

macroestrutura constituída de várias macroproposições. 

 

O autor assinala ainda que a macroestrutura completa deve apresentar uma 

organização hierárquica que comporta uma seqüência de macroproposições em que 

as mais específicas podem submeter-se às mais abrangentes – de um nível mais baixo 

a um mais alto. Essa organização se dá mediante macrorregras, definidas por Van 

Dijk (1996) como resumos, projeções semânticas que intuitivamente fazemos para a 

organização seqüencial das proposições.  

 

Muito embora a discussão de Van Dijk (1996) em torno de temas, macroproposições, 

macroestruturas e macrorregras represente uma perspectiva teórica bastante formal, 

seu enfoque define os temas como propriedades do significado, o que nos leva a um 

enfoque mais abstrato. Este fato, segundo Van Dijk (1996), apresenta desvantagens, 

já que os significados dos textos são construídos pelos usuários da língua. Desse 

modo, atribuir um tema a um texto é resultado do entendimento de um sujeito, de 

suas atividades cognitivas. Sendo assim, diferentes sujeitos podem atribuir diferentes 

significados a um texto, construindo, cada um deles, suas próprias macroestruturas. 
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Entretanto, sustenta Van Dijk (1996) que é possível diminuir a diversidade de temas 

atribuídos a um texto por meio de sinalizações, pistas textuais que o falante/escritor 

vai imprimindo no discurso na tentativa de assegurar o sentido pretendido por ele. 

Ainda assim, frisa o autor, a construção do sentido dependerá dos interesses e das 

experiências individuais do interlocutor.  

 

Sobre o aspecto cognitvo das macorestruturas, Van Dijk (1996) afirma que as 

macrorregras são construídas a partir do conhecimento de mundo dos sujeitos. São 

esses conhecimentos que os tornam capazes de resumir, encapsular elementos 

diversos numa mesma categoria, como, por exemplo, voto universal, comércio para 

os brasileiros, abolição e república podem ser encapsulados no hiperônimo ideais 

praieiros.  Sendo assim, constatamos que a discussão de Van Dijk (1996) sobre as 

estruturas da notícia, embora tenha uma natureza bastante formal, reconhece a 

presença de atividades cognitivas como parte constitutiva das estruturas.  

 

Van Dijk (1996, p. 59) diz ainda que a compreensão global de um texto  

 

não procede quando o usuário da língua interpreta todas as palavras e 

orações de todo o texto. O leitor começa fazendo conjecturas prudentes 

acerca do(s) tema(s) mais provável(is) de um texto, ajudado por sinais 

temáticos do escritor10 

 

Portanto, na visão de Van Dijk (1996), a compreensão dos temas postos na notícia 

efetiva-se em termos de macrocompreensão: o leitor faz inferências, conjecturas 

prudentes, a partir de pistas deixadas pelo escritor, sobre possíveis temas. Vale 

destacar aqui a impotância dada por Van Dijk ao trabalho cognitivo empreendido 

pelo leitor na construção dos sentidos. 

 

 

 

                                                           
10 [...] la interpretación global de un texto del lenguaje, no se produce cuando el usuario del languaje 
ha interpretado todas las palabras y oraciones de todo el texto. El lector comienza más bien haciendo 
conjecturas prudentes acerca del (los) tema(s) más probable(s) de un texto, ayudado por las señales 
temáticas del escritor (VAN DIJK, 1996, p. 59). 
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- Estilo do discurso jornalístico 

 

Para discorrer sobre o estilo do discurso jornalístico, van Dijk (1996) destaca 

inicialmente a dificuldade de definir o que precisamente é o estilo. Tradicionalmente 

o estilo tem sido associado à estética do uso da língua e tratado como características 

individuais do produtor do texto. Na década de sessenta do século XX, a 

sociolingüística elabora uma noção contextualizada de estilo, associando-o às 

variações lingüísticas em contextos sociais. Assim, segundo os sociolingüistas, idade, 

gênero, status, classe, etnia etc são fatores sociais que podem determinar as variações 

no uso da língua.  É também importante considerar o contexto comunicacional, que 

vai apresentar suas limitações estilísticas: em contextos públicos de uso da língua, os 

sujeitos tendem a fazer escolhas estilísticas mais formais que em contextos privados 

de uso lingüístico, como em conversações cotidianas com familiares e amigos. 

 

Em seguida, Van Dijk (1996) salienta que, antes de iniciar sua exposição sobre o 

estilo do discurso jornalístico, é necessário esclarecer alguns pontos. Primeiramente a 

variação lingüística pressupõe que algo é realmente variável e que esta variação se 

produz dentro de certos limites dados (VAN DIJK, 1996, p. 109). Ou seja, o autor 

não parte da tradição normativa da língua que considera a existência de um estilo 

neutro a partir do qual surgem variações. Para o autor, todas as possibilidades de uso 

representam variações estilísticas. Além disso, a variação não é arbitrária: o sujeito 

seleciona o modo de dizer conforme as possibilidades de uso reconhecidas pela 

comunidade e adequadas a um dado contexto. Outro ponto é que, segundo Van Dijk 

(1996), é preciso saber concretamente o que pode variar. Na visão do autor, as 

variações pertencem às estruturas superficiais como os sons, as palavras e os 

modelos oracionais. (VAN DIJK, 1996, p. 110). 

 

Tendo em vista essas questões, Van Dijk (1996, p. 111) afirma que, num sentido 

geral, o estilo é conjunto total dos detalhes estruturais variáveis e característicos do 

discurso que são uma indicação do contexto social e pessoal do falante, dada uma 

variante semântica, pragmática e situacional.  Em seguida, o autor assinala que seu 

interesse recai sobre as dimensões sociais do estilo. Noutras palavras, a preocupação 
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de Van Dijk (1996), no tocante aos aspectos estilísticos, é com a variação no uso da 

língua em função do contexto social. 

 

 

- Discurso jornalístico e retórica 

 

Van Dijk assinala que a retórica do discurso diz respeito ao modo como as coisas são 

ditas que, por sua vez, depende dos objetivos e dos efeitos buscados pela 

comunicação e não do contexto (VAN DIJK, 1996, p. 123). Assim, os recursos 

retóricos podem ser livremente utilizados, delineando um estilo para dizer algo a 

alguém. Além de querer dizer algo, frisa Van Dijk, o produtor deseja que o leitor 

entenda o que foi dito sobre determinados fatos, que construa uma representação 

textual e um modelo situacional segundo a intenção do falante/escritor. (VAN DIJK, 

1996, p. 123). 

Contudo, a missão comunicativa ainda não está completamente realizada. Na visão 

do autor, o produtor não deseja apenas dizer algo para ser entendido, mas dizer algo 

para ser aceito. Noutros termos, o produtor utiliza os recursos retóricos com o 

objetivo de que o leitor/ouvinte creia em suas afirmações e aja conforme sua 

orientação. Retomando a pragmática tradicional, Van Dijk (1996, p. 124) assinala 

que nossos atos de fala não só desempenham funções ilocutivas, mas também efeitos 

perlocutivos. O discurso implica, portanto, não apenas uma intenção comunicativa, 

mas sobretudo um processo persuasivo. 

 

Assinala ainda o autor o fato de a notícia ser um bem de mercado que se deve 

promover e vender. Para Van Dijk (1996, p.124), a notícia não promove bens ou 

serviços de empresas como a publicidade, mas promove as crenças e as opiniões 

dominantes das elites, e são esses valores ideológicos que a notícia vende. 

 

Sob o ponto de vista pragmático, as notícias representam, de modo geral, atos de fala 

assertivos, que serão pertinentes na medida em que o leitor desconheça as 

informações que o produtor deseja tornar conhecidas. O aspecto persuasivo diz 

respeito à construção de sentidos de tal modo que as assertivas sejam aceitas como 

verdades ou postas no plano das possibilidades. Sendo assim, as estruturas retóricas 
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inscritas nos atos de fala das notícias devem materializar as crenças dos leitores. Por 

esta razão, van Dijk sustenta que não há mudança de opinião na persuasão assertiva: 

 

A persuasão neste caso, portanto, não necessita de nenhuma mudança de 

opiniões ou atitudes. A persuasão assertiva é o nível zero dos processos 

persuasivos: sem crer no que o outro disse, dificilmente mudaremos nossas 

opiniões baseadas nessas crenças11 (VAN DIJK, 1996, p. 124). (Tradução 

nossa) 

 

Na visão do autor, uma boa argumentação não é o suficiente para que 

abandonemos nossas crenças fundamentais. Mais que argumentos, é fundamental 

que tenhamos boas razões e evidências para uma mudança de opinião. Sendo 

assim, é necessária uma certa convergência entre as crenças que já temos e as 

novas proposições para, assim, haver uma nova ação, para se construir um novo 

ponto de vista. 

 

Além do viés pragmático, Van Dijk (1996) assinala que a retórica do discurso 

jornalístico tem também um aspecto formal que é responsável pela formulação dos 

argumentos. Para o autor, os aspectos formais são relativamente independentes do 

conteúdo e podem ajudar: 

 

1) a representar a informação textual na memória; 2) a organizar melhor 

esta informação; 3) a ampliar as possibilidades para seu resgate e uso; e 

finalmente 4) a influenciar nas mudanças de crença e opinião12 (VAN 

DIJK, 1996, p. 125). (Tradução nossa). 

 

O autor destaca a relevância desses dois aspectos da retórica – o aspecto do conteúdo 

e o formal – para o discurso jornalístico, pois sua eficácia depende de o locutor 

apresentar proposições coerentes com as representações de mundo que os leitores já 

                                                           
11 La persuasión en este caso, por lo tanto, no necesita ningún cambio de opiniones o actitudes. La 
persuasión asertiva es el nivel cero de los procesos persuasivos: sin creer lo que el otro dice, 
difícilmente cambiaremos nuestras opiniones basadas em esas creencias. (VAN DIJK, 1996, p. 124) 
12 1) a representar la información txtual en la memória; 2) a organizar mejor esa información; 3) a 
ampliar las posibilidades para su rescate y uso; y finalmente 4) a influir en los câmbios de creencia y 
opinión. (VAN DIJK, 1996, p. 125). 
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têm. Além disso, essas proposições precisam ser formuladas de modo a facilitar a 

memorização. 

 

Outra característica do discurso jornalístico é a simplicidade na formulação sintática 

e a ausência de metáforas mais sofisticadas, exceto em editoriais e em alguns artigos 

especiais, pois, segundo o autor, os informes diários não têm tempo para a escrita 

sofisticada, original e criativa13 (VAN DIJK, 1996, p. 126). A estrutura da notícia – 

hierarquia, esquemas e disposição do texto – objetiva pôr em evidência um conteúdo 

específico, e o faz a partir de uma estrutura textual funcional e pouco complexa.  

 

 

- A notícia como discurso 

 

Tendo em vista os aspectos abordados, Van Dijk (1996, p. 250) compreende a notícia 

como uma forma particular de prática social, institucional.  Além dissso, o autor 

evidencia o caráter cognitivo da fabricação da notícia. Segundo o autor, as opiniões, 

as atitudes e as ideologias são formas especiais de cognição (VAN DIJK, 1996, p. 

157) que pressupõem não apenas crenças, mas valores e normas característicos de 

grupos sociais que os compartilham. Portanto, para Van Dijk (1996, p. 156), a 

cognição é basicamente social. 

 

 Noutros termos, poderíamos dizer que a notícia não se constitui num gênero textual, 

mas num modo de ação que pode constituir variados gêneros, e mais especificamente 

gêneros que circulam no domínio discursivo do jornalismo. Este modo de ação tem 

seu processamento ancorado não apenas em sua estrutura e estilo, mas também em 

seu componente cognitivo. Na perspectiva de Van Dijk, não há dicotomia entre o 

mental e o social, pois a memória está cognitivamente desenhada para servir a 

necessidades sociais (VAN DIJK, 1996, p. 156).14 

 

 

 

                                                           
13 Los informes diarios no tienen tiempo para la escritura sofisticada, original y creativa (VAN DIJK, 
1996, p. 126). 
14  La memória [...] está cognitivamente diseñada para servir a necesidades sociales. (VAN DIJK, 
1996, p. 156). 
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CAPÍTULO V: A Construção do Ethos 

 

5.1. A noção de ethos para os gregos 

 

A discussão sobre ethos teve início há mais de 25 séculos com os estudos filosóficos 

dos gregos na Antiguidade Clássica. É nesta época que Aristóteles desenvolve uma 

investigação sobre a persuasão no discurso a que denomina de Sistema Retórico. 

Segundo o filósofo, a retórica comporta quatro partes representantes de quatro fases 

pelas quais o orador passa na composição do discurso (REBOUL, 1998, p. 42). São 

elas: a invenção (heurésis), a disposição (táxis), a elocução (lexis) e a ação 

(hypocrisis). Para esta pesquisa não nos interessa uma discussão minuciosa do 

Sistema Retórico com sua divisão em quatro partes, mas apenas uma breve exposição 

da invenção (heurésis) na qual Aristóteles situa a discussão de três tipos de 

argumentos que podem ser utilizados pelo orador: logos, pathos e ethos.   

 

Antes da exposição das características de cada argumento, julgamos importante 

discorrer sobre a primeira parte do sistema retórico, pois é nela, na invenção, que 

Aristóteles inclui o estudo do ethos. De acordo com Reboul (1998), a invenção é a 

parte da retórica em que o orador vai recolher todos os elementos necessários para a 

criação de seu discurso. Para tanto, precisa se perguntar sobre o que deve versar, em 

que gênero, a quem ele se dirige etc. Essas observações orientarão o orador sobre o 

tipo de argumento mais apropriado aos seus objetivos.    

 

Afirma, ainda, Reboul (1998, p. 54) que a noção de invenção pode parecer ambígua, 

pois  

 

por uma lado, é o ‘inventário’, a detecção pelo orador de todos os 

argumentos ou procedimentos retóricos disponíveis. Por outro, é a 

‘invenção’ no sentido moderno, a criação de argumentos e de instrumentos 

de prova; até o etos, explica Aristóteles, a confiança inspirada pelo orador, 

deve ser ‘obra de seu discurso.  

Em seguida, o próprio Reboul esclarece que a dicotomia invenção inventário e 

invenção criação é falsa; é uma compreensão equivocada dos filósofos antigos, pois 
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a invenção criação também se constitui a partir de materiais já dados, recolhidos 

para a ação criativa do texto retórico.  

 

Nesta ação criativa, situam-se os três tipos de argumentos já apresentados: o logos, 

que é de ordem racional, diz respeito à busca da adesão/persuasão do auditório pelas 

evidências mostradas através de raciocínio lógico e pela apresentação de provas; o 

pathos, de ordem afetiva, recai sobre o auditório, analisando-o para recolher 

elementos que possam despertar suas paixões. É a inscrição do interlocutor no 

discurso. Por fim, o ethos, outro argumento ligado à afetividade, volta-se para o 

próprio orador.  E este argumento é fundamental, pois diz respeito à imagem de 

credibilidade que o orador precisa parecer ter para persuadir o auditório. Sem esta 

imagem favorável a si o orador enfraquece seu discurso, dificultando o alcance de 

seu objetivo final: a persuasão.  

 

Contemporaneamente, vários estudiosos de diferentes perspectivas teóricas têm 

retomado as investigações sobre o ethos, considerando que o processo de construção 

da imagem de si envolve aspectos importantes para a produção dos sentidos. Assim, 

a retórica aristotélica é sempre um ponto de referência para os teóricos nesta 

retomada, seja para reafirmar as posições de Aristóteles seja para revê-las, 

acrescentado-lhe novos olhares. Nesse contexto, encontramos as investigações de 

Amossy (2005), para quem  

 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si. 

Para tanto, não é necessário que o locutor faça seu auto-retrato, detalhe 

suas qualidades nem mesmo que fale explicitamente de si. Seu estilo, suas 

competências lingüísticas e enciclopédicas, suas crenças implícitas são 

suficientes para construir uma representação de sua pessoa. Assim, 

deliberadamente ou não, o locutor efetua em seu discurso uma 

apresentação de si. (AMOSSY, 2005, p. 9) 

 

As palavras da autora esclarecem pontos importantes sobre o processo de construção 

das imagens. Um deles é que o ethos não é um fenômeno necessariamente 

explicitado por quem tem a palavra; ele pode ser apenas sugerido, insinuado. Outro 

ponto é que nem sempre a construção da imagem de si é um processo consciente para 
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o produtor, pois ela pode ser involuntária, o que não impede que seja percebida pelos 

interlocutores. 

 

Na tradição antiga clássica, a noção de ethos, como já frisamos, está ligada à de 

moral, à de caráter. Assim, o orador precisa revestir-se de credibilidade, pois na visão 

de Aristóteles, o poder de persuasão do discurso depende, em grande medida, da 

construção da boa imagem do orador. De acordo com Amossy (2005, p. 10), os 

estudos retóricos em torno do ethos empreendidos pelos gregos antigos são hoje 

retomados e redimensionados à luz de diferentes correntes da Análise do Discurso e 

da Pragmática que, entendendo a Retórica como arte de persuadir, procuram 

compreender e explicar como o discurso se torna eficaz. É a partir dessa noção de 

Retórica que os estudiosos dessas correntes investigam o discurso em variados 

aspectos. 

 

 

- As imagens de si na lingüística da enunciação   

 

Segundo Amossy (2005, p. 10, 11), a peça principal da máquina retórica é a 

construção de uma imagem de si que, por sua vez, está fortemente ligada à 

enunciação, centro das investigações lingüísticas de Benveniste, já que o ato de 

produzir um enunciado remete necessariamente ao locutor que mobiliza a língua, 

que a faz funcionar ao utilizá-la, que nela inscreve sua subjetividade. Na mesma 

direção, de acordo com Amossy (2005, p. 11), encontram-se os trabalhos de Kerbrat-

Orecchioni, que se preocupou com a análise dos “procedimentos lingüísticos” 

(shifteres, modalizadores, termos avaliativos etc), que são marcas de inscrição do 

locutor na mensagem. Sobre Kerbrat-Orecchioni, Amossy diz ainda que o trabalho 

da autora, embora privilegie o locutor, destaca igualmente a interdependência dos 

parceiros da interlocução, aproximando-se da noção de “quadro figurativo” 

introduzido por Benveniste, para quem a enunciação, como forma de discurso, [...] 

instaura duas ‘figuras’ igualmente necessárias, uma origem e outra destino da 

enunciação. (Benveniste, 1974 apud Amossy, 2005, p. 11). Desse modo, a 

enunciação estabelece uma relação discursiva com o parceiro, de dependência mútua 

entre locutor e alocutário.  
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Amossy (2005) afirma ainda que Pêcheux (1969) também observou o jogo dos 

espelhos na construção das imagens dos interlocutores. Para o autor, o emissor A faz 

uma imagem de si mesmo e de seu interlocutor B; reciprocamente, o receptor B faz 

uma imagem do emissor A e de si mesmo (Pêcheux, 1969 apud Amossy, 2005, p. 11). 

Sobre essas imagens que os interlocutores fazem um do outro, Amossy (2005) 

assinala que, na visão de Kerbrat-Orecchioni (1980), elas são marcas das 

competências não-lingüísticas dos interlocutores que aparecem no discurso.  

 

 

- Perspectivas interacionais 

 

É com a ampliação das investigações pragmáticas que a questão da imagem de si no 

discurso será desenvolvida. Segundo Amossy (2005), com a pragmática, as análises 

voltam-se para a perspectiva interacional, em que as imagens de si e do outro são 

discursivamente construídas numa rede de influências mútuas entre diferentes 

participantes, aqui chamados de interactantes.  

 

A observação dessas influências múltiplas na construção das imagens de si ganha 

força a partir dos trabalhos do sociólogo Erving Goffman.  É com ele que as 

investigações em linguagem na perspectiva interacional passaram a dar mais atenção 

ao fenômeno da produção das imagens de si e aos ritos de interação, exercendo 

grande influência na análise da conversação.  De acordo com Goffman, 

 

toda interação social, definida como ‘a influência recíproca que os 

parceiros exercem sobre suas ações respectivas quando estão em presença 

física uns dos outros’ exige que os atores forneçam, por seu 

comportamento voluntário ou involuntário, certa impressão de si mesmos 

que contribui para influenciar seus parceiros de modo desejado. 

(GOFFMAN, 1974 apud AMOSSY, 2005, p. 12) 

 

De acordo com Amossy (2005), Goffman discorre também sobre representação – 

que é a totalidade da atividade do indivíduo, objetivando influenciar um dos 
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participantes numa dada ocasião – e de papel ou rotinas, que são modelos de 

comportamento preestabelecidos, seguidos pelos sujeitos em seus papéis sociais. Por 

exemplo: rotinas características de um diretor de empresa em reunião com 

empregados, de um juiz no tribunal, de um professor em aula etc. Assim, para 

Goffman, a apresentação de si incorpora dados situacionais, papéis sociais exercidos 

pelos sujeitos. 

 

Às noções de representação e rotinas, apresentadas por Goffman, soma-se a de face, 

que é a imagem do eu delineada a partir de atributos sociais aprovados, postos no 

discurso para agir sobre os outros no sentido de causar uma boa imagem da profissão 

ou da fé do sujeito (AMOSSY, 2005, p. 13). Redefinindo a noção goffmaniana, 

Kerbrat-Orecchioni define face como o conjunto das imagens valorizantes que, 

durante a interação, tentamos construir de nós mesmos e impor aos outros 

(AMOSSY, 2005, p. 13). Parece-nos, então, que essa rede de influências mútuas, 

apresentada na pragmática de Goffman, e as noções de representação, rotinas e 

face também podem ser consideradas como um desdobramento da noção de ethos 

introduzida pelos gregos antigos.   

 

 

- Enunciação e ethos em Ducrot 

 

O termo ethos, ausente nos estudo de Benveniste, Goffman e Kerbrat-Orecchioni, 

volta à baila com a semântica pragmática de Ducrot por meio de sua teoria polifônica 

da enunciação. De acordo com Amossy (2005, p. 14), enunciação, na visão de 

Ducrot, significa a aparição de um enunciado, e não um ato de alguém que o produz. 

Desse modo, Ducrot afasta-se do sujeito falante e centra-se no próprio enunciado 

que, na sua visão, fornece as instruções sobre o(s) autor(es) eventual(ais) da 

enunciação. A opção pelo enunciado se justifica pelo fato de a semântica pragmática 

de Ducrot distinguir o sujeito falante real do locutor, muito embora defenda sua 

unicidade. De acordo com a pragmático-semântica, existe: 

 

1. locutor (L) diferente de enunciador (E), sendo este a origem das posições 

verificadas no discurso; 
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2. locutor (L) diferente de locutor (λ). O primeiro é uma ficção discursiva; o 

segundo, ser do mundo.  

 

Segundo Amossy (2005), a análise do locutor (L) é a observação do que aparentam 

as modalidades de sua fala e não do que diz. E é na análise dessas aparências que 

Ducrot se encontra com a noção de ethos da retórica de Aristóteles.  

 

 

- O ethos na análise do discurso de Dominique Maingueneau 

 

Com Maingueneau, o termo ethos continua sendo usado para designar a construção 

de uma imagem de si no discurso. De acordo com Amossy (2005), a noção de ethos 

em diferentes obras de Maingueneau – Analyse du discours, O contexto da obra 

literária e Análise de textos de comunicação – relaciona-se diretamente com a cena 

de enunciação. Assim, o locutor pode escolher uma cenografia. Um político, por 

exemplo, pode construir em seu discurso a imagem de homem do povo, ou a de 

homem de larga experiência administrativa, ou ainda a de um democrata. Desse 

modo, Maingueneau substitui a noção de voz pela de tom, com vantagens, do ponto 

de vista de Amossy (2005), pois a noção de tom, diferentemente da de voz, aplica-se 

não só à fala, mas também à escrita. 

 

Amossy assinala ainda que a análise do discurso proposta por Maingueneau retoma a 

noção de quadro figurativo , de Benveniste, ao afirmar, por exemplo, que o tom se 

apóia sobre uma dupla figura do enunciador, a de caráter e a de uma corporalidade 

(AMOSSY, 2005, p. 16). E ainda, segundo a autora, Maingueneau se apóia na noção 

de ethos proposta por Ducrot, ao considerar que a imagem contribui para a eficácia 

da palavra e para a conquista da adesão. É no que toca à idéia de discurso eficaz, que 

Maingueneau se aproxima também da tradição retórica. 
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- A herança retórica 

 

No que diz respeito aos estudos atuais dedicados à análise do ethos, Amossy (2005) 

convida-nos a refletir sobre até que ponto a noção de ethos, advinda da tradição 

antiga clássica, foi re-elaborada pelos especialistas contemporâneos. Para tanto, a 

autora analisa o conceito aristotélico de ethos e as modificações desse conceito feitas 

por Cícero e Quintiliano. 

 

Na visão de Aristóteles, segundo Amossy (2005, p. 17), o ethos é a imagem de si 

construída no discurso. Já para os romanos, como Cícero e Quintiliano, o ethos é um 

dado preexistente ao discurso, diz respeito à moral, à autoridade individual e 

institucional do orador. Quintiliano, por exemplo, esclarece sua noção de ethos 

dizendo que  

 

a vida de um homem tem mais peso que suas palavras. E Cícero define o 

bom orador como o vir boni dicendi peritus, um homem que une ao caráter 

moral a capacidade de bem manejar o verbo (AMOSSY, 2005, p. 18). 

 

A partir da exposição de Amossy sobre a retórica de Aristóteles, no tocante ao ethos, 

e às modificações feitas pelos romanos, percebemos que a visão aristotélica, que 

discorre sobre a imagem do locutor construída no discurso, é que mais tem 

encontrado espaço nos estudos contemporâneos, tais como a pragmática, as teorias 

da argumentação e as diferentes correntes da análise do discurso. Essas perspectivas 

teóricas, embora considerem os dados contextuais do orador importantes na 

constituição do discurso, não tomam as imagens de si como um dado a priori, mas 

como uma atividade que pode ser apreendida por meio de marcas que o locutor, 

voluntariamente ou não, vai imprimindo em seu discurso, podendo estas imagens 

construídas não corresponder exatamente à realidade. Como afirma Le Guern (1977 

apud AMOSSY, 2005, p. 18), os caracteres oratórios ou imagens produzidas pelo 

discurso distinguem-se dos caracteres reais.   
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- O ethos nas teorias da argumentação contemporâneas 

 

Amossy (2005) assinala ainda que os teóricos contemporâneos da argumentação 

atualizaram a noção de ethos. Chaïm Perrelman, conforme as palavras da autora 

(2005), deu à retórica o lugar central nas investigações em diversas disciplinas. Para 

o autor, a retórica é a arte de persuadir, é a utilização dos recursos verbais para 

alcançar a persuasão e a adesão do auditório. Sobre o alcance dessa adesão, Amossy 

destaca nos estudos de Perelman a observação sobre  

 

a necessidade que tem o orador de se adaptar a seu auditório, portanto, de 

fazer uma imagem dele e, correlativamente, de construir uma imagem 

confiável de sua própria pessoa, em função das crenças e valores que ele 

atribui àqueles que o ouvem (AMOSSY, 2005, p. 19). 

 

Entretanto, a autora afirma que Perelman não aprofundou os estudos sobre a 

construção das imagens de si. Uma investigação mais detalhada do ethos aparece em 

outro estudioso da argumentação, Marc Angenot. Segundo Amossy (2005), o 

trabalho de Angenot sobre La Parole pamphlétaire é inovador, em relação ao de 

Perelman, por unir aos estudos da argumentação a teoria dos atos de fala de Austin e 

de Searle.  Nesse estudo, Angenot define o panfleto como um ato de fala em que o 

enunciador, por meio de um “eu” performativo, coloca-se no discurso como o 

próprio fiador do que diz e, assim, tenta influenciar o auditório. 

 

 

5.2. A noção de ethos de Ekkbehard Eggs  

 

Num ensaio sobre o ethos, Eggs (2005) inicia sua exposição retomando as palavras 

de Aristóteles, para quem o ethos é a mais importante das três provas postas no 

discurso – logos, ethos e pathos. Assinala Eggs (2205, p. 29) que o orador que 

mostra em seu discurso um caráter honesto parecerá mais digno de crédito aos 

olhos de seu auditório.  No entanto, observa Eggs (2005) que Aristóteles atribui 

outro sentido ao ethos além do moral. Ao afirmar que um homem rude não poderia 

expressar-se da mesma forma que um homem culto nem dizer as mesmas coisas que 
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este, Aristóteles defende que há temas e estilos próprios ao ethos de cada orador. 

Tem-se, então, aqui uma noção de ethos ligada ao habitus do orador, ao seu tipo 

social, como diria a sociologia interacionista. 

 

Assim, de acordo com Eggs (2005), a Retórica de Aristóteles nos apresenta dois 

campos semânticos para o ethos: um de sentido moral, que se relaciona às virtudes 

demonstradas, como honestidade, benevolência etc., e outro de sentido mais neutro, 

relacionado a hábitos, e costumes do orador. O que o autor defende neste ensaio é 

que esses dois campos não são excludentes, e sim duas faces necessárias a qualquer 

atividade argumentativa. (EGGS, 2005, p. 30). 

 

Justificando a importância de sua investigação, Eggs (2005) observa que o estudo do 

ethos está praticamente ausente da pesquisa atual em diversas áreas. Segundo o 

autor, o que há são vestígios do ethos que podem ser identificados na teoria dos atos 

de linguagem de Searle, visto como condição de sinceridade, em Grice como 

máximas conversacionais etc. Revendo essas teorias, Eggs (2005, p. 31) defende que 

o ethos tem um papel importante no discurso, e nesta defesa, o autor recupera o que 

diz Maingueneau (1993): 

 

O que o orador pretende ser, ele o dá a entender e mostra: não diz que é 

simples ou honesto, mostra-o por sua maneira de se exprimir. O ethos está, 

dessa maneira, vinculado ao exercício da palavra, ao papel que 

corresponde a seu discurso, e não ao indivíduo “real”, (apreendido) 

independentemente de seu desempenho oratório: é portanto o sujeito da 

enunciação uma vez que anuncia que está em jogo aqui 

(MAINGUENEAU, 1993 apud EGGS, 2005, p. 31). 

 

Desse modo, na esteira do que assinala Maingueneau (1993), Eggs (2005) sustenta 

que o ethos é produzido no discurso, no logos, por meio das escolhas lingüísticas e 

estilísticas do orador. Segundo Eggs (2005, p .31), a contradição entre razão e 

retórica, na pesquisa aristotélica tradicional, não se sustenta, pois Aristóteles não 

nega o poder persuasivo do ethos e do pathos, apenas acrescenta que essas duas 

provas só pertencem à arte retórica  se forem produzidas no e pelo discurso. 
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A partir das questões assinaladas por Eggs (2005), e também por Amossy (2005), é 

possível afirmar que, de fato, as teorias contemporâneas da nova retórica, da 

pragmática moderna e da análise do discurso têm dado um status mais relevante às 

investigações sobre a construção da imagem de si e encontrado um novo lugar para o 

estudo do ethos: o discurso, sem esquecer, no entanto, de retomar e reinterpretar a 

visão aristotélica sobre o fenômeno, diluindo aparentes dicotomias entre lógica e 

afetividade, o que leva o ethos a ser compreendido como uma atividade discurvivo-

cognitiva.  

 

 

5.3. A abordagem pragma-retórica de Marcelo Dascal 

  

Dascal (2005) inicia sua abordagem pragma-retórica com uma crítica à Retórica 

aristotélica, vista pelo autor como problemática. 

 

Na parte mais aparentada à lógica ou à dialética, trata dos diferentes tipos 

de argumentos e de seu poder de persuasão. Mas aborda também assuntos 

à primeira vista muito distanciados de uma lógica da argumentação, se não 

incompatíveis com ela. Entre eles estão o estilo, a disposição do discurso 

(taxis), os tropos, o ethos ou o caráter apropriado a cada tipo de discurso 

que o orador deve se preocupar em projetar, e o pathos, ou conjunto de 

emoções que o orador tenta suscitar em seu auditório.  (DASCAL, 2005, p. 

57). 

 

Segundo Dascal (2005), o problema está no fato de a Retórica de Aristóteles 

compreender que os argumentos ou provas são constituídos de proposições e têm por 

objetivo conseguir a adesão do público. Admitindo a tese aristotélica, das 

proposições argumentativas lógicas, ficaria de fora desse estudo retórico, por 

exemplo, o estudo do ethos, que é de ordem emocional segundo o próprio 

Aristóteles. Argumenta Dascal (2005) que o termo pistis (prova), empregado por 

Aristóteles para referir-se à persuasão por meio do ethos e pathos não se justifica, já 

que o ethos e o pathos não se enquadram no domínio argumentativo-cognitivo, mas 

no da afetividade.  
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Diante dessas questões, Dascal (2005, p. 58) observa que a Retórica de Aristóteles 

oscilou todo o tempo entre um pólo lógico-cognitivo e um pólo manipulador-

emotivo, o que trouxe importantes conseqüências para os estudos retóricos 

posteriores, bem como para o aparecimento da retórica como disciplina. Como 

exemplo, o autor cita a nova retórica de Chaïm Perelman que, pendendo para o pólo 

lógico-cognitivo, deixou de lado as investigações sobre o ethos e o pathos.  

 

Seguindo o caminho trilhado por Perelman, Olivier Reboul adota a dicotomia 

argumentativo/oratório, ou seja, lógico/afetivo, colocando o ethos e o pathos no 

plano do oratório. 

 

Entretanto, mesmo constatando a cisão nos estudos retóricos contemporâneos entre a 

lógica argumentativa e a afetividade, Dascal (2005) acredita ser possível recuperar a 

unidade retórica aristotélica incluindo o ethos e o pathos na perspectiva 

argumentativo-cognitiva. Para tanto, o autor propõe a aproximação entre a retórica e 

a pragmática. No ensaio em questão, Dascal (2005, p. 58) esclarece essa 

aproximação mostrando que a “prova pelo ethos” se funda em processos 

inferenciais, ou seja, cognitivos, que não são em substância diferentes dos processos 

pragmáticos normais de interpretação de enunciados.  

Antes da exposição de sua tese, Dascal (2005, p. 60) afirma a necessidade de 

eliminar dois aspectos confusos da retórica de Aristóteles: o problema do silogismo 

pragmático e a influência indireta do caráter do locutor projetado sobre o auditório. 

Aqui nos interessa o segundo problema posto por Dascal.  Segundo o autor, a 

questão importante dessa influência indireta é que, não sendo uma proposição, as 

informações implícitas sobre o caráter não estão submetidas a questionamentos, às 

condições de verdade a que passam normalmente as proposições explícitas. E por 

isso, na visão de Dascal, a projeção do caráter de forma indireta tem mais força que 

as proposições típicas, pois tem aparência de “natural”.  O autor acrescenta ainda que 

sua eficácia reside em sua capacidade de ser “absorvida”, mais do que em ser 

consciente e inteligentemente “admitida” pelo auditório, como é o caso das 

proposições que são explicitamente submetidas a sua atenção. (DASCAL, 2005, p. 

61) 
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A “adsorção” e não a “admissão” do caráter do locutor pelo auditório, segundo 

Dascal (2005), sugere que o ethos não opera no nível cognitivo; ou é diferente das 

operações cognitivas mais típicas. No entanto, Dascal (2005) sustenta que a 

percepção de um caráter projetado interfere na avaliação que o auditório faz dos 

argumentos apresentados, o que leva à inferência de que o ethos projetado não perde 

sua relevância e valor argumentativos por não ser proposicional. Para o autor tanto o 

caráter tematizado pelas proposições quanto o caráter projetado implicitamente afeta 

a força dos argumentos. 

 

Sendo assim, Dascal (2005) se interessa em mostrar de que maneira a construção do 

caráter de forma não tematizada, ou seja, o caráter projetado contribui para a 

credibilidade do argumento, para a eficácia do discurso. O autor julga importante a 

intervenção da pragmática que, aliada à retórica, pode trazer esclarecimentos à 

questão. O autor lembra ainda que desde seu início a pragmática reconhece a 

relevância das informações contextuais na interpretação dos enunciados. 

 

Tendo em vista a importância das informações projetadas sobre as propriedades do 

caráter, o autor direciona a elas sua investigação. Aqui não nos interessa 

pormenorizar as teses de Dascal, mas sobretudo salientar seu esforço em encontrar 

um “lugar” para a inclusão do ethos como um fenômeno inscrito no enunciado, e que 

é construído por meio de uma atividade lógico-cognitiva realizada numa via de mão 

dupla: a do locutor e a do auditório.  

 

 

5.4. Maingueneau e as noções de ethos, cenografia e incorporação 

 

De acordo com Maingueneau (2005, p 69), os analistas do discurso e os especialistas 

da argumentação se aproximam na abordagem do ethos, pois embora tenham 

interesses distintos, discutem, as mais das vezes, a mesma problemática. Tendo em 

vista esta observação, o autor propõe seguir outro caminho na análise do ethos, 

começando por selecionar textos escritos que não apresentam nenhuma seqüência 

argumentativa. Na visão de Maingueneau (2005), a persuasão é alcançada não apenas 

por seqüências argumentativas, pois os sujeitos podem aderir à posição de outros em 
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função de uma imagem construída discursivamente. O autor afirma que a adesão a 

partir de um ethos fica evidente em discursos dos domínios da publicidade e da 

política. 

 

Em seguida, Maingueneau (2005) assinala as razões que o levaram a retomar a noção 

de ethos: a primeira é o imbricamento entre ethos e reflexividade enunciativa; a 

segunda é que a noção de ethos implica a relação entre corpo e discurso. Para o autor 

as noções de estatuto ou papel são insuficientes para dar conta da instância subjetiva 

do discurso, pois ela se manifesta também como “voz” (com um “tom”) e como 

“corpo enunciante”.   

 

 

- Ethos e incorporação 

 

Outro ponto abordado por Maingueneau (2005, p. 70) é que a noção de ethos está 

ligada à enunciação e não a um saber extradiscursivo sobre o enunciador. Por 

outras palavras, e na esteira da retórica aristotélica, persuadir pelo caráter é 

convencer não pelo que se é de fato, mas pela habilidade discursiva na construção de 

uma imagem, pouco importando a sinceridade do enunciador. 

 

O autor também afirma que o ethos é mais “mostrado” que efetivamente dito. E daí 

decorre sua eficácia, sua força persuasiva. Para melhor esclarecer sua posição, 

Maingueneau (2005) recorre às palavras de Ducrot sobre ethos: 

 

Não se trata de afirmações auto-elogiosas que o orador pode fazer sobre 

sua própria pessoa no conteúdo de seu discurso, afirmações que, ao 

contrário, podem chocar o ouvinte, mas da aparência que lhe confere a 

fluência, a entonação, calorosa ou severa, a escolha das palavras, dos 

argumentos [...]. (DUCROT, 1984 apud MAINGUENEAU, 2005, p. 71). 

 

Mesmo diante das questões de que o ethos é mostrado e está ligado ao ato de 

enunciação, Maigueneau (2005, p. 71) faz a seguinte ressalva: não se pode ignorar, 

entretanto, que o público constrói representações do ethos do enunciador antes 
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mesmo que ele fale.   Desse modo, o autor julga importante distinguir entre ethos 

discursivo e ethos pré-discursivo, este último chamado de ethos prévio por 

Amossy.  

 

Mesmo defendendo a existência de um ethos prévio, Maingueneau (2005) afirma que 

em alguns tipos de discurso e circunstâncias o co-enunciador não dispõe de 

representações prévias sobre o enunciador. Como exemplo, o autor cita a 

circunstância em que o co-enunciador (leitor) abre um romance, pois, neste caso, não 

há uma representação prévia dos enunciadores/personagens. Por outro lado, o 

domínio dos discursos políticos é um terreno fértil para representações dos 

enunciadores, já que estes, por estarem constantemente na mídia, associam-se a 

imagens (ethos) confirmadas ou não em cada enunciação.    

 

Em seguida, Maingueneau (2005) discorre sobre o que chama de deformação do 

ethos, já que o reformula dentro da análise do discurso. Desse modo, o autor assinala 

que todo discurso, como já foi dito anteriormente, possui uma vocalidade específica, 

um “tom” que possibilita a identificação de uma fonte enunciativa. Nesta exposição, 

afirma que a noção de discurso com uma vocalidade implica uma corporalidade do 

enunciador, uma instância subjetiva encarnada que exerce o papel de fiador 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 72). Nessa perspectiva, as noções de caráter (ethos) e 

corporalidade apóiam-se num conjunto de representações sociais e estereótipos 

culturais trazidos para a enunciação por meio de vários indícios textuais.  

 

Essa incorporação, na visão de Maingueneau (2005, p. 72, 73), atua em três registros 

que o autor considera indissociáveis: 

 

1. A enunciação dá corpo ao enunciador. 

2. O co-enunciador, habitando seu próprio corpo, incorpora esquemas de um 

dado modo de relacionar-se com o mundo. 

3. Um terceiro corpo é constituído a partir dos dois primeiros: uma comunidade 

imaginária dos que aderem ao mesmo discurso.  

 

Na visão de Maingueneau (2005), o tom está presente nas três corporalidades: 

enunciador, co-enunciador, que incorporam esquemas culturais, e comunidade 
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discursiva, pois a força persuasiva do discurso não reside apenas nas idéias, mas 

numa maneira de dizer que remete a uma maneira de ser (MAINGUENEAU, 2005, 

p. 73). Sendo assim, para o autor, o discurso tem uma configuração sócio-histórica e 

é dependente da cena enunciativa que, por sua vez, legitima a organização dos 

conteúdos do discurso.   

 

Essa visão de ethos, como tom e vocalidade, apresenta uma dificuldade principal: 

ela pode sugerir uma posição dicotômica entre ethos escritural e ethos oral. Para 

esclarecer a questão, Maingueneau (2005, p. 74) julga necessário distinguir duas 

coisas: 

 

1. Todo discurso, seja escrito ou oral, implica uma “vocalidade”, um “tom” e 

uma relação com o fiador que tem uma corporalidade e um caráter, mesmo 

que sejam fantasmáticos. 

2. O ethos se diversifica em função das especificidades dos tipos e dos gêneros 

do discurso. 

 

Com essa noção de ethos, Maingueneau (2005) desestabiliza o enunciador que 

construirá sua imagem tendo em vista um cenário cujo discurso se inscreve num 

contexto sócio-culturalmente constituído e que, por sua vez, legitima papéis sociais, 

modos de dizer e de fazer circular os enunciados. 

 

 

5.5. Amossy e a visão multidisciplinar do ethos 

 

 - A eficácia do discurso e a autoridade do locutor 

 

De acordo com Amossy (2005), a idéia de que a autoridade do locutor contribui para 

a eficácia do discurso está presente em algumas disciplinas. A proposta da autora, 

nesse ensaio, é verificar esse aspecto como uma intersecção entre essas disciplinas, 

bem como analisar suas divergências. Para tanto, ela (2005) discorre sobre as 

posições de Bourdieu, Ducrot, Maingueneau e Perelman, observando a contribuição 
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de cada um para o fenômeno da construção do ethos e, sobretudo, constatando que 

elas não são excludentes. 

 

Na visão de Bourdieu, o efeito exercido pelo orador sobre o auditório não deriva da 

linguagem, mas de sua posição social, de sua legitimidade para dizer. Para o autor, o 

discurso só tem autoridade quando pronunciado por alguém legitimado para fazê-lo, 

e o faz numa situação legítima para receptores igualmente legítimos. Assim, 

Bourdieu desautoriza a palavra, afirmando que a autoridade do orador é externa ao 

discurso: 

 

A especificidade do discurso de autoridade (aula, sermão etc) reside no 

fato de que sua compreensão não é suficiente (ele pode até mesmo, em 

certos casos, não ser compreendido e mesmo assim manter seu poder), e de 

que a efetivação de seu efeito específico depende de ele ser reconhecido 

como tal. (BOURDIEU, 1982 apud Amossy, 2005, p. 121).  

 

Desse modo, o autor vai de encontro a todas as perspectivas teóricas, tais como 

filosofia da linguagem, pragmática, retórica e análise do discurso, que procuram 

no discurso as marcas da construção da autoridade do orador. Com Bourdieu, 

segundo Amossy (2005, p. 121), passamos dos speech acts às trocas simbólicas 

entre participantes que são agentes sociais. Tendo em vista essas trocas simbólicas, 

o autor toma o discurso em duas perspectivas: uma interacional, em que a eficácia do 

discurso só se dá na troca entre os participantes, e uma institucional, que compreende 

as posições dos participantes no campo em que atuam (religioso, político, intelectual, 

literário etc). 

 

Diferentemente da sociologia dos campos, em que se situa Bourdieu, a pragmática 

contemporânea não se interessa por rituais sociais, a menos que eles estejam inscritos 

no discurso. Para a pragmática, o ethos é um fenômeno discursivo, constrói-se no 

interior das trocas verbais, de modo que o sujeito empírico não corresponde à 

imagem construída exclusivamente no interior do discurso.   
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Amossy (2005) retoma, então, essas duas abordagens divergentes, a sociologia dos 

campos e a pragmática contemporânea, para evidenciar que elas podem ser 

complementares nas análises da nova retórica. 

 

Em nossa análise, não adotamos a noção de ethos defendida por Bourdieu, na qual 

apenas fatores externos ao discurso são responsáveis por sua eficácia, em virtude da 

construção da imagem de autoridade do orador. Aqui defendemos que o ethos é um 

fenômeno constituído discursivamente e, sendo o discurso uma atividade/ação que 

não se constitui apenas de linguagem, mas também resulta do contexto sociocultural 

e ideológico em que circula, assumimos a perspectiva de que a construção das 

imagens sociais se dá em função de uma conjunção de fatores, entre eles aqueles que 

são externos ao discurso. Entretanto, acreditamos que é por meio da ação discursiva 

que estas imagens sociais, preexistentes ao discurso, podem ou não se confirmar.  

 

 

- A “nova retórica” 

 

De acordo com Amossy (2005, p. 123), a nova retórica, disciplina que também volta 

suas preocupações para a investigação do ethos, concebe a argumentação como um 

conjunto de meios verbais pelos quais um orador tenta provocar ou reforçar a 

adesão de um auditório às teses que ele submete a seu assentimento. Percebemos, 

então, que a troca verbal é um aspecto presente, assim como na pragmática 

contemporânea, nas investigações das teorias da argumentação.  

 

Para melhor explicitar a troca verbal de que fala a nova retórica, Amossy (2005) 

destaca as palavras de Peralman, o principal sistematizador da disciplina, ao tratar da 

relação de troca entre orador e auditório: 

 

De posse de uma linguagem compreendida por seu auditório, um orador só 

poderá desenvolver sua argumentação se se ativer às teses admiradas por 

seus ouvintes, caso contrário corre o risco de cometer uma petição de 

princípios.[...]. Ela [a argumentação] se ancora no social, cuja 
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caracterização dependerá da natureza do auditório. (Perelman, 1989 apud 

Amossy, 2005, p. 123). 

 

Diante do exposto, fica evidente a importância atribuída ao auditório no trabalho de 

Perelman. Segundo o autor, o orador tenta conduzir o auditório numa dada direção, 

fazer o interlocutor partilhar suas crenças e valores, enfim, sua opinião – a doxa.  

Amossy (2005), frisa, entretanto, que o auditório na visão de Perelman é sempre uma 

construção do orador que, por sua vez, tem também uma imagem de si construída 

pelo auditório. Assim, segundo Amossy (2005), a construção discursiva do ethos na 

visão de Peralman considera também um jogo de espelhos, já defendidos, por 

exemplo, por Benveniste, Kerbrat-Orecchioni e Pêcheux, em que orador e auditório 

exercem influências mútuas um sobre o outro; os argumentos construídos pelo 

orador, bem como seu ethos, apóiam-se no conjunto de opinião, – na doxa – que 

recolhe de seu público. São as representações coletivas, com valores positivos para 

os interlocutores, que são percebidos pelo orador e trazidos para seu discurso. 

 

 

- Estereotipagem e construção de uma imagem de si 

 

Outro ponto considerado importante em Amossy (2005) é a noção de estereótipo que, 

segundo a autora, desempenha papel essencial na construção do ethos, pois a imagem 

prévia que se faz do locutor e seu ethos construído discursivamente não podem ser 

totalmente singulares, diferentes. È necessário, pois, que essas imagens sejam 

representações partilhadas, reconhecidas e legitimadas na cultura da qual os 

interlocutores fazem parte. É a doxa comum de que fala Perelman na sua nova 

retórica, ou seja, a opinião de certo modo consensual numa dada comunidade.   

 

A partir daí, Amossy (2005, p. 125) define estereotipagem como a operação que 

consiste em pensar o real por meio de uma representação cultural preexistente, um 

esquema coletivo cristalizado. É desse modo, identificando os estereótipos, que o 

auditório constrói a imagem de seu orador, pois temos todos uma representação 

cultural, esquemas cristalizados e reconhecidos pela comunidade que nos servem de 

parâmetro para a construção das imagens sociais. 
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Com base na crença de que os interlocutores reconhecem esquemas culturais 

cristalizados, Amossy (2005) chama a atenção para a necessidade de o locutor 

adaptar-se às premissas éticas a que o auditório é suscetível. Assim, o locutor não 

pode se dirigir a uma platéia de sindicalistas com o mesmo discurso com que se 

dirige a um grupo de empresários, sob pena do fracasso de seu esforço retórico. 

 

Essa adaptação empreendida pelo locutor é também fundamental para a apresentação 

que faz de si mesmo, pois o locutor incorpora o que julga ser valorizado por seu 

público-alvo para construir sua imagem. E essa imagem, como bem diz Amossy, não 

é feita apenas por declarações do orador sobre si mesmo, mas também pelas 

modalidades de sua enunciação (AMOSSY, 2005, p. 126). É o que se lê nas palavras 

da autora:  

  

O discurso lhe oferece [ao interlocutor] todos os elementos de que tem 

necessidade para compor um retrato do locutor, mas ele os apresenta de 

forma indireta, dispersa, freqüentemente lacunar ou implícita. Assim, um 

estilo pontuado de exclamações permite induzir o caráter impetuoso ou 

colérico do locutor, enquanto um falar lacônico e rude, que não se prende 

a convenções de polidez, pode indicar um homem íntegro que diz a verdade 

sem meias palavras.[...]. (AMOSSY, 2005, p. 126, 127). 

 

Desse modo, percebemos que Amossy (2005), sem desprezar as trocas simbólicas 

exteriores à linguagem, verificadas na sociologia dos campos com Bourdieu, 

recupera a idéia das trocas verbais da pragmática enunciativa, apontando o discurso 

como o lugar em que o ethos é construído considerando-se fatores sociais e 

institucionais inscritos no enunciado.  

 

 

 - Ethos discursivo e ethos institucional 

 

Recapitulando as questões apresentadas anteriormente, Amossy (2005, p. 136) 

assinala que a eficácia da palavra não é puramente institucional, como acreditam os 
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sociólogos, nem puramente linguageira, interna ao discurso. Nas considerações 

feitas pela autora, percebemos uma relação dialética entre o sujeito falante empírico e 

o sujeito como instância discursiva, pois a posição institucional do orador colabora 

para a construção de um ethos pré-discursivo que, por sua vez, pode ser confirmado 

ou modificado tendo em vista a habilidade discursiva do locutor para agir sobre os 

alocutários.  

 

Após essas considerações, Amossy (2005) afirma que é a análise da nova retórica 

que possibilita o encontro das reflexões pragmática e sociológica em torno do ethos, 

pois, segundo a autora,  

a primeira permite-lhe trabalhar a materialidade do discurso e analisar a 

construção do ethos em termos de enunciação e de gênero do discurso. A 

segunda permite não somente destacar a dimensão social do ethos 

discursivo, mas também sua relação com posições institucionais 

exteriores.[...]. A construção discursiva, o imaginário social e a autoridade 

institucional contribuem, portanto, para estabelecer o ethos e a troca 

verbal do qual ele [o locutor] é parte integrante. (AMOSSY, 2005, p. 137). 

 

Assim, a autora sublinha que são mútuas as relações entre o ethos institucional e o 

ethos discursivo. E acrescenta que, diferentemente do que crêem os sociólogos, não 

há um privilégio das posições institucionais exteriores na construção do ethos, mas 

uma possível delimitação de autoridade no discurso em função do status de que goza 

o orador.  Por outro lado, a autora destaca também que as representações prévias 

podem ser modificadas no processo discursivo da construção das imagens de si, 

criando-se novas imagens. Isto evidencia a dinâmica do campo de que fala Amossy 

(2005, p. 138). Ou seja, a autoridade do locutor não vem apenas de sua posição social 

e das trocas simbólicas, mas é também resultado do trabalho discursivo que se dá 

numa troca verbal. 

 

Em seguida, Amossy (2005, p. 139) assinala que nos trabalhos de Maingueneau 

(desde 1984) e de Viala há tentativas similares às da nova retórica, sem a devida 

valorização, no sentido de integrar as dimensões institucional e pragmática do ethos. 

Em Maingueneau, esta postura se verifica em O contexto da obra literária, obra na 

qual o autor afirma que as estratégias de posicionamento do escritor no campo 
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literário são indissociáveis das trocas simbólicas, das posições institucionais que lhe 

conferem autoridade, num sentido utilizado por Bourdieu. Para Maingueneau a 

escolha de um gênero e a instauração da cena enunciativa realizam as tomadas de 

posição no campo literário.  

 

Já com Viala, a consideração das dimensões institucional e pragmática do ethos 

aparecem em Approches de la réception (1993). Aqui o autor considera que o gênero 

determina no texto os modos de ocupar uma posição. Assim, há um tom objetivo 

para as notícias, um outro tom para o narrador testemunha etc. Além disso, Viala 

defende que, embora constitutivo de um gênero, o ethos articula-se também aos 

reflexos culturais adquiridos pelo escritor. É desse modo que a construção do ethos 

em Viala pertence tanto ao verbal quanto ao institucional. (AMOSSY, 2005, p.141). 

 

Recapitulando seu posicionamento sobre onde se dá a construção do ethos, Amossy 

(2005) assinala que seu trabalho pretende integrar imagem discursiva e status 

institucional. Para tanto, a autora se coloca no campo dos estudos da enunciação que 

define o locutor como a posição assumida de forma implícita pelo ser empírico no 

campo; a imagem preexistente do locutor ou ethos prévio (pré-discursivo); a imagem 

construída no discurso ou ethos propriamente dito. (AMOSSY, 2005, p. 142). Por 

essa razão, afirma a autora que sua análise argumentativa se aproxima da análise do 

discurso, considerando o poder da interação verbal e as representações sociais, 

enfim, as dimensões discursiva e institucional do ethos. 

 

Como podemos observar, a perspectiva da retórica aristotélica, mesmo tendo sido 

revista, voltou a ser alvo de interesse da pragmática, das teorias da argumentação e 

de diferentes correntes da Análise do Discurso. E essa volta do interesse das ciências 

da linguagem pela retórica se manifesta, segundo Amossy (2005), nos debates em 

torno da noção de ethos.  

 

No capítulo seguinte, analisaremos a construção do ethos na imprensa do século 

XIX, focalizando as categorias de modalização, referenciação e interdiscursividade, 

observando-as como fenômenos inscritos no plano do discurso e fundamentalmene 

importantes na projeção de imagens sociais, revelando as relações de poder entre os 

sujeitos envolvidos na interação e materializando ideologias. 
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CAPÍTULO VI: A construção do ethos em jornais do século XIX 

 

6.1. A modalização na construção das imagens sociais  

 

Para fins do presente trabalho, entendemos por modalização o que Hodge; Kress 

(1988) chamam de afinidade com o que se diz. Noutras palavras, a modalização 

representa o grau de comprometimento do sujeito com as declarações que ele faz em 

seu discurso. Assim, o sujeito produtor pode revelar diferentes níveis de adesão 

numa dada situação discursiva em função de múltiplos fatores, tais como polidez, 

domínio do tema discutido, relações de poder entre interlocutores, papéis sociais 

etc.  

 

Essa afinidade com o discurso pode se manifestar de diferentes modos. Como já 

assinalamos na parte teórica, a tradição gramatical associa a modalização ao uso dos 

verbos auxiliares modais (poder, dever). Aqui tomaremos a modalização como 

fenômeno mais amplo, inscrito no plano do discurso. Sendo mais amplo, outros 

aspectos, além dos tradicionalmente apontados como modalidade, darão 

materialidade à modalização. Na esteira do que afirma Fairclough (2001), 

sustentamos que há variadas estratégias que podem denunciar o grau de 

comprometimento do sujeito com o enunciado, como o tempo verbal, os advérbios 

modais e seus equivalentes (provavelmente, possivelmente, é provável, é possível 

etc), além de um conjunto de expressões difusas, de difícil classificação (um tanto 

assim, uma coisa do tipo etc) e, ainda, a entoação e a hesitação na fala são também, 

na visão de Fairclough (2001, p. 199-200), aspectos da modalização, fenômenos 

relevantes da demonstração do grau de afinadade dos sujeitos.  

 

Sendo um fenômeno do discurso, como assinalamos, a modalização é um importante 

aspecto revelador das relações de poder e da construção de identidades. Nos dizeres 

de Fairclough (2001, p. 201), a modalidade é, então, um ponto de intersecção no 

discurso entre a significação da realidade e a representação das relações sociais.  

Esta posição é bastante pertinente em nosso trabalho, tendo em vista que a afinidade 

com as proposições não é meramente uma questão de validade de conteúdo, mas, 

sobretudo, de uma materialização em maior ou menor grau em função das relações 
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sociais num dado cenário discursivo. Assim, a modalização funciona como um 

aspecto que nos permite verificar quem são os sujeitos, de que “lugar” eles falam e 

com quem falam. Noutras palavras, a modalização é um aspecto colaborador na 

construção das imagens sociais que, por sua vez, não representam a imagem real dos 

sujeitos, mas um ponto de intersecção no discurso entre realidade e representação.  

 

A análise de algumas ocorrências de modalização na imprensa praieira tornará mais 

evidentes as formas em que esse fenômeno se manifesta: o seu funcionamento e os 

efeitos de sentido por ele produzidos. Vejamos: 

 

(1) 

A Provincia está salva, os assassinos que a invadiram já desappareceraõ, 

as estradas do Arraial e Afflictos já não estão povoadas de ladrões, e 

malfeitores, a honra encontra guarida, e o crime espavorido corre 

precipitado das plagas Pernambucences!  

(O Praieiro. 03/11/1845, p. 2) 

 

 

(2) 

A Praia finalmente naõ sancciona o principio terrivel do roubo, e do 

assassinato! Podem ter erros alguns dos nossos correligionarios, e amigos, 

podem, por considerações, que cumpre naõ discutir, haver um ou outro 

membro d’esse grande partido nacional menos contente, e satisfeito; mas 

quanto ao fim à que todos nos propomos, quanto aos meios que devemos 

empregar para obter este fim, existe na Praia a maior união, e dignidade. 

Unidade de pensamento, e unidade de acçaõ taes saõ os principios, que a 

Praia consagra como indispensaveis para sustentar sua politica [...] 

(O Praieiro. 03/11/1845, p. 3) 
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(3) 

Mais uma! 

 A perseguição vai em um progresso espantoso. Não se estende ella 

sómente ás pessoas dos praieiros, vai tambem aos seus escravos! Não póde 

mandar-se um preto á rua, que não seja corrido, para se ver se leva alguma 

carta, afim de ser aberta e lida em pleno conclave! O segredo pois das 

cartas, que pela constituição é inviolavel, o não é para homens da época, 

que nem mesmo respeitão a honra, vida e propriedade do cidadão! O 

arbitrio, o mais barbaro, é o que existe na provincia que, por infelicidade 

nossa, é dirigida pelo Sr. Herculano Ferreira Penna, á quem a féra do areal 

na sua Sentinella da Monarchia muito bem qualificou o letigioso.  

  (Diario Novo. 15/11/1848, p. 2)  

 

 

Os exemplos (1), (2) e (3), extraídos dos periódicos O Praieiro e Diario Novo , são 

bastante marcados pelo tempo presente do modo indicativo, que constrói, nesses 

casos, afirmações categóricas. Expressões verbais como está, estão, encontra e 

corre, em (1), sancciona, existe, saõ, em (2) e vai, se estende e é, em (3) são 

reveladoras do alto grau de afinidade com a proposição (Hodge e Kress: 1988, p. 

123 apud Fairclough: 2001, p. 200).  Os exemplos também se encaixam no que 

Fairclough chama de modalidade objetiva, na qual o sujeito produtor constrói 

discursivamente seu ponto de vista como sendo universal, como se vê por exemplo 

em A Provincia está salva; a honra encontra guarida; Unidade de pensamento, e 

unidade de acçaõ taes saõ os princípios, que a Praia consagra e O arbitrio, o mais 

barbaro, é o que existe na província. 

 

Este tipo de modalização, segundo Fairclough, implica alguma forma de poder. 

Assim, é importante verificar que essas relações de poder que se revelam pelo uso da 

modalização colaboram para que os sujeitos sociais construam sua identidade e a de 

seus opositores, pois quando a imprensa praieira afirma algo sobre si, de forma 

categórica como em a honra encontra guarida, constrói simultaneamente a imagem 

de que seus opositores, os gabirus, não têm honra. Vemos assim que a modalização é 

um aspecto do discurso em que se pode perceber a interdiscursividade, já que 

também inscreve a voz do outro. 
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No exemplo (2), encontramos outro tipo de modalização, construída pelo verbo 

auxiliar modal poder: 

 

Podem ter erros alguns dos nossos correligionarios, e amigos, podem, por 

considerações, que cumpre naõ discutir, haver um ou outro membro 

d’esse grande partido nacional menos contente, e satisfeito [...] 

 

No entanto, essa modalização representa um aspecto inverso dos exemplos 

mencionados anteriormente, pois representa baixo grau de adesão do sujeito aos 

enunciados. No momento em que o sujeito faz uso do verbo modal – podem –, 

assume uma atitude responsiva, além de defensiva, introduzindo o discurso do outro, 

provavelmente de seus opositores, sem negá-lo ou confirmá-lo, mas colocando-o no 

plano das possibilidades.  Neste caso, o sujeito se protege discursivamente pela 

utilização do verbo auxiliar modal.  

 

Embora essa forma de proteção de face esteja presente nos textos analisados, vale 

frisar que ela não é característica da modalização predominante nos jornais praieiros. 

A afirmação categórica aparece com mais freqüência, os sujeitos revelam 

constantemente alto grau de adesão aos enunciados que constituem os textos, e esta 

preferência nos dá pistas importantes sobre as relações de força que eram 

estabelecidas na imprensa da metade do século XIX. O Partido da Praia, que 

disputava espaço político com a poderosa oligarquia pernambucana representada 

pelas famílias Rego Barros e Cavalcanti, dispunha de seus próprios impressos para 

divulgar suas idéias, seus feitos. O Brasil do século XIX experimentou a convivência 

com uma enxurrada de impressos das mais deversificadas correntes políticas, embora 

muitos deles tenham tido uma existência efêmera. Havia na época uma significativa 

circulação de posicionamentos ideológicos veiculados pelos jornais que se 

multiplicavam, o que parece ter colaborado com a formação de uma opinião pública, 

de certo modo, pluralizada. Atualmente, o que percebemos é praticamente a notícia 

sem o contraditório, pois mesmo convivendo com avançadas tecnologias de 

circulação de informação, só alguns poucos veículos de comunicação, de formação 

ideológica próxima, é que parecem ter, de fato, inserção social significativa.  
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Entre os impressos que orientavam essa opinião pública estavam os produzidos pelos 

líderes ou militantes da causa praieira e por seus opositores, que constituíam a 

chamada imprensa baronista ou gabiru. Este contexto de diversidade político-

ideológica e de relativa facilidade para a publicação de jornais justifica a preferência 

pela modalização categórica na imprensa praieira, já que ambos os grupos, praieiros 

e gabirus, desfrutavam de poder político-econômico e eram os donos dos jornais.  

 

Os fragmentos a seguir reproduzidos reafirmam o nosso ponto de vista. 

 

(4) 

Quem lêr os escriptas dessa horda de assassinos, e ladrões, de que se acha 

infestada esta malfadada Provincia, e naõ estiver sciente dos factos, sem 

duvida que se ha de persuadir assistir-lhes toda a razão, e que o partido 

praieiro, o partido nacional é em verdade, o que elles querem que seja; 

mas felizmente Pernambuco, e o Brazil inteiro jà naõ se engana com as 

lamurias dessa tribu de gatunos, que se quer locupletar a custa da fazenda, 

honra, e vida de seus adversários: naõ ha dia em que ella deixe de 

practicar mil attentados, e atribui-los com todo o desavergonhamento ao 

partido praieiro! Ella mata; gritão seus coripheos ― foi a praia ― rouba; 

clamaõ ― é a praia ― em fim tudo quanto ella practica, attribuem a 

praia; e nunca estiveraõ os assassinos tão perigosos, e os gabirus tão 

atrevidos como os vemos agora [...] 

(O Foguete. 27/05/1845, p. 1) 

 

 (5) 

Ninguém ignora que esse barão, não satisfeito com dar aos estrangeiros os 

lugares de que podia dispôr, fez com que os seus deputados 

authorizassem de engajar francezes, para ensinar a fazer assucar, e que a 

esses individuos se dérão boas sommas, quando ninguem tambem ignora 

que elles comião grande parte desse dinheiro a percorrer os engenhos da 

illuste parentella, como visitadores, e acompanhados de soldados de 

cavallaria, e que onde maior assistencia, fazião era no engenho Trapiche 

do Cabo do Sr. Barão da Boa vista. 

(Diario Novo. 04/05/1846, p. 2)  
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Nos exemplos (4) e (5), podemos perceber que a modalização categórica, com a 

presença de verbos no presente do indicativo, continua marcando o discurso praieiro. 

Além disso, há ainda no exemplo (4) o uso de expressões adverbiais modais, como 

sem duvida, em verdade, felizmente, que se somam ao tempo verbal para conferir 

maior grau de adesão do sujeito em relação aos enunciados. Este tipo de modalização 

se justifica pelo contexto em que a imprensa da época se constituía: os jornais eram 

produzidos por líderes de um movimento que assumiu o governo da então província 

de Pernambuco. Logo, era um grupo com poder político que se opunha a outro grupo 

que detinha o poder econômico: as famílias Rego Barros e Cavalcanti. Cada um 

deles produzia seus impressos, disseminava suas idéias num espaço que, de certo 

modo, poderíamos considerar mais democrático ao menos do ponto de vista da 

circulação de uma gama variada de jornais. Assim, a afirmação categórica constitui, 

de modo geral, um traço importante no cenário discursivo da imprensa da época e, de 

maneira particular, contribui fundamentalmente para a construção do ethos em 

ambos os grupos, evidenciando o poder e a autoridade que têm os referidos sujeitos. 

 

No exemplo (5), os enunciados categóricos dividem com toda a sociedade uma 

crença que é de um grupo particular, na tentativa de parecer universal, incontestável 

o que é apenas opinião de alguns. Isto se verifica em:  

a) Ninguem ignora que esse barão [...] fez com que os seus deputados 

authorizassem de engajar francezes, para ensinar a fazer assucar”   

 

b) ninguem tambem ignora que elles comião grande parte desse 

dinheiro a percorrer os engenhos da illuste parentella 

 

Neste exemplo, os sujeitos se apresentam como íntegros em oposição àqueles que 

comião grande parte desse dinheiro a percorrer os engenhos da illuste 

parentella. Mas o interessante aqui é que a subjetividade da apresentação aparece 

revestida de verdade universal, o que representa um recurso retórico presente em 

discursos de sujeitos que não demonstram preocupação em proteger a própria face, 

pois têm poder para dizer do modo que lhes aprouver, sem que isto afete a sua 

imagem: compartilhando a responsabilidade do dito com todos, sem preocupação 

com o contra-argumento.    
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Esse mesmo tipo de modalização podemos verificar no exemplo a seguir: 

 

(6) 

[...] Sabe todo o Pernambuco, que os guabirús, ou uma diminuta fracção 

de descontentes, e de homens, que estando acostumados a viverem 

entregues aos roubos, assassinatos, e á toda a casta de devassidões, e 

loucuras, naõ podendo soffrer com resignação, que o partido praieiro, o 

único na Provincia amigo da ordem, e do cumprimento da lei, estivesse 

no poder e tractasse de punir taõ horrorozos crimes d’estes monstros, que 

tinhaaõ no Arraial um assougue de carne humana, e em Pindobinha um 

deposito de quanto desertor, assassino, e ladrão havia, se unirão, e 

organisaraõ uma sociedade presidida pelo Rei do Norte, ou Barão da Boa 

vista [...] 

(A Voz do Brasil. 12/07/1848, p. 2) 

 

No exemplo (6), encontramos, mais uma vez, a modalização categórica, cujo 

comprometimento do enunciado é partilhado com todo o Pernambuco.  Verificamos, 

então, a asserção retórica – Sabe todo o Pernambuco – reveladora de algum tipo de 

poder que tem o sujeito para fazê-la, já que a asserção é construída como verdade 

incontestável. No caso dos praieiros, trata-se do poder de quem é governo, pois à 

época da publicação deste periódico, o Partido da Praia governava Pernambuco. 

 

Cremos, na esteira de Fairclough (2001), que a modalização predominante na 

imprensa praieira representa um ponto de intersecção entre a construção significativa 

do real e a representação das relações sociais. Assim, o sujeito produtor reconstrói 

seu ponto de vista sobre a realidade através de enunciados categóricos, apresentando-

os não como sua opinião, mas como verdade porque nas relações sociais ele tem 

poder para fazê-lo. Como afirma Blommaert (2005, p.2,3), discurso é 

comportamento simbólico significativo, e aqui observamos que a modalização é um 

dos aspectos simbólicos em que se constroem sentidos.   

 

Desse modo, podemos verificar que há um ethos construído discursivamente pelos 

praieiros que se materializa pela incorporação do “tu” pelo “eu” contra “eles”. Esse 
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comportamento simbólico elabora uma imagem dos praieiros (“eu”) que 

supostamente representa o desejo da sociedade, do interlocutor (“tu”): Pernambuco, 

e o Brazil inteiro jà naõ se engana; Ninguém ignora; Sabe todo o Pernambuco. 

Evidentemente, essa representação produz um efeito retórico bastante interessante na 

medida em que o locutor se “esconde” no discurso e põe em cena a coletividade. A 

modalização por meio de afirmações categóricas, sem a explicitude da primeira 

pessoa e com o partilhamento da opinião dos praieiros com todo o Pernambuco, 

inscreve no discurso uma imagem de um sujeito que não é apenas um defensor do 

povo, mas que se confunde com ele.    

 

(7) 

Já provamos que forão as doutrinas, proclamadas pelos guabirús, que 

produzirão os amargos fuctos dos dias 26 e 27, e que não só as doutrinas, 

mas os proprios guabirús forão os verdadeiros assassinos dos portuguezes. 

Nós tinhamos até certo ponto noticia desse plano informal, e sabiamos que 

os guabirús pretendião raspar as pêras dia de São João; dizião elles, para 

poderem mesclar-se entre o povo, e que premeditavão uma revolução nesta 

praça, começando pelo grito de ─ matta marinheiros ─; elles supunhão esta 

a melhor bandeira pra ganhar o povo, servindo-se dessa rivalidade, que 

existe em toda a America entre a população que foi colonia e a que fôra 

metropole.[...] 

(Diario Novo. 10/07/1848, p. 1) 

(8) 

     Hoje, o 2º do anno de 1846, julgamos de nosso rigoroso dever contar 

ao publico desta provincia, e do Brasil inteiro o nascimento e progressos 

do nosso jornal, fazendo d’esta arte bem sensivel á todos a vantagem, que 

trouxe ao paiz o Diario Novo, e os bens, que elle veio derramar por entre 

aquelles, que jasendo outr’ora na oppressão, despotisados pelo governo 

mais inhabil, e tiranno, que tem apparecido, hoje gosão dos foros de 

cidadão e desfructam em paz a liberdade compativel com o feliz systema 

moanarchico-representativo. 

     O Diario Novo nasceo da typografia Imparcial de L. I. R. Roma, no dia 

1º de agosto de 1842, epocha, em que os principios de reorganisação e de 

futuro mais se proclamarão, principios que fulminavão por todos os 
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angulos do Brasil o anathema, e a perseguição á todos quantos se não 

curvavão humildemente ás doutrinas honoriannas, ou antes ao systema do 

absolutismo, e do arbitrio mais escandaloso. [...]. 

     Eis em resumo a historia do Diario Novo; quanto as pennas, que 

escrevem para elle, quanto aos serviços que elle tem prestado ao partido 

praieiro, actualmente governista, fica ao juizo do publico avalia-los; 

cabendo-nos só aproveitar esta occasião tão opportuna para agradecermos 

aos Redactores desinteressados de nosso jornal os importantes serviços 

que lhe tem feito, e ao publico o acolhimento que lhe tem dado. 

(Diario Novo. 02/01/1846, p. 2) 

 

Em (7) e em (8), observamos estatégias diferentes de modalização. Após 

afirmações contundentes, no exemplo (7), o locutor se utiliza de uma expressão 

modalizadora ─ até certo ponto ─ que, segundo Fairclough (2001), se encaixa na 

categoria mais ampla de modalizadores. Neste caso, trata-se de uma expressão que 

revela menor adesão do locutor com o enunciado, especialmente se compararmos 

com seu comprometimento no início do fragmento, seu tom enfático ─ Já 

provamos que forão as doutrinas, proclamadas pelos guabirús; não só as 

doutrinas, mas os proprios guabirús forão os verdadeiros assassinos dos 

portuguezes. Em seguida, o locutor faz uso do discurso representado, no qual o 

locutor reelabora o discurso do outro em estilo indireto, fazendo prevalecer sua 

subjetividade. Verificamos, assim, que a baixa adesão do locutor com seu 

enunciado materalizada pelo modalizador até certo ponto não parece muito 

freqüente nos jornais da época, haja vista o contexto propício a manifestações do 

“eu”. 

 

O fragmento (8) também contaria o tom inflamado que predominava na imprensa 

da época. No início do texto, o locutor do Diario Novo não fala de si como que 

exercendo um direito, mas um rigoroso dever com os cidadãos. Evidentemente, 

temos aqui uma estratégia retórica em que a autopromoção é tranformada em dever 

público, pois como lembra Ducrot (1984), os auto-elogios podem chocar os 

ouvintes.  
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Sobre essa questão, Amossy (2005, p. 70) assinala que em termos mais 

pragmáticos, dir-se-ia que o ethos se desdobra no registro do “mostrado” e, 

eventualmente, no do “dito”.  Isto é o que notamos no exemplo (8), em que, depois 

de uma apresentação elogiosa de si, como se não fosse, o locutor do Diario Novo 

“deixa” a avaliação ao juizo do publico. 

 

Outro aspecto bastante revelador das imagens sociais construídas no discurso é a 

designação dos objetos da realidade, que se dá na atividade de referenciação. Esse é 

o tema analisado no tópico seguinte.   

 

 

6.2. Referenciação e construção do ethos 

 

Consoante Blikstein (1995), o que acreditamos ser a realidade, nada mais é que a 

percepção cultural que temos dessa realidade. Em outras palavras, as crenças e 

valores que temos, os posicionamentos ideológicos que assumimos, enfim, a 

formação cultural a que pertencemos vão orientando a percepção que temos da 

realidade, que vai sendo transformada em objeto do discurso tendo em vista essa 

orientação. Portanto, a linguagem não representa o real; os objetos do discurso não 

correspondem exatamente aos objetos da realidade. Entre um e outro objeto, há 

fatores de ordem cultural, histórica, cognitiva e ideológica que funcionam como 

“pontes” de sentido entre realidade e linguagem.  

 

Sobre essa discussão – linguagem versus realidade – um texto bastante esclarecedor 

é o artigo do jornalista Alberto Dinis, do qual, a seguir, reproduzimos um fragmento: 

 

     Guerra civil ou conflito militar? Na última semana, os meios jornalísticos e 

políticos americanos estão enfiados numa discussão semântica a respeito do 

Iraque: o banho de sangue entre xiitas e sunitas pode ser classificado como uma 

guerra civil, luta fraticida entre seitas religiosas, ou trata-se de um levante 

contra a invasão anglo-americana? 

     A Casa Branca não admite a denominação de guerra civil porque significa a 

falência do governo imposto pelos invasores. Mas o termo “insurreição” ou qualquer 
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sinônimo significa a mesmíssima coisa: não adiantou derrubar e prender Saddam 

Hussein, “o país está ingovernável”, afirma um jornalista local. [...]   

(Alberto Dinis. Questões semânticas. In: Observatório da Imprensa. 
11.12.2006) 

 

O referido fragmento textual apresenta o problema da construção dos sentidos. O que 

o jornalista faz é afirmar que a escolha dos elementos lingüísticos para referir a 

realidade é mais uma questão de ponto de vista e de defesa de interesses que 

propriamente uma análise objetiva do fato. Assim, a expressão guerra civil é 

rejeitada pela Casa Branca não porque seja inadequada, mas porque construiria para 

ela uma imagem negativa. A discretização do mundo, bem mais que uma seleção 

lingüística, é uma atividade discursiva bastante complexa, que envolve fatores de 

diversas ordens: lingüística, sociocultural e cognitiva na relação entre os 

interlocutores. Nos dados deste trabalho, esses recursos são utilizados visando a 

construir uma imagem positiva de si, enquanto evidencia os pontos negativos do 

partido oposto.   

 

(9) 

A Typografia da – União – estabelecida n’esta Cidade, na rua da União, 

onde se publica o infamissimo Ladrador, ou Lidador, dirigida pelo 

celeberrimo João Facundo da Silva Guimaraens, he sustentada por uma 

porção de Portuguezes: he isto, que acabamos de dizer, uma verdade 

incontestavel, que provaremos com toda a evidencia. Sabe todo o 

Pernambuco, que os guabirús, ou uma diminuta fracção de descontentes, 

e de homens, que estando acostumados a viverem entregues aos roubos, 

assassinatos, e á toda a casta de devassidões, e loucuras, naõ podendo 

soffrer com resignação, que o partido praieiro, o unico na Provincia 

amigo da ordem, e do cumprimento da Lei, estivesse no poder, e tractasse 

de punir tão horrorozos crimes d’estes monstros, que tinhaõ no Arraial 

um açougue de carne humana [...] 

(A Voz do Brasil. 12/07/1848, p. 2)  

 

Retomando as palavras de Koch (2004, p.61), a referenciação é uma atividade 

discursiva na qual a realidade é construída, mantida e alterada por conteúdos 
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lingüísticos e pela interação com o entorno físico, social e cultural. Para tanto, os 

sujeitos, na constituição da memória discursiva, realizam algumas operações básicas 

como estratégias de referenciação: ativação, reativação e desativação. No exemplo 

(9), verificamos que o referente Lidador  é introduzido no texto pela expressão 

nominal definida o infamissimo Ladrador. Mais adiante, o referente João Facundo 

da Silva Guimaraens, que dirige o periódico Lidador, é qualificado com a 

expressão celeberrimo. Temos, então, um referente ativado – o infamissimo 

Ladrador  –, que continua saliente com a recategorização – Lidador  –, desativado 

com a introdução/ativação de celeberrimo João Facundo da Silva Guimaraens 

para em seguida serem ambos reativados através da recategorização os guabirús. 

 

Ainda neste exemplo, observamos que outro referente é ativado – o partido praieiro  

– e recategorizado em seguida por uma expressão nominal definida – o unico na 

Provincia amigo da ordem, e do cumprimento da Lei –, inserida no texto para 

consolidar uma imagem dos praieiros desejada pelo jornal A Voz do Brasil. A 

atividade de referenciação exposta no exemplo (9) é bastante esclarecedora do que 

pretendemos demonstrar, pois a escolha das estratégias revela a disputa política 

travada em Pernambuco entre os praieiros e as famílias Rego Barros e Cavalcanti, ou 

seja, os objetos do discurso dão materialidade a um ponto de vista, já que 

representam uma visão de mundo, mais especificamente, representam uma 

interpretação que fazem os praieiros dos seus opositores, e que lhes é conveniente. 

 

Observamos, assim, que a atividade de referenciação, além de colaborar para garantir 

a continuidade do tópico discursivo e revelar crenças e valores do produtor, constitui-

se num aspecto importante da construção do ethos e das identidades sociais. Ao 

designar o periódico Lidador de o infamissimo Ladrador e os Rego 

Barros/Cavalcanti de estes monstros, que cometem tão horrorozos crimes, os 

redatores do jornal A Voz do Brasil, defensores do movimento da Praia, constroem 

uma imagem de si mesmos, um ethos de quem não é infame e de quem combate 

crimes. Este ethos é confirmado pela expressão nominal definida que recategoriza o 

partido praieiro: o unico na Provincia amigo da ordem, e do cumprimento da Lei. 

 

Embora esta não seja uma análise estilística, vale destacar o que assinala Martins 

(2000) sobre as palavras lexicais (substantivos, adjetivos, verbos, advérbios) no 
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capítulo sobre Estlística da palavra. Para a autora, as palavras lexicais ou nocionais 

despertam em nossa mente uma representação, seja de seres, seja de ações, seja de 

qualidades de seres ou modos de ações. (2000, p. 77). Esta representação é 

verificada por meio de expressões que realizam julgamentos e avaliações sobre seres 

e ações e que vão transformando, durante o processamento textual, objetos da 

realidade em objetos do discurso.  

 

Outra observação presente em Martins (2000) que interessa à nossa análise diz 

respeito ao papel dos afixos na avaliação de seres e ações. A seleção do léxico e, 

mais especificamente, o uso dos afixos são aspectos bastante reveladores do ethos 

construído discursivamente. Esses elementos estilísticos, que aqui consideramos 

como também discursivos, são constituidores de sentido e vão delineando as imagens 

sociais dos sujeitos e de suas ações. O estilo se caracteriza, assim, como um 

fenômeno que existe em função de algo mais amplo: das relações de poder, de 

posições ideológicas, enfim, do discurso. 

 

Sobre esta questão, do estilo relacionado ao uso de afixos, merece destaque na 

atividade de referenciação mostrada no exemplo (9) o sufixo formador do superlativo 

presente nos referentes infamissimo e celebérrimo, sem os quais a imagem social 

que se constrói do objeto da realidade não teria a mesma força retórica, nem 

tampouco o tom irônico presente em celeberrimo João Facundo da Silva 

Guimaraens. Observamos aqui a indeterminação semântica dos elementos formais da 

língua, tais como os formadores do superlativo, que cumprem função diferente da 

que é descrita pelo sistema lingüístico e são usados em função do discurso, 

colaborando para a construção do ethos.   

 

Na atividade de referenciação, chama-nos ainda a atenção o uso do intensificador 

tão, verificado em tão horrorozos crimes, exercendo no discurso uma função 

retórica semelhante à da expressão de grau.  Desse modo, podemos perceber que os 

referentes textuais são o resultado da atividade discursiva realizada por sujeitos que 

vão construindo imagens de si e do outro correspondentes às suas crenças e a seus 

interesses num dado contexto. A noção de discurso como comportamento simbólico 

significativo presente em Blommaert (2005) é bastante apropriada na consideração 

desse exemplo, pois o léxico selecionado no processo de referenciação é revelador do 
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comportamento/ação do sujeito na ressignificação da realidade, ou seja, a 

discretização das coisas do mundo reatualiza seus sentidos, demonstrando a 

instabilidade do referente. Segundo Mondada (2003, p. 22), esta instabilidade é 

inerente aos objetos do discurso e às práticas; e isto explica as várias possibilidades 

de categorização das coisas do mundo, sempre em função de um ponto de vista 

ideológico que, invariavelmente, instaura no discurso uma imagem de quem fala e de 

quem (ou do que) se fala.  

 

No entanto, a utilização dessas estratégias na atividade de referenciação não é 

exclusividade da imprensa praieira. O periódico O Tribuno, que representa a 

imprensa baronista, também o faz: 

 

(10) 

 Esta jente não tem o menor respeito a moral, e pensa, que tudo aqui 

fica n’este Recife, e que os omens onestos do mundo não nos teem de 

julgar. Só assim poderão proceder tão safadamente. 

 Eis o estado a que estamos reduzidos: este infamissimo Xixorro é um 

monstro sem reputação, e sem onra, e por isso quer acabar a reputação, e 

onra d’este Pernambucano. 

(O Tribuno. 04/09/1847, p. 1) 

 

Como podemos constatar em (10), a atividade de referenciação na ação de designar 

os objetos da realidade também recorre ao uso do afixo (infamissimo) e do 

intensificador (tão), sem os quais o efeito de sentido produzidos pelo discurso seria 

outro, e, por sua vez, a imagem do praieiro Xixorro também não seria a mesma. Vale 

ainda destacar nesse exemplo as expressões essa jente, safadamente e um monstro 

sem reputação, e sem onra que, reconstruído a realidade, exercem papel 

fundamental na projeção das imagens de si e do outro. 

 

O fragmento exposto a seguir também demonstra como a atividade de referenciação 

se constitui num aspecto importante da construção das identidades sociais. Vejamos: 
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(11) 

    Quando lançamos as vistas para o commercio d’esta cidade, naõ 

podemos deixar de constritarmo-nos ao passo que vemos as ladrueiras, 

que em pleno dia praticaõ esses portuguezes verdadeiramente aves de 

rapina; e se observarmos com attençaõ as pilhagens, os dôlos, as 

traficanias, os monopólios, e mesmo os contra-bandos, que esses judeos 

fazem no caes da alfandega, diremos cheios de dor, naõ somos naçaõ, naõ 

somos um povo regenerado, e constituido, somos sim, uns macacos, como 

elles mesmos nos appelidaõ! 

(A Voz do Brasil. 02/11/1847, p. 2) 

 

No exemplo (11), o periódico A Voz do Brasil ativa o referente as ladrueiras, que é 

mais adiante recategorizado pelos hipônimos as pilhagens, os dôlos, as traficanias, 

os monopólios e os contra-bandos, expressões selecionadas para designar o 

comércio dos portugueses. Por sua vez, o referente esses portuguezes é 

recategorizado em seguida por aves de rapina e esses judeos, construindo um 

contínuo que demonstra a plasticidade do processo de referenciação. Além disso, e 

principalmente, a seleção das expressões de recategorização são índices 

fundamentais na construção das imagens. Vale frisar neste fragmento o uso da 

expresão adverbial modal verdadeiramente, bem como o verbo (ser) elíptico na 

construção da afirmação categórica (esses portuguezes (que são) verdadeiramente 

aves de rapina). Esses elementos são parte constitutiva do poder de argumentação 

inscrito pelo léxico na atividade de referenciação, pois não se pode considerar o 

discurso de forma compartimentada, mas como um todo cujos elementos cumprem 

determinados objetivos na construção do sentido.  

   

Nesse processo de referenciação, fica evidente que o contexto de aversão aos 

portugueses, característico da metade do século XIX e que se tornou grande bandeira 

do movimento praieiro, vai se materializando no discurso através de escolhas 

lingüísticas que funcionam como “pontes” de sentido entre realidade e linguagem.  

Essas “pontes” de sentido, por sua vez, vão delineando simultaneamente as 

identidades sociais do produtor e do objeto para o qual ele aponta: o ethos dos 

praieiros como defensores dos brasileiros ─ e como brasileiros ─, como aqueles que 

combatem os monopólios e a exploração e a imagem dos portugueses como ladrões e 
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exploradores. Como afirma Amossy (2005, p. 13), citando Benveniste (1974), a 

enunciação instaura ‘duas figuras igualmente necessárias’, [...] estabelece uma 

‘relação discursiva com o parceiro’ que coloca as figuras do locutor e do alocutário 

em relação de dependência mútua. Verificamos, então, que a imagem de si (a dos 

praieiros) não é construída nesse fragmento pela afirmação do que é, mas pela 

oposição ao que é o outro. De todo modo, instauram-se no discurso duas figuras 

numa relação de dependência mútua, pois só é possível identificar a construção de 

um “eu” na dependência do que este “eu” afirma sobre um outro a que se opõe.  

 

A mesma imagem de si que os praieiros constroem, isto é, a de um grupo político 

que combate a exploração portuguesa, podemos verificar nos exemplos (12) e (13). 

Vejamos: 

 

(12) 

O Praieiro não quer sahir de seo proposito, publicando nomes, e factos 

que provariaõ vergonhas que esses deputados Baronistas fizeraõ na Corte; 

mas o Povo de Pernambuco sabe perfeitamente que o Baraõ de Boa-vista, 

seo irmão, e alguns d’aquelles que como deputados foraõ á Camara, 

nunca honraraõ a Provincia  que os vio nascer, ao menos pela 

manifestaçaõ de seos conhecimentos. Leiaõ-se os officios, e cartas 

particulares do senhor Baraõ, e ver-se-ha que quem assassina cruelmente 

a Grammatica naõ pode ser là grande couza, alem de que mesmo nas 

mathematicas, onde S.S. é formado, o Paiz ainda não sabe se pode confiar 

em seos conhecimentos. 

(O Praieiro. 03/11/1845, p. 4)  

 

(13) 

    Lançai as vistas para os açougues, e vereis que este ramo de industria, 

sendo outróra de brasileiros pobres, hoje pertence todo a os portuguezes, 

que ahi exercem a mais escandalosa ladroeira: que logro de toda a casta 

naõ praticaõ esses interesseiros com as miseraveis prêtas, captivas em 

casa por seus senhores, por que naõ levarão o pêzo certo! 

(A Voz do Brasil. 02/11/1847, p. 3)  
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Os exemplos anteriores, (12) e (13), confirmam as palavras de Benveniste (1974) a 

respeito das duas figuras implicadas no discurso. Em ambos os exemplos, 

verificamos que a construção da imagem do enunciador está diretamente relacionada 

com a imagem do seu objeto do discurso. Desse modo, falando sobre o outro − 

deputados Baronistas, portuguezes −, os praieiros constroem o seu ethos, ou seja, 

em (12), são homens honrados enquanto seus opositores nunca honraraõ a 

Provincia que os vio nascer; e em (13), são honestos, defensores do direito dos 

brasileiros a terem comércio na província, já que os portugueses exercem a mais 

escandalosa ladroeira. 

 

Na construção dessas imagens sociais, a atividade de referenciação é realizada por 

inferência: as construções nunca honraraõ a Provincia que os vio nascer e quem 

assassina cruelmente a Grammatica naõ pode ser là grande couza (exemplo 12) 

remetem ao referente inicial vergonhas, mas essa relação só é percebida por 

inferências construídas a partir de pistas que a organização textual/discursiva nos 

fornece, já que não há, pontualmente, uma expressão recategorizando uma outra.  

 

Além disso, há que se destacar um outro ethos neste fragmento: o locutor constrói a 

imagem de homem culto, daquele que tem apreço pelo uso formal da língua. No 

entanto, não o faz explicitando seus conhecimentos gramaticais, afinal parece pouco 

eficaz a promoção de si mesmo. Essa imagem é verificada pelo uso da afirmação 

categórica quem assassina cruelmente a Grammatica naõ pode ser là grande 

couza. Assim, é pela imagem do outro que sua imagem, em direção oposta, 

confirma-se; um jogo de espelhos que reflete sujeitos opostos. 

 

No exemplo (13), também pode ser verificada a imagem lusofóbica inscrita na 

imprensa praieira. A expressão nominal definida a mais escandalosa ladroeira, que 

categoriza uma das atividades comerciais dos portugueses (os açougues), representa 

um índice fundamental na construção do ethos. Logo em seguida, percebemos o 

ethos abolicionista sendo constituído numa relação de dependência da imagem 

construída para o alocutário. Assim, ao ativar o referente miseraveis prêtas, o 

produtor/locutor cria para si a imagem de quem é contrário às condições miseráveis 

que os senhores de escravos impõem aos negros, e que são denunciadas no jornal A 

Voz do Brasil. 
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(14) 

Sim, a populaçaõ brasileira vive em sua patria escravisada, ou para milhor 

dizer esmagada pela influencia estrangeira, e até hoje ainda naõ apareceo 

um escritor generoso, e verdadeiramente patriota, que tratasse de detalhar 

pela imprensa essa influencia maligna, que faz com que em vez de 

construirmos uma naçaõ rica, pelos recursos que oferecem o nosso 

territorio, vivamos na miseria e na ignomínia. 

    Com effeito 26 anos são passados de pois da nossa independencia, e 

durante este periodo só o estrangeiro tem lucrado, só elles se tem 

aproveitado dos nossos recursos, ao mesmo tempo que o nosso povo cada 

dia se vê mais miseravel, mais insultado, mais exposto ao escarneo e a 

irrissão. 

(A Voz do Brasil. 27/10/1847, p. 1) 

 

Seguindo a mesma linha argumentativa, o fragmento exposto no exemplo (14) traz as 

expressões escravisada e esmagada, que apontam para o referente populaçaõ 

brasileira. Verificamos aqui a construção e a reconstrução do objeto do discurso 

(populaçaõ brasileira) por meio de estratégia textual-discursiva de correção em que o 

sujeito produtor recategoriza o objeto: inicialmente a populaçaõ brasileira é referida 

como escravisada; em seguida, recategorizada como esmagada. Mais adiante, o 

referente influencia estrangeira é reconstruído pela expressão essa influencia 

maligna. Ainda observamos neste mesmo exemplo as expressões miseravel e 

insultado, que apontam para o referente nosso povo; e escarneo e irrissão que 

remetem à expressão influencia estrangeira, uma relação de remissão construída 

por meio de cálculos cognitivos orientados por pistas textuais.   

 

Essa atividade dinâmica de construção e reconstrução dos objetos do discurso é 

também um aspecto da construção das imagens de si, que se dá numa rede de 

influências mútuas, usando as palavras de Goffman (1974), em que o locutor elabora 

seu discurso tendo em vista a imagem que faz do público ao qual se dirige. No caso 

em análise, o redator d’A Voz do Brasil, ao denunciar seus opositores por meio das 

expressões esmagada e escravizada com referência à populaçaõ brasileira, e essa 

influencia maligna, retomando influencia estrangeira, por exemplo, constrói para si 



 118 

uma imagem, um ethos que vai ao encontro daqueles que defendem o comércio para 

os brasileiros. Ou seja, ao acusar seu opositor de explorador, o jornal A Voz do Brasil 

constrói simultaneamente para os praieiros a imagem de defensores do povo 

brasileiro.  Aqui cabe a noção de quadro figurativo introduzida por Benveniste 

(1974), na qual o autor sustenta que as figuras do locutor e do receptor são 

igualmente necessárias no discurso, ou seja, o que é dito pelo locutor (origem do 

discurso) está pautado nas informações sobre o alocutário (destino do discurso): 

papel social, grupo social, poder, crença, posição ideológica etc. E sendo o ethos um 

fenômeno do discurso, as imagens sociais construídas, também, não dependem 

apenas do sujeito produtor do texto, mas de todo um entorno que inclui os 

interlocutores. 

 

Há que se destacar ainda neste exemplo a gradação como um valor argumentativo. 

Inicialmente verificamos que, por meio de um metadiscurso em que o locutor corrige 

seu enunciado, o referente patria escravisada é recategorizado por esmagada. 

Desse modo, precebemos que o viés argumentativo foi intensificado pelo uso de uma 

expressão mais contudente para designar a realidade. Na mesma direção, ou seja, 

utilizando-se novamente da gradação, o locutor dinamiza seu discurso introduzindo o 

referente essa influencia maligna que recategoriza influencia estrangeira, um 

termo menos marcado. 

 

Em (15), também destacamos a gradação no processo de referenciação como um 

aspecto importante na construção do ethos: 
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(15) 

He entre o pasmo e tibieza que traçamos estas linhas em pról da 

humanidade afflicta, e do vacillante estado d’esta capital, o theatro de 

torpezas de quantas indignidades pode cometter uma faccçaõ abominavel, 

como a que, por nossa infelicidade rege os destinos d’esta malfadada 

provincia. Os guabirús, sedentos de sangue e de vingança, por se verem 

apeados do poder, aguardavaõ uma occasiaõ segura para de subito darem 

um golpe lethal no partido brasileiro, que entrincheirando-se na maioria 

da provincia zomba dos saltos furtados d’esses tigres de bocca prêta. Em 

seus antros elles uivavaõ, herrissavaõ a juba, e n’uma folha suja de papel, 

a que chamaõ – Lidador –, vomitam as mais infames diatribes, e nojentas 

calumnias contra todos os homens [...] 

(A Voz do Brasil. 12/07/1848, p.1)  

 

Neste fragmento, a recategorização dos referentes no discurso ocorre tendo em vista 

um contínuo de expressões numa gradação que vai de um referente inicial menos 

marcado ao mais contundente, tais como, populaçaõ brasileira referida adiante 

como escravisada e esmagada (exemplo 14), influencia estrangeira recategorizada 

por essa influencia maligna (exemplo 14), uma faccçaõ abominável retomada por 

esses tigres de bocca preta (exemplo 15). Além disso, a metáfora tigres de bocca 

preta tem um forte apelo retórico, pois não se trata de qualquer tigre, mas dos de 

boca preta, uma espécie ainda mais feroz e traiçoeira. Desse modo, podemos 

verificar que o ethos que os praieiros constroem de seus opositores, os gabirus, tem 

na atividade de referenciação a peculiaridade da gradação dos referentes e do uso de 

expressões metafóricas como importantes aliados retóricos. 

 

No exemplo a seguir, também merece destaque a gradação no processo de 

referenciação. Por meio de estratégias de recategorização do referente, o locutor 

elabora seu viés argumentativo. Vejamos: 
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(16) 

                               Srs. Redactores. 

       UM BRADO AOS BRASILEIROS 

     Penalisado summamente ao comtemplar os males, que soffre a minha 

infortunada, e querida terra natal, males, na verdade, provenientes da 

negligencia, e pouco amor, que lhe consagra uma porçaõ de seus filhos 

degenerados, e ingratos, aos quaes infelizmente se tem entregue os seus 

destinos, dignos de melhor sorte, preferindo-se taes monstros á homens 

bem intecionados, briosos, e honrados, que necessariamente promoveriaõ 

o seu bem estar; não posso ficar em silencio, e deixar de soltar um brado, 

posto que fraco, e sem duvida sem echo, em seu favor, contra taes abutres 

[...] 

     Patricios amados, ouvi o meu fraco brado, porem sincero: univos em 

uma só falange: haja um só pensamento, uma só ideia, uma só vontade: 

guerra, guerra de morte a todos os extrangeiros, que com o nosso 

detrimento, aqui vierem estabelecer: guerra, guerra de morte a esses 

portuguezes sevandijas: naõ os poupeis, porque poupando-os dais a morte 

em vós mesmos. Assim pensa 

                        O Sineiro de S. Francisco. 

(A Voz do Brasil. 27/06/1848, p. 3) 

 

Em (16), temos uma carta publicada no periódico A Voz do Brasil. Como já 

expusemos neste trabalho, não estamos tomando a notícia como um gênero, mas 

como discurso (VAN DIJK,1996) que se manifesta em gêneros diversos. Sendo 

assim, não é impertinente que tomemos uma carta para analisar a notícia, mesmo 

porque, segundo Fraga (2001), não havia na imprensa do século XIX uma 

diversificação de gêneros. Os jornais eram basicamente compostos por cartas 

(supostamente enviadas por leitores e muitas delas assinadas com pseudônimos), 

notícias do exterior e anúncios. Fraga (2001) assinala, inclusive, que por meio de 

cartas, fazia-se quase tudo: denúcias, acusações, difamações, prestação de contas etc.  

 

No que concerne à atividade de referenciação, vemos em (16) uma gradação na 

seleção do léxico que discretiza os objetos: o locutor põe em cena o referente taes 

montros retomado mais adiante por taes abutres. Observe que o referente inicial 
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(taes monstros) é menos marcado que a sua recategrização (taes abutres) que, por sua 

especificação, delineia com mais nitidez a imagem do outro construída pelo locutor. 

Além disso, a recategorização tem maior efeito retórico sobre o interlocutor, haja 

vista os sentidos relacionados ao uso metafórico desta palavra, como por exemplo, 

indivíduo cruel e sem escrúpulos (Borba, 2002); homem cruel, sanguinário, de maus 

instintos (Ferreira, 1999, p. 19).  

 

No tocante a esta plasticidade das categorizações, Mondada; Dubois (2003) 

assinalam que as categorias podem ser reavaliadas e tranformadas em função de 

alterações no contexto discursivo. Assim,  

 

a variação e a concorrência categorial emergem notadamente quando uma 

cena é vista de diferentes perspectivas, que implicam diferentes 

categorizações da situação, dos atores e dos fatos. A “mesma” cena pode, 

mais geralmente, ser tematizada diferentemente e pode evoluir ─ no tempo 

discursivo e narrativo ─ focalizando diferentes partes ou aspectos. 

(Mondada; Dubois, 2003, p. 25). 

 

À afirmação dos autores, acrescetamos que a variação das categorizações obedece 

também a um desejo do sujeito em salientar um outro aspecto do objeto que favoreça 

sua argumentação. Sendo assim, o ponto de vista do sujeito altera o contexto 

discursivo, o que implica a variação das categorizações. 

 

Dando posseguimento à análise do fragmento (16), destacamos o referente todos os 

extrangeiros que é recateorizado por esses portuguezes sevandijas. Assim como no 

início deste fragmento, verificamos aqui o uso de uma expressão mais abrangente 

retomada por uma mais específica (esses portuguezes sevandijas). Esta estratégia 

funciona como um afunilamento do objeto, trazendo em presença não um objeto 

generalizado, mas um alvo pontual para o qual o sujeito/locutor aponta seu discurso, 

atribuindo-lhe uma imagem, um ethos depreciativo, intensificado pela expressão 

sevandijas ─ que vive às custas dos outros (BORBA, 2002). Evidentemente, este 

ethos depreciativo opõe-se a um outro: o ethos dos brasileiros no qual o locutor se 

inclui. Temos, então um “eu” (locutor/sujeito produtor) que se dirige a um “tu” (os 
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brsileiros), e com o qual se identifica, formando um só, contra “eles”, os portuguezes 

sevandujas. 

 

No trecho seguinte, num apelo aos brasileiros, o locutor deseja que haja um só 

pensamento, uma só ideia, uma só vontade contra os portugueses. Percebemos, 

neste fragmento, uma gradação lexical que vai da palavra menos marcada 

(pensamento) a mais contundente (vontade) tendo em vista o projeto de dizer do 

locutor. É importante frisar que não estamos assumindo uma perspectiva da 

semântica dos objetos, mas que o efeito de sentido agradação lexical apenas é 

percebido em função da cena discursiva. Como assinalam Mondada; Dubois (2003, 

p. 23), tais variações no discurso poderiam ser interpretadas como dependentes da 

pragmática da enunciação, mais que da semântica dos objetos. 

 

Diferentemente das recategorizações verificadas em exemplos anteriores, a atividade 

de refereniação a seguir tem como principal estratégia a repetição. Vejamos: 

 

(17) 

     A influencia legitima està perfeitamente derrotada, e parece que 

convencida de seus mãos feitos recolheo-se aos bastidores deixando 

apenas em campo três cossacos, que estão quase a desapparecer! Houve 

tempo em que tudo por aqui era – Cavalcanti, e Rego Barros. Homens, 

que eu sempre conheci por ex. com o nome de Manuel José da boa morte, 

Fidelis da Encarnação, Pedro Pereira do Sacramento, etc. etc. Todos elles 

tomaraõ o velaxo de Cavalcanti, e Rego Barros, e é por isso que 

appareceo tanto Cavalcanti, e Rego Barros, porque em verdade o que 

custa pouco dá-se em bom mercado. A população via-se opprimida, sò os 

Cavalcantis, e Rego Barros eraõ os empregados, comerciantes, 

arrematantes, officiais, deputados, etc. etc. sentou muita gente de procurar 

parentesco, ainda que fosse por bastardia, e eis muito Cavalcanti, e Rego 

Barros na arena. [...]. 

(O Praieiro. 13/11/1845, p. 1)  

 

Em (17), a repetição do referente Cavalcanti, e Rego Barros no decorrer do 

fragmento é responsável pelo tom irônico do discurso. A noção de tom ou vocalidade 
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é descrita por Maingueneau (2005) e não está relacionada à modalidade oral da 

língua. Segundo o autor, todo discurso, falado ou escrito, apresenta um tom ou uma 

vocalidade, delineada por um enunciador encarnado por representações sociais e 

estereótipos culturais que se verificam nos elementos lingüístico-textuais do 

discurso. Na visão de Maingueneau, o modo de dizer cria o modo de ser, que, por sua 

vez, legitima a organização do discurso num dado contexto sócio-histórico e numa 

dada cena enunciativa. Sendo assim, podemos dizer, juntamente com o autor, que o 

discurso não é apenas resultados de fatores externos, mas de escolhas e vontades do 

sujeito que constrói uma imagem para si que o legitima a dizer do modo que diz. 

 

Assim, o tom irônico dos praieiros − o enunciador −, construído na atividade de 

referenciação, é, ao mesmo tempo, responsável pela construção de um 

enunciador/fiador do discurso e resultado dessa imagem construída. Numa relação 

dialética, causa e conseqüência se alternam na construção do ethos. 

 

No exemplo a seguir, analisamos a atividade de referencição em uma carta publicada 

no jornal O Capibaribe. Vejamos: 

 

(18) 

QUE CYNISMO! 

 “A causa da provincia de Pernambuco esta’ affecta em appellaçaõ ao 

supremo tribunal das armas; se vencerdes só vós tereis rasaõ, se vencerem 

os liberais a rasaõ estara’ da sua parte.” 

 Estas palavras, que se leem no Diario Novo n. 18 de 25 do corrente, 

revellaõ bem os principios, e a moralidade dos promotores do movimento 

generozo de Pernambuco: para elles o instincto substitue a rasaõ, a força 

ao direito, e o supremo tribunal, que deve julgar em appelaçaõ de tudo, e 

decidir assim da moralidade de todas as acções, e’ o das armas! 

 Assim que o tyrano que é taõ feliz que tem a força necessaria para 

assegurar o seo poder, e suffocar os gritos de um povo opprimido, tem 

toda a razao, e o seo despotismo se acha justificado pela força; o povo que 

não querendo soffrer o freio de alguma lei, atira-se nos horrores da 

anarchia, e tem bastante força para esmagar todos quantos punarem pela 
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ordem, esta’ no seo direito, e obra com toda a razao porque em fim a força 

é a baze de toda a moralidade! 

 E quando é que apparece um escriptor publico com semelhante 

lingoagem? No século 19 chamado o século das luzes!!!  

 É mister com effeito que os redactores do Diario Novo tenhaõ 

perdido de todo a cabeça para que se apresentem com um cynismo tal! 

 Que! Pois a força, que segundo Rousseau, o pai da demagogia, e’ a 

penas um poder fisico, de cujos effeitos naõ pode resultar moralidade 

alguma, é que hade decidir a justiça de uma cauza!! É que hade firmar o 

direito, com que se procede neste ou n’aquelle cazo!! Si é a força que 

constitue o direito, o effeito muda com a cauza, diz o mesmo Rousseau: 

toda a força, que vencer a primeira succede ao seo direito. 

 Entretanto saõ homens, que pregao’ doutrinas destas: homens, que 

parecem querer extinguir no povo o ultimo sentimento de moralidade, que 

se julgaõ com direito de governar o paiz exclusivamente! Risum tencatis 

amici. 

(O Capibaribe. 31/01/1849, p. 3,4) 

 

Em (18), interessa-nos destacar a designação dos objetos da realidade, seu poder na 

construção de imagens e, conseqüentemente, na persuasão do discurso. Como 

podemos constatar, as expressões selecionadas no processo de referenciação para 

categorizar as coisas do mundo são atravessadas, evidentemente, pelo viés ideológico 

do produtor ─ o periódico O Capibaribe. O referente cynismo, que aparece já no 

título do texto, denuncia o tom em que o discurso vai se desenvolver. No segundo 

parágrafo do texto, o referente Diario Novo é recategorizado pela expressão nominal 

definida o movimento generozo de pernambuco. Vemos, então, a ironia com que a 

realidade é reelaborada, já que o elogio ao Diario Novo é uma depreciação, 

confirmada logo em seguida na continuidade do texto: para elles o instincto 

substitue a rasaõ, a força ao direito. Temos, assim, um modo de dizer construindo 

um modo de ser (MAINGUENEAU: 2005), que é simultaneamente o modo de ser do 

outro (Diario Novo / praieiros) e do próprio locutor. Ainda é preciso por em relevo a 

estratégia de gradação utilizada pelo locutor na construção da imagem do movimento 

praieiro, que tem insticto e não rasaõ, que usa a força e não o direito . Essa 

estratégia retórica é importante aliada da persuasão, pois à medida que os referentes 
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vão se tornando mais contundentes, delineia-se com mais precisão o ethos do outro: 

um movimento irracional e desobediente às leis.    

 

As expressões lexicais tyrano e suffocar, bem como a o sintagma nominal 

indefinido um povo opprimido, que aparecem no terceiro parágrafo, também 

denunciam o tom inflamado com que o dicurso é construído. 

 

No quarto parágrafo, a pergunta retórica reacende o tom irônico do discurso ─ E 

quando é que apparece um escriptor publico com semelhante lingoagem? No 

século 19 chamado o século das luzes!!!. Na resposta, o locutor continua sua 

ironia por meio de uma estratégia de modalização que inscreve a voz de outrem no 

discurso ─ chamado o seculo das luzes!!!. Este tipo de modalização pode ser 

inserida numa categoria mais vasta de modalizadores, que denuncia a pouca 

afinidade do locutor com o enunciado, pois o referente seculo das luzes não 

representa a fala do locutor, mas de um grupo que assim chama (denomina) a época 

de que trata o texto.  

 

O tom irônico com que a expressão seculo das luzes é utilizada confirma-se com a 

expressão nominal definida o pai da demagogia, que remete ao referente 

Rousseau, ícone do pensamento iluminista. Esse tom é percebido pelo 

reconhecimento do interdiscurso, ficando a eficácio pesuasiva na depedência do 

conhecimento de mundo do interlocutor/leitor. Vemos, desse modo, que o locutor 

de O Capibaribe reconstrói a realidade na atividade de referenciação de modo que 

favoreça seu ponto de vista, criando/recriando imagens sociais na sobreposição de 

discursos.  

 

A essa análise, vale acrescentar algumas observações: o jornal O Capibaribe, que 

circulou em Pernambuco no século XIX, é um periódico de oposição ao 

movimento praieiro e, portanto, oposicionista do Diario Novo. A despeito desse 

fato, a ação de designar a realidade tem características comuns em ambos os 

jornais: Diario Novo e O Capibaribe recorrem à ironia, à gradação na 

categorização e recategorização dos referentes, ao interdiscurso para a construção 

de sentido etc. Por outro lado, se as estratégias são as mesmas, o apelo ideológico 

parece mudar. A exaltação da moralidade, da ordem, por exemplo, parece bastante 
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presente na formação discursiva dos jornais oposicionistas ao movimento da Praia. 

Sendo assim, não são os usos lingüísticos que diferenciam significativamente a 

imprensa dos praieiros e a dos gabirus, mas o alvo, o objeto sobre o qual constroem 

imagens positivas e depreciativas. Esta questão, que julgamos bastante relevante, 

será ainda discutida em outros tópicos da análise. 

 

No fragmento reproduzido a seguir, o tom irônico é substituído por um discurso mais 

moderado também materializado no processo de referenciação. Vejamos: 

 

 (19) 

     O Lidador na falta absoluta de factos, que podessem desacreditar o 

Exm. Sr. Chichorro pela administraçaõ, que tem feito na provincia, 

socorreo-se da calumnia; e, como se o Sr. Chichorro seja um homem 

desconhecido entre os brasileiros, sentou de fazer um esboço historico, e 

biographico do digno presidente de Pernambuco, imputando-lhe pechas, 

que elle nunca teve, ou entaõ  denominando defeitos, e vicios factos de 

sua vida publica, que muito honraõ S. Exa., e o fazem cada vez mais 

apreciavel entre seos concidadaõs. 

     “Foi estudar á Coimbra á custa de uma subscripçaõ, e exerceo mal taes 

empregos depois de formado”. Naõ se occupa o Praieiro em defender S. 

Ex. d’essa ultima accusaçaõ, que lhe faz o Lidador, porque o Brasil 

inteiro sabe, e sabe todo o mundo que o Exm. Sr. Chichorro exerceo 

sempre com muita honra, e limpeza de mãos todos quantos lugares lhe 

foraõ confiados pelo governo imperial; [...]. 

(O Praieiro. 22/11/1845, p. 1)  

 

Em (19), o referente inicial O Lidador é retomado adiante por um pronome 

reflexivo (socorreo-se) e por uma estratégia de repetição (o Lidador), conferindo ao 

discurso um tom menos marcado, responsável pela imagem de um enunciador 

comedido, preocupado com a própria face. Essa proteção de face é confirmada pela 

presença do discurso direto que reporta um fragmento do periódico O Lidador, 

opositor dos praieiros.  
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Não é muito freqüente a verificação de um ethos comedido quando se analisa a 

imprensa brasileira da primeira metade do século XIX. Isto, porém, não invalida a 

pertinência desse exemplo em nossa análise, pois esta estratégia ajuda a confimar 

nossa hipótese de que a construção do ethos é uma atividade discursiva e, por isto, 

situada num dado contexto ideológico no qual os sujeitos interlocutores mantêm 

entre si relações de interdependência, o que faz com que a construção de uma 

imagem remeta a imagens construídas em outros discursos.  No tocante ao exemplo 

(19), há uma mudança evidente no tom inflamado e virulento que predomina no 

discurso da imprensa da época. Isso porque, muito possivelmente, seja esse ethos 

prévio ─ o de um grupo de rebeldes tumultuadores ─ que se deseja desconstruir. 

 

No tópico seguinte, trataremos da inscrição da voz de outrem no discurso, pondo em 

evidência diferentes estratégias pelas quais podemos verificar esse fenômeno. Como 

não poderia ser diferente, o enfoque de nossa análise recai sobre a demonstração de 

que a intertextualidade e a interdiscursividade podem ser, também, índices 

colaboradores da construção do ethos.   

 

 

6.3. As diversas vozes na afirmação das identidades 

 

Neste trabalho, analisamos a sobreposição de vozes no discurso partindo do 

pressuposto de que todos os enunciados são povoados (Fairclough, 2001, p. 134). 

Isto quer dizer que em todos os textos habitam outras falas, outros discursos, sejam 

eles retomados ou antecipados. O que pretendemos demonstrar em nossa pesquisa é 

que o caráter polifônico dos textos constitui um importante aspecto discursivo da 

construção do ethos. Assim, verificamos que, na construção das identidades sociais, 

o locutor inscreve em seu discurso a voz do outro, traz à baila fragmentos de outros 

textos, reafirmando-os, contestando-os ou refletindo sobre eles. E mesmo quando não 

há presença de um texto anterior, o locutor oferece pistas de que não fala sozinho. 

Desse modo, o ethos discursivo vai se constituindo em função de um ethos prévio 

que se sabe – com menção a textos anteriores – e de um ethos prévio que se supõe – 

com base em possíveis textos subseqüentes. Vejamos os seguintes exemplos:  
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(20) 

     Muito se teem exasperado estes dias os homens do partido da ordem: a 

imprensa Baronista tem redobrado de desaforos, e todos os dias 

multiplicaõ-se as injurias, e os insultos à o digno Presidente da Provincia, 

e ao Governo de S. M. o Imperador, à quem já naõ respeita o excelso 

barão ex Presidente! 

     Alguns homens extranhos à Provincia, e absolutamente ignorantes da 

nossa historia periodiqueira teem acusado de forte, e virulenta a Imprensa 

da Praia, mas é em quanto naõ sabem que nós os praieiros temos sido 

constantemente provocados, que o prelo guabirú ainda naõ respeitou a 

nenhum de nós, nem ainda mesmo os mortos, para os quaes se deve 

guardar o preceito do – parce sepultis –, e que nossos filhos, nossos pais, 

nossas proprias familias teem sido objecto do vexame, da critica, dos 

ápodos, e das mais insultuosas acusações feitas por os membros os mais 

preeminentes do partido ordeiro! 

(O Praieiro. 14/12/1845, p. 1) 

 

No exemplo (20), verificamos que a voz do outro é introduzida por meio de uma ação 

metadiscursiva. Na esteira de Fairclough (2001, p. 157), entendemos o metadiscurso 

como uma forma peculiar de intertextualidade manifesta que implica que o(a) 

falante esteja situado acima ou fora de seu próprio discurso e esteja em uma posição 

de controlá-lo e manipulá-lo.  Esta manipulação é verificada no exemplo anterior em 

que o sujeito produtor (O Praieiro) volta-se para o discurso do outro (a imprensa 

Baronista) construindo uma avaliação sobre este discurso, como podemos constatar 

em a imprensa Baronista tem redobrado de desaforos e multiplicaõ-se as 

injurias, e os insultos à o digno Presidente da Provincia, e ao Governo de S. M. o 

Imperador .  

 

Estes fragmentos são reveladores da avaliação que o locutor faz do discurso da 

imprensa baronista, principalmente pelo uso de expressões que a categorizam, como 

desaforos, injurias e insultos. Por sua vez, essa ação metadiscursiva-avaliativa 

constrói uma imagem da imprensa praieira — a de vítima, a de quem está sendo 

insultada — em função de uma imagem já construída pela imprensa baronista, e o faz 

sobrepondo vozes, encadeando palavras de locutores diversos. É o caso da 
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interdiscursividade, descrita por Fairclough (2001), ou intertextualidade constitutiva. 

Não se trata de um texto de outrem inserido em um novo texto, mas de indícios 

textual-discursivos de que o locutor não fala sozinho: seu discurso é pautado em 

outros discursos, que estão agora sujeitos a alterações, julgamentos, avaliações etc. 

 

Ainda no exemplo (20), o locutor insere uma avaliação sobre o discurso da imprensa 

praieira construída por alguns homens extranhos à Provincia. Nessa avaliação, o 

discurso dos praieiros é visto como forte e virulento — teem acusado de forte, e 

virulenta a Imprensa da Praia —. Verificamos aqui um ethos prévio que os 

praieiros pretendem modificar discursivamente. Para tanto, o locutor volta-se para o 

discurso de seus opositores, a imprensa guabirú, construindo para eles uma imagem 

social desfavorável, de desrespeito. Com apelo a questões ético-religiosas, os 

praieiros constroem um discurso moralizante em que, paralelamente a uma imagem 

desfavorável ao partido da ordem, constroem para si uma identidade em consonância 

com os valores sociais/morais predominantes na época, introduzindo em seu discurso 

um coro de vozes que veicula esses valores, como se verifica em o prelo guabirú 

ainda naõ respeitou a nenhum de nós, nem ainda mesmo os mortos, para os 

quaes se deve guardar o preceito do – parce sepultis. Temos, então, um ethos 

discursivo construído no sentido de anular, ou ao menos minimizar, a eficácia do 

ethos prévio.    

 

Observemos, agora, como se materializam os discursos sobrepostos nos exemplos 

seguintes: 

 

(21) 

Entaõ para rebater tanta infamia foi mister apresentar em campo o valente 

Guarda Nacional, e depois de muito tempo o Cometa, João Pobre, 

Marmota, Gazeta do Povo, e &c. Ora pergunta-se, queririaõ accaso o Sr. 

Barão de Boa-vista, e seos parentes, e amigos descompor à salvo todo 

Pernambuco sem que se lhe retorquisse com voz forte, e enérgica? [...]. 

(O Praieiro. 14/12/1845, p. 2) 

 

 

 



 130 

(22) 

O Foguete pede licensa aos tomantes do jornalismo, e aos soi disant 

amigos da monarquia, pede licensa a esses partidos e facsões que se 

combatem com jus excluzivo cada um de ordeiro, para também soltar 

algumas faiscas n’esse campo de Agramante, cujos possuidores unicos se 

apregoam, e espera que o recebam como quizerem, porque ele está 

rezolvido a festejar os snrs. Santos Antonio, João, e Pedro, como lhe é 

costume, e como se o tem consentido de tempos imemoriais. [...]. 

(O Foguete. 29/06/1844, p. 1) 

 

Nos exemplos (21) e (22), o encadeamento de enunciadores se mostra na atitude 

responsiva, usando um termo bakhtiniano, com que os locutores — redatores de O 

Praieiro e O Foguete — elaboram seu discurso, como podemos verificar em para 

rebater tanta infamia e para também soltar algumas faiscas n’esse campo de 

Agramante. Os referidos redatores rebatem abertamente discursos anteriores de 

jornais que lhes fazem oposição justificando possíveis insultos e agressões aos 

membros do Partido da Ordem. Essas justificativas podem ser percebidas por meio 

de pistas deixadas pelos locutores na atividade de referenciação em que estes 

transformam os objetos do mundo em objetos do discurso. O jornal O Praieiro, por 

exemplo, não responde às acusações de seu opositor, mas sim a tanta infamia; e 

também não usou de agressão com o Barão da Boa Vista, e sim voz forte, e enérgica. 

Já O Foguete, respondendo no mesmo tom, pede licença para também soltar faíscas, 

mas são apenas algumas faiscas. Este modo de categorização dos objetos da 

realidade é o que conhecemos como metonímia, um fenômeno já estudado pelos 

gregos antigos, que o enxergavam como uma das principais figuras do discurso, 

como operações retóricas responsáveis pelo jogo de sentido dos termos no interior 

dos enunciados (Charaudeau; Maingueneau, 2004). Neste jogo metonímico, as 

acusações de uns são interpretadas como infâmia e as de outro, como faíscas ou voz 

forte e enérgica, o que evidentemente resulta na construção de imagens sociais. 

Sobre esta questão, vale salientar que, neste trabalho, entendemos a metonímia como 

um fenômeno que ultrapassa o interior do enunciado, elaborando sentidos 

interdiscursivamente.  
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Vê-se, então, no exemplo anterior, que a metonímia é um recurso utilizado na ação 

que produz o sujeito de voltar-se para o discurso do outro e para o seu próprio, 

produzindo o metadiscurso. Além disso, é um importante fenômeno que está presente 

na introdução de outras vozes no texto. 

 

 Assim, a designação dos objetos da realidade, que é uma atividade do processo de 

referenciação, também contribui para a construção das imagens sociais, tendo em 

vista um ethos prévio — a imagem de uma imprensa violenta — que os locutores 

tentam desconstruir discursivamente, configurando o aspecto polifônico na 

construção do ethos por meio do processo de referenciação. 

 

No exemplo seguinte, duas estratégias de inscrição da voz do outro nos chamam a 

atenção, a saber, a modalização categórica, baseada numa afirmação tida como 

consensual, uma verdade universalmente aceita e uma modalização de proteção de 

face na qual o locutor orienta a compreensão do interlocutor para o sentido desejado. 

Vejamos:      

 

 (23) 

A primeira qualidade de cidadão é ser respeitador das leis, probo, e 

honrado: querer pois governar sem titulos taes é pretensão redicula, é 

loucura rematada. 

     Quando assim fallamos não se entenda que excluímos do lado que nos 

é opposto todos o homens de bem, todos os cidadãos honestos; não, já 

dissemos em nosso 1º. n. que o exclusivismo é injusto, e perigoso, mas 

força é confessar que a maioria d’esse lado, a quase totalidade é de 

homens, com quem a Policia teria muito que fazer [...] 

(O Praieiro. 03/11/1845, p. 3) 

 

Aqui, no exemplo (23), a afirmação categórica A primeira qualidade de cidadão é 

ser respeitador das leis, probo, e honrado representa uma cadeia de locutores. Não 

é apenas a voz do redator de O Praieiro que nela está inscrita, e sim o conjunto da 

sociedade que aceita esses valores, já que ser honrado e respeitador das leis são 

qualidades enaltecidas universalmente. Sendo assim, esse discurso moralizante faz 

parte de um repertório esparso reproduzido por toda a sociedade. Temos, então, a 
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construção de uma imagem apoiada em valores ideológicos compartilhados por 

muitos atores sociais que, por sua vez, materializam esses valores em seus discursos.  

 

Em seguida, a afirmação categórica é modalizada numa ação metadiscursiva em que 

o locutor se volta para o próprio discurso a fim de explicá-lo. Nesta ação, o locutor 

protege sua face, pressupondo um discurso que lhe é oposto: Quando assim 

fallamos não se entenda que excluímos do lado que nos é opposto todos o 

homens de bem, todos os cidadãos honestos. A proposição negativa, como assinala 

Fairclough (2001), instaura a polêmica no discurso, o que só é possível na 

consciência de uma outra voz, sendo, portanto, uma forma de manifestação 

polifônica. Como podemos verficar, é no interdiscurso que as identidades sociais são 

constuídas, e, desse modo, o ethos prévio que a outra voz inscreve é alterado num 

jogo reflexivo de imagens que se contrapõem.  

 

Nos fragmentos (24) e (25), reproduzidos a seguir, a sobreposição de vozes é também 

verificada por pistas no discurso e não por um intertexto. Não há o reconhecimento 

de um texto concreto, anteriormente construído, mas a menção a outros discursos, 

seja para confirmá-los, contestá-los ou julgá-los. Vejamos como a interdiscursividade 

é construída nestes exemplos: 

 

(24) 

     Indignado de ver o quanto se ha massacrado hum brasileiro, sómente 

pelo facto de ter em seu coração sentimentos patrióticos, sentimentos, que 

naturaes ao homem, tem sua origem no mesmo homem, sou forçado a 

alçar minha vóz, posto que fraca, e já cançada pela multiplicidade de 

annos, que pezão sobre minha cabeça já calvejada, para dizer duas 

palavras a cerca da injusta prizaõ, que soffre o benemerito Redactor 

d’esta folha o Snr. Ignácio Bento de Loyolla. 

     Penaliza-me o ver a infamia de alguns Brasileiros, indignos d’este 

nome, Brasileiros degenerados, e que por seus feitos deveriaõ jazer no 

esquecimento, e todos por uma só vóz bradarem — vós estaes cobertos de 

maldições, vós sois uns fracticidas, porque lançais nas prizões aquelles, 

que como o Redactor d’esta folha, verdadeiramente patriota, esforça-se 
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para, pelos meios legaes, pela imprensa, arredar do abismo insondavel, 

para que vai caminhando, a Patria dos Canecas. [...]. 

(A Voz do Brasil. 15/07/1848, p. 2)   

 

(25) 

     As censuras commedidas, os gracejos decentes que o Praieiro tem 

empregado para com o Sr. Néri Ferreira, baronista antigo, de pêra, e todo 

apegado à influencia legitima tem accarretado ao Praieiro mil 

descomposturas, e insultuosas accusações. Quase todo Pernambuco tem 

sido victima da lingua, e da imprensa dos guabirús, todos os homens 

honestos do partido nacional tem soffrido os maiores ataques d’essa horda 

de selvagens desisperados por se lhe haver conquistado o terreno, e 

pretender-se domestica-los[...] 

(O Praieiro. 14/12/1845, p. 2, 3) 

 

Em (24), verificamos que o interdiscurso aparece na defesa que o redator do jornal A 

Voz do Brasil faz do também redator Ignácio Bento de Loyolla. Esta defesa 

representa uma avaliação do discurso da imprensa da Praia que, de acordo com o 

locutor, é verdadeiramente patriota e esforça-se para, pelos meios legaes, pela 

imprensa, arredar do abismo insondavel, para que vai caminhando, a Patria dos 

Canecas. Nesta avaliação, é utilizada a expressão adverbial verdadeiramente, que 

vai configurar um alto grau de adesão do locutor com o enunciado. Além disso, 

verificamos que os adjetivos patriota  e legaes cumprem um importante papel no 

julgamento deste discurso, pois como assinala Martins (2003), o léxico é carregado 

de uma afetividade que configura a subjetividade do locutor. Assim, verificamos que 

a ação metadiscursiva − em que o locutor volta-se para outro discurso − é um recurso 

em que também se verifica a construção do ethos, da imagem de si desejada pelo 

sujeito produtor: brasileiros patriotas e seguidores das leis. Desse modo, podemos 

constatar que o aspecto polifônico do discurso não é um fenômeno isolado de outros. 

Nele podem estar envolvidos aspectos retóricos, metadiscursivos, expressões de 

modalização etc. 

 

Ainda no fragmento (24), verificamos que o locutor, por meio de uma estratégia 

cognitiva de construção de sentido, constrói um interdiscurso ao acionar o referente a 
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Patria dos Canecas. Como todo texto se dirige a um interlocutor, real ou suposto, o 

jornal A Voz do Brasil calcula que seus leitores reconheçam o referente, produzindo 

sentido na direção desejada pelo jornal, ou seja, relacionando a Patria dos Canecas 

com Frei Caneca, líder da Insurreição Pernambucana de 1817, e, conseqüentemente, 

aos discursos e posicionamentos ideológicos desse contexto. Esta estratégia 

cognitiva/interdiscursiva também está relacionada à construção do ethos, pois o 

locutor, ao acioná-la,  além de criar uma identidade que aproxima os ideais 

defendidos pelo movimento praieiro dos ideais da Insurreição de Caneca, distancia 

esta imagem de seus opositores. E estas imagens sociais dos sujeitos se materializam 

no intercruzamento de vozes realizado por um locutor que, estando acima ou fora de 

seu discurso, manipula-o a seu favor. 

 

Nesta mesma direção, o exemplo (25) apresenta a sobreposição de vozes por meio de 

uma ação metadiscursiva em que o locutor volta-se para seu próprio discurso e 

também para os de outrem. O aspecto polifônico presente nesse fragmento se verifica 

quando o redator do jornal O Praieiro remete a discursos anteriores de seu próprio 

jornal e a discursos da imprensa de seus opositores − os gabirus, introduzindo outras 

vozes em seu discurso. Nesta ação metadiscursiva, o redator d’O Praieiro categoriza 

seu discurso em relação aos gabirus pelas expressões censuras commedidas e 

gracejos decentes, enquanto que o discurso dos gabirus em direção aos praieiros são 

mil descomposturas, e insultuosas accusações. Temos aqui a categorização dos 

objetos da realidade como aspecto fundamental da construção do ethos nesta ação 

metadiscursiva, pois ao voltar-se a discursos anteriores, neste exemplo, o locutor 

constrói imagens de si e do outro por meio de escolhas lexicais, que vão construindo 

avaliações e julgamentos sobre os discursos e, conseqüentemente, delineando as 

imagens dos sujeitos envolvidos. Nesta sobreposição de vozes, vale destacar o fato de 

que o discurso do outro é aproveitado como contra-argumento. 

 

No exemplo a seguir, o interdiscurso aparece por meios de diferentes estratégias, 

dentre elas, a recorrência ao conhecimento de mundo na inserção do interdiscurso: 
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(26) 

Attenção. 

Quando as nações incultas imperavão, 

Os ladrões nas cruzes se penduravão; 

Hoje, que só reinão séculos de luzes, 

Pendentes aos ladrões estão as cruzes. 

 

     E assim parece-nos que he, porque vemos aqui um d’esses chumbeiros 

comendadores vender carne podre aos brasileiros com a maior usura e 

ladroeira, que se póde imaginar, outro furtar terras de marinha, outro 

sedulas falsas, outro africanos, outro páo brasil, outro todas as coisas, e 

eis aqui uma chusma de cavalheiros (ou cavalos) de carne podre, fidalgos 

cavalheiros de africanos, fidalgos cavalheiros de coffre militar, em fim 

fidalgos cavalheiros da pata que os poz, e do diabo que os carregue. 

(A Voz do Brasil. 15/06/1848, p. 2) 

 

No fragmento (26), é importante destacar, inicialmente, a referência ao pensamento 

iluminista, denunciando sua influência nos grupos políticos brasileiros do século 

XIX. Assim, o interdiscuro é introduzido por meio de uma estratégia cognitiva em 

que o sujeito produtor calcula que seu interlocutor reconheça as outras vozes 

presentes: o discurso da justiça na história antiga (Quando as nações incultas 

imperavão) e o discurso do período da filosofia das Luzes. Desse modo, e num tom 

jocoso, o locutor do jornal A Voz do Brasil constrói uma imagem bastante 

depreciativa para seus opositores, a quem chama mais adiante de chumbeiros 

comendadores. E, indireta e simultaneamente, constrói para si uma imagem oposta. 

 

Outro aspecto que merece atenção em (26) é a escolha da expressão africanos para 

designar o objeto da realidade. Esta forma de categorização materializa não apenas a 

voz do locutor, mas toda uma formação discursiva de um grupo político contrário à 

escravidão. Temos, então, um conjunto de “eus” na constituição do discurso que 

seleciona o referente africanos (e não escravos) em resposta a discursos de outros 

sujeitos, defensores da manutenção da escravidão. 
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Ainda no exemplo (26), percebemos o interdiscurso pela introdução do intertexto 

fidalgos cavalheiros da pata que os poz, e do diabo que os carregue. Aqui temos 

o que Koch (2004, p. 149) chama de intertextualidade por acréscimo, já que temos a 

inserção de um dito popular acrescido de outras expressões. Essas falas populares, 

segundo a autora, pertencem a uma coletividade, não sendo possível indentificar-lhes 

uma outoria primeira. De todo modo, representam textos reconhecidos como parte de 

um repertório popular, o que garante sua pertinência e eficácia retórico-discursiva.  

 

Na visão de Fairclough (2001, p 137),  

 

a intertextualidade implica uma ênfase sobre a heterogeneidade dos textos e 

um modo de análise que ressalta os elementos e as linhas  diversos e 

frequëntemente contraditórios que contribuem para compor um texto. 

 

Em nosso trabalho, interessa-nos ressaltar a heterogeneidade como um importante 

fenômeno na constituição do ethos. E isto pode ser verificado no fragmento do 

exemplo (26) à medida que o locutor põe em cena um conjunto de locutores, 

representado nas falas de um grupo político (os praieiros), na menção a uma corrente 

filosófica (o Iluminismo) e num dito popular, pertencente à memória coletiva. Por 

meio dessas falas, o locutor constrói no discurso uma imagem para si; a 

heterogeneidade lhe confere uma identidade constituída discursivamente, uma 

imagem projetada tendo em vista formações discursivas anteriores, ora convergentes, 

ora opostas à imagem que elabora de si.   

 

Na mesma direção, a heterogeneidade presente no exemplo (27) é também um 

aspecto importante na construção das imagens sociais.  Vejamos: 

 

 

 

(27) 

 Appareceo emfim o D. – novo com os seos candidatos para a 

Senatoria! Estava tão calado! Era vergonha, ou cautella? Fosse pelo que 

fosse, ahi estão os trez escolhidos, uma unidade e dous zeros, o que tudo 

póde fazer os seguintes numeros; 100; 010, 001, e usando de uma 
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virgula, mais estes; 0.10, 0.01, e bem vêem que isto não he qualquer 

bagatella; e depois da escolha do Itanhaen por Minas, não obstante vir 

emparelhado com a referida unidade que com duas cifras á direita, por 

certo que póde valer cem, já não há nullidade que tema a concurrencia 

do Sr. Antonio Carlos. Os rapazes da praia que teem um amor a patria, 

como já mais houve em entranhas de filho para mãi que o parisse, 

assentarão que o Sr. Antonio Carlos era digno candidato por esta 

provincia, não ha mais que dizer palavra; mas isto he só lá para a sua 

gente: elles dizem que o Sr. A. C. está identificado com Pernambuco, 

que he Pernambucano; mas eu pergunto-lhes: desde quando? Que 

occorreo de novo, ha 4 ou 5 annos, que collocasse o Sr. Antonio Carlos 

nessas circumstancias para com Pernambuco? Esta praieirada he tão 

estupida! Pois não vio, que essa arara ninguem lh’a engole? O Sr. 

Antonio Carlos está tão identificado com Pernambuco, como toda essa 

enfiada de magistrados anteriores e posteriores ao fidalgo Paulistano, 

que aqui vierão fazer jus a uma cadeira de dezembargo, e forãosse e 

ninguem mais soube delles; mas supponhamos que o Sr. A C. foi a 

execepção da regra; pois em cinco vagas que tem havido de Senadores, 

nunca estes patriotas se lembrarão do Varão assignalado? Será porque 

agora he que se conhecerão os proveitos da revolução de 1817, na qual 

o Sr. A C. teve parte, não mesquinha; ainda que depois tenha renegado 

muitas vezes as opiniões republicanas? Miseravel gente! adula! se elle 

vos mandasse o grão-couro, e até o grão Diabo, não tivesse duvida, que 

não lhes faltarieis! 

 As cedulas da praia, andão agora pelo Bonito: um rabudo praieiro, 

de nome João Guilherme, daquelle termo, as tem alli introduzido pelo 

que foi processado com outros patriotas livres. Os rapazes estão tão 

baldos ao naipe d’ouro! Os creditos abertos durante as evoluções do 

ligeiro estão por saldar e he preciso continuar na empreza do dinheiro 

barato. Ahi vierão a thesouraria para serem examinadas uma meia duzia 

das verdes de 100, e outras tantas das vermelhas de 20. Sempre foi 

grande fraqueza da policia treme-treme não apanhar um Baronista nesta 

especulação, entretanto que os amigos e correligionarios do queixudo 

Urbano e mais sucia se stão deixando agarrar! Tal he o escandalo com 
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que elles assentarão que podião no seu tempo continuar aquillo que com 

cautela fazião em outro. 

(Diario de Pernambuco. 11/01/1845) 

 

Em (27), temos uma carta reproduzida na íntegra, extraída da seção 

Correspondência, do Diario de Pernambuco. Como já foi esclarecido no capítulo 

dos procedimentos metodológicos, não foi possível reproduzir edições inteiras de 

todos os jornais pesquisados devido ao fato de que não estão todos digitalizados. 

Assim, tomamos de empréstimo ao trabalho de Fraga (2001) algumas cartas 

publicadas em jornais pernambucanos da primeira metade do século XIX, 

considerando que as cartas do leitor, anônimas ou não, cumpriam nessa época um 

importante papel na disseminação de informação, na veiculação da notícia.  

 

Nesta carta (exemplo 27), a heterogeneidade pode ser verificada por algumas 

estratégias. Logo de início, o locutor traz à baila a voz de seu opositor, o Diario 

Novo, anunciando que um novo número do periódico está circulando com seus 

candidatos à senatoria ─ Appareceo emfim o D. – novo com os seos candidatos para 

a Senatoria! Estava tão calado! Era vergonha, ou cautella? Em seguida, a 

heterogeneidade é materializa num tom jocoso, em que o ethos prévio dos praieiros 

─ o de defensor dos brasileiros contra a exploração portuguesa ─ é contestado pelo 

Diario. Isso não significa que o Diario de Pernambuco considere o nacionalismo 

uma virtude, mas apenas uma característica que o Partido da Praia não tem. Este 

aspecto pode ser verificado no fragmento a seguir: 

 

Os rapazes da praia que teem um amor a patria, como já mais houve em 

entranhas de filho para mãi que o parisse, assentarão que o Sr. Antonio 

Carlos era digno candidato por esta provincia, não ha mais que dizer 

palavra; mas isto he só lá para a sua gente: elles dizem que o Sr. A. C. está 

identificado com Pernambuco, que he Pernambucano; mas eu pergunto-

lhes: desde quando? Que occorreo de novo, ha 4 ou 5 annos, que 

collocasse o Sr. Antonio Carlos nessas circumstancias para com 

Pernambuco? Esta praieirada he tão estupida! Pois não vio, que essa 

arara ninguem lh’a engole? 
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Esta estratégia representa também uma atitude responsiva, nos dizeres de Bakhtin, ao 

posicionamento político do Partido da Praia, constituindo um importante aspecto da 

construção do ethos. Sobre esta atitude responsiva, Bakhtin (2003, p. 272) asinala 

que 

Todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau: 

porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno 

silêncio do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua 

que usa mas também de alguns enunciados antecedentes ─ dos seus e 

alheios ─ com os quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações 

(baseia-se neles, polemiza com eles, simplesmente os pressuposições já 

conhecidos do ouvinte). 

 

Este aspecto discutido por Bakhtin é constatado no exemplo (27), pois ao introduzir 

o discurso dos praieiros como parte do seu, embora para contradizê-lo, o locutor 

constrói uma teia discursiva na qual, baseando-se em discursos anteriores, polemiza 

com seus opositores. 

 

Outro aspecto que sobressai neste exemplo é a heterogeneidade construída por meio 

da representação de discurso que, tradicionalmente, designa-se discurso 

relatado/reportado (assentarão que o Sr. Antonio Carlos era digno candidato por 

esta província; elles dizem que o Sr. A. C. está identificado com Pernambuco, que he 

Pernambucano). Esta forma de reportar o discurso de outrem representa um aspecto 

importante da construção do ethos, já que no estilo indireto o locutor se expõe ao 

interpretar o discurso que representa, põe nele suas palavras e assim o faz porque tem 

o poder necessário para fazê-lo. O poder de um locutor que, supostamente anônimo, 

como era a maioria dos que escreviam para a seção Correspondencia, gozava de um 

espaço favorável à exposição de seu posicionamento político-idelógico. Por outro 

lado, é preciso dizer, que o poder não é unicamente o resultado de fatores externos ao 

discurso, pois o processo discursivo é o espaço por excelência da construção do 

ethos, que pode confirmar, atenuar ou, até mesmo, negar a imagem preexistente ao 

discurso. Sendo assim, o ethos prévio e o ethos discursivo (HADDAD, 2005) 

corroboram com a manifestação do poder verificado em (27). 
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No fragmento seguinte, a sobreposição de vozes pode se dá pela inserção de uma fala 

popular e pela representação de discurso. Vejamos: 

 

 (28) 

O NUNES DEANTE DO POVO 

 Na noite do dia 12 compareceu o Nunes Maxado em uma reunião de 

brazileiros confiado que era esse o tempo em que ele cantava no poleiro; 

mas os meus irmãos o foram desancando, de modo que ficou o pobre omem 

aturdido. 

 Não quer o Nunes ver no povo pernambucano um pensamento; 

coitado, pensa que nós os que vivemos do nosso trabalho somos como ele, 

que nada vê; mas o povo lhe dice ─ o nosso pensamento está na conquista 

da nossa liberdade, da nossa soberania, queremos que nos deixeis votar. Viu 

n’isto o Nunes manejo doa guabirús; mas o povo lhe respondeu presto ─ 

Vós nos injuriaes, nós queremos ser livres, não suportamos a vossa 

imposição; deixai-nos votar, confiai na justiça do povo, si tendes consiencia 

do vosso merecimento. 

 Mas o pedinte dice ao povo: vós não deveis escolher, si não formos 

nós reeleitos, não tendes quem defenda a vossa cauza, e a praia se acabará. 

(O Tribuno. 19/10/1847, p. 3)  

 

A expressão cantava no poleiro faz parte do repertório popular (cantar de galo), não 

tem autoria reconhecida. Configura a intertextualidade stricto sensu do discurso 

alheio, de que fala Koch (2004). A inserção dessa fala delineia o tom jocoso com que 

o locutor de O Tribuno se refere ao praieiro Nunes Maxado. Em seguida, temos uma 

seqüência de discursos representados de forma direta, mas desta vez sob autoria, 

constituindo a intertextualidade explícita (KOCH, 2004). No entanto, é fundamental 

destacar que o discurso representado em estilo direto não parece revelar qualquer 

preocupação com a fidelidade ao discurso representado, e sim a criação de um 

simulacro, uma reprodução de diálogo fictício, mesmo porque não parece ser 

possível a reprodução de falas tão longas na íntegra. Desse modo, o simulacro 

discursivo também simula um locutor que reproduz com fidelidade a fala de outrem, 

quando em verdade a manipula em seu favor.  
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O exemplo (29), a seguir, é uma carta publicada no periódico O Capibaribe, jornal 

que também cirulou no Recife na primeira metade do século XIX e que se opunha ao 

movimento praieiro. Como temos visto em exemplos anteriores, o caráter polifônico 

da língua, seja intertextual ou interdiscursivo, aparece no discurso com propósitos 

diversos, mas sempre como um aspecto relevante da construção de imagens sociais. 

Em (29), a interdiscursividade é evidenciada por meio de um metadiscurso, como 

veremos a seguir:  

 

(29) 

 Lendo o Diario Novo n. 205 deparei com uma correspondencia, em 

que é fortemente calumniado, e insultado o vigario do affogado, e com 

quanto naõ precise elle de deffesa, e prefira antes, que se entregue ao 

despreso esse parto de miseraveis intrigantes, todavia direi sempre alguma 

coisa, para que se reconheça de quanto é capaz a alma pequenina de um 

inimigo rancoroso. 

 Ha no affogado um padreca immoral até o ultimo ponto, um 

padreca, que ali dando os maiores escandalos, e representando fielmente o 

papel desses padres, que apparecem nos bumbas-meu-boi-, constituio-se 

inimigo do vigario; somente porque tirou-lhe a coadjutoria, para entrega-

la a quem melhor a servisse. Esse padreca, conhecido ali por Pedro 

bruaca, e cujo porte e trajar indicaõ logo a quem o vê o mais perfeito 

patusco, e espadacim, assentou que devia vingar-se do vigario, 

calumniando-o, intrigando-o, na esperança de que chegando suas 

calumnias e intrigas aos ouvidos do Exmº Prelado, as possa este acreditar 

a ter algum procedimento contra o vigario; sem entretanto lembrar-se esse 

Pedro bruaca, que se S. Exc. Reverendissima fosse exactamente 

informado da vida irregular, que elle passa, ha muito o teria suspenso de 

ordens: porque um sacerdote da suà estofa naõ faz mais do q’ 

redicularisar o ministerio sagrado, e desacretidar o estado clerical. Todos 

sabem, que o vigario do affogado, alem de sua idade provecta, padece 

molestias chronicas, que se exarcebaõ de tempos em tempos, e o prostaõ 

completamente; sendo que por causa disto naõ é possivel que elle se 

preste sempre ao desempenho de seus deveres, pois que ad impossibilia 

nemo tenectur; mas o Pedro bruaca nada dissimula, nada disculpa, 



 142 

querendo enchergar o argueiro q’ esta no olho alheio atravez da trave, q’ 

cobre o seo naõ cessa de invectivar contra o vigario. Parece-nos entretanto 

que ninguem é taõ imcompetente para dirigir censuras como um inimigo 

pequenino, a quem somente impelle a sede de vingança por um fato alias, 

que muito honra o vigario: por quanto mostra o cuidado que elle tem de 

suas ovelhas, naõ querendo confia-las de um padreca, que diz 

publicamente, que naõ acredita em Sacramentos, que assiste aos actos 

mais solemnes da igreja de sobre-casaca de riscado, levando de braço a 

sua amasia, que manda atirar na porta da igreja os paramentos, com que 

sahira a dar o Santissimo viatico etc. etc. etc. Da guerra de um sacerdote 

dessa qualidade muito se deve alegrar o vigario, porque enfim é da 

naturesa das coisas, que os máos façaõ guerra aos bons. Talvez ainda me 

resolva a dizer mais alguma coisa desse novo Polidori, que vive no 

affogado: por ora rogo-lhe Sr. Redactor, queira dar publicidade a estas 

linhas. 

                                                                           O Marreca 

(O Capibaribe. 27/09/1848) 

 

Na carta publicada pelo jornal O Capibaribe, exemplo (29), o locutor volta-se para o 

discurso do Diario Novo, em algumas passagens, avaliando-o, julgando-o. Logo no 

início, o locutor faz referência a uma correspondencia publicada pelo jornal praieiro 

Diario Novo, na qual é fortemente calumniado, e insultado o vigario do affogado. 

Temos aqui uma avaliação do discurso de outrem construída por meio do 

modalizador fortemente e das expressões verbais em função adjetiva calumniado e 

insultado. Mais adiante, aparece novamente o metadiscurso materializado por outras 

expressões avaliativas destacadas a seguir:  

 

Esse padreca, conhecido ali por Pedro bruaca, e cujo porte e trajar indicaõ 

logo a quem o vê o mais perfeito patusco, e espadacim, assentou que devia 

vingar-se do vigario, calumniando-o, intrigando-o, na esperança de que 

chegando suas calumnias e intrigas aos ouvidos do Exmº Prelado, as possa 

este acreditar a ter algum procedimento contra o vigário [...] 
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As expressões destacadas, extraídas do exemplo (29), representam a avaliação que o 

locutor de O Capibaribe (O Marreca) faz do discurso do vigário Pedro bruaca, que 

escreve no Diario Novo, um periódico praieiro. Estas expressões avaliativas, que dão 

matéria a um ponto de vista ideologicamente situado, são poderosos elementos 

constituidores de imagens sociais, pois a seleção léxica para designar os objetos 

representa uma interpretação do locutor sobre mundo e sobre o outro. Assim, o que é 

notícia para a imprensa praieira é descrito como calúnia e intriga contra alguém que 

tem molestias chronicas, que se exarcebaõ de tempos em tempos, e o prostaõ 

completamente. 

 

Outro aspecto que merece atenção, como elemento importante na construção do 

ethos, é a descrição que o jornal O Capibaribe faz do vigário Pedro bruaca. No 

discurso deste periódico, o vigário representa  

 

fielmente o papel desses padres, que apparecem nos bumbas-meu-boi [...] 

um padreca, que diz publicamente, que naõ acredita em Sacramentos, que 

assiste aos actos mais solemnes da igreja de sobre-casaca de riscado, 

levando de braço a sua amasia, que manda atirar na porta da igreja os 

paramentos, com que sahira a dar o Santissimo viatico etc. etc. etc 

 

Temos neste fragmento um discurso que traz à baila um apelo a costumes e ritos 

tradicionais da igreja católica reconhecidos pela sociedade. Assim, ao construir a 

imagem do outro como um sacerdote que não preza por esses valores, o locutor do 

jornal O Capibaribe vai ao encontro de um pensamento religioso conservador 

presente na sociedade, construindo, concomitantemente, para si uma imagem de 

seriedade, de moralidade, de alguém que respeita a igreja; um ethos construído num 

jogo de espelhos que reflete imagens contrárias.  

 

Vale ressaltar, no entanto, que essa oposição de imagens não está explícita e nem 

preexiste ao discurso. Ela é sugerida pelas pistas ─ na descrição de seu opositor, por 

exemplo ─ que o locutor fornece no procesamento discursivo. Perelman; Olbrechts-

Tyteca (1996, p. 132) assinalam que  
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O fato de selecionar certos elementos e de apresentá-los ao auditório já 

implica a importância e a pertinência deles no debate. Isso porque 

semelhante escolha confere a esses elementos uma presença, que é um 

fator essencial da argumentação [...]. A presença atua de um modo direto 

sobre a nossa sensibilidade.  

 

Tendo em vista este aspecto, consideramos aqui que o apelo aos valores religiosos, 

postos em presença pelo locutor de O Capibaribe na descrição que faz do vigário 

Pedro bruaca, atua diretamente sobre a sociedade do século XIX, cujo pensamento 

religioso tradicional/conservador é confrontado com o comportamento pouco 

ortodoxo do vigário que escreve no periódico praieiro, Diario Novo. Desse modo, 

esta descrição constitui-se num elemento fundamental na construção do ethos, de 

imagens sociais que se confrontam no discurso por meio do dito (os elementos em 

presença) e do sugerido (‘eu me oponho ao que eu apresento sobre o outro’). 

 

Se a descrição de Pedro bruaca confere ao locutor uma imagem que se opõe ao 

objeto descrito, significa dizer que há diferentes vozes postas no plano do discurso, 

em ação na construção do ethos, pois há um discurso religioso conservador, 

previamente reconhecido, que indiretamente constitui o discurso do locutor; e só o 

reconhecimento dessas vozes contrárias a vigários freqüentadores de bumbas-meu-

boi torna pertinente o uso desta informação como um elemento inportante para a 

argumentação, para a adesão ao ponto do vista do locutor. 

 

Partindo dessa observação, entendemos que à argumentação é inerente a construção 

de imagens sociais de diferentes atores, pois para a eficácia do argumento, é 

fundamental que o sujeito produtor reelabore a realidade discursivamente, de modo 

que esta favoreça seu ponto de vista e lhe confira as condições necessárias para dizer 

o que diz, ou seja, projete um ethos de confiabilidade. E nesta atividade, não se pode 

desconsiderar o papel do interdiscurso. 

 

Vejamos nos exemplos seguintes a sobreposição de vozes por meio, mais uma vez, 

da representação de discurso: 
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(30) 

O Clamor, e o Foguete. 

 

Diz o mestre clamor ─ que a canalha da praia é tão infame, que a 

excepçaõ da descompostura, e do insulto, é uma miseria, uma porcaria! ─ 

O tal coiza é que, sò tem na immunda bôca porcaria, e muita porcaria, e a 

prova é que o tal casmurro já elogia descompondo; e porque o ─ Foguete 

─ o avisou, é quadrúpede, burro, besta, cambundá, e de mais a mais 

camelo de oculos!! Ora dá-se maior destempero! Onde viu, meu patola, 

camelo de oculos? Haverá algum no partido da ordem? Que talento!... 

camelo de oculos!... Ora digaõ lá se o tal bicho naõ está doudo: e quando 

muito ─ azorrague ─ preciza. Vamos ao que importa. 

(O Foguete. 31/05/1845, p. 3) 

 

(31) 

 O Lidador, n. 229, em um artigo que tem por titulo = Resposta ao 

Diario Novo = fez-no a honra de analysar o artigo de fundo do n. 251 do 

nosso jornal. Favor é esse que poucas vezes lhe merecemos, ou por não 

sermos dignos de sua consideração, ou por qualquer outro motivo que não 

lhe apraz declarar. Temos, porêm, constantemente observado que quando 

o = Lidador = se occupa do nosso Diario, principia sempre por dizer 

falsidades, passa depois ás injurias e nunca deixa de acabar sem 

calumnias. E por uma gradação de que nunca se afasta. 

 Affirma O Lidador que os deputados praieiros da extinta legislatura, 

chamados a contas e estando a sua reeleição em perigo, foram os 

(ilegível) do artigo do n. 251 do Diario Novo [...]. 

 Diz O Lidador que a enumeração que fizemos dos serviços prestados 

pelos membros da extinta deputação praieira reduz-se a terem sollicitado 

e obtido do governo imperial as demissões sucessivas de trez presidentes, 

e arrancando a pasta ao Snr. Hollanda. Quando não fossem outros os 

serviços prestados pela deputação Pernambucana, bastavão esses para 

firmar o seu credito. Desarreigar o predominio de uma familia que havia 

feito um feudo desta provincia, fazer retirar da administração della 
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aquelles que por interesses vis e mesquinhos pretendião ainda sustentar a 

intitulada influencia legitima, e remover finalmente todos os embaraços 

que se suscitavão tanto na côrte como nesta provincia contra o 

desenvolvimento das idéas justas e nobres do partido praieiro, não deixão 

por certo de serem serviços de grande valía.  

(Diario Novo. 01/12/1947, p. 1) 

 

 

Em (30), o locutor já inicia seu discurso com a voz de outrem por meio da 

representação de discurso em estilo indireto. Para Martins (1998), este estilo de 

discurso representa maior comprometimento do locutor em relação ao enunciado, 

pois nele prevalece seu ponto de vista sobre a fala do enunciador. Assim, podemos 

verificar que o locutor de O Foguete elabora seu discurso, interpretando e 

reconstruindo a fala do outro ao qual se opõe da maneira que convém a seus 

objetivos. Evidentemente essa reconstrução é aqui um importante elemento na 

construção do ethos. Sobrepondo as vozes, o locutor altera seu ethos prévio, 

construído por seu opositor, e “devolve” a este a imagem de infame por meio de um 

artifício retórico que é apresentar como prova o que não necesariamente o é (e a 

prova é que o tal casmurro já elogia descompondo). Há ainda que se destacar 

neste exemplo o metadiscurso, pois a estratégia retórica de apresentação da prova 

representa uma ação metadiscursiva de avaliação do discurso do outro.   

 

No fragmento (31), a ação responsiva do locutor do Diario Novo é explicitada no 

início do texto, ao discorrer sobre uma análise deste jornal feita pelo O Lidador. No 

segundo e terceiro parágrafos, o locutor inscreve a voz do outro, pelo discurso 

representado indireto, para contestá-la em seguida (Affirma O Lidador que ...; Diz 

O Lidador que...). Como já dissemos, a interdiscursividade se materializa no texto 

de diversas maneiras e com diversos objetivos. Neste caso, o locutor do Diario Novo 

constrói seu contraponto num tom irônico, fazendo da crítica do outro, parte do seu 

discurso. No entanto, numa reconstrução do objeto, a crítica é incorporada como um 

dado positivo à sua imagem, o que provoca um importante efeito retórico sobre os 

interlocutores ─ Quando não fossem outros os serviços prestados pela deputação 

Pernambucana, bastavão esses para firmar o seu credito.  
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Outro aspecto que merece destaque neste exemplo é quando, no primeiro parágrafo, 

o locutor, novamente num tom irônico, constrói uma gradação para representar a 

crítica que o Lidador faz ao Diario Novo: 

 

Temos, porêm, constantemente observado que quando o = Lidador = se 

occupa do nosso Diario, principia sempre por dizer falsidades, passa 

depois ás injurias e nunca deixa de acabar sem calumnias. E por uma 

gradação de que nunca se afasta. 

 

Nesta gradação, percebemos a construção do ethos d’O Lidador como um 

periódico que não merece confiança por sempre publicar mentiras. É fundamental 

frisar aqui que esta estratégia antecede o discurso representado, objetivando anular, 

ou ao menos enfraquecer, as palavras d’O Lidador contra os praieiros do Diario 

Novo. Temos então, em ambos os exemplos, a sobreposição de vozes por meio do 

discurso representado em estilo indireto, prevalecendo, assim, a voz e o ponto de 

vista do locutor, tanto no recorte do que está sendo reportado quanto na 

interpretação/reconstrução que faz da fala de outrem. Além disso, aparece em (30) 

e em (31) a ação medadiscursiva em que o locutor volta-se ao discurso de seu 

opositor, contestando-o. Ao que nos parece, a construção das imagens de si, não 

raras vezes, tem como ponto de partida a anulação dos efeitos de sentido 

provodados por um ethos prévio, daí a necessidade do metadiscurso: uma estratégia 

que possibilita o locutor refazer as imagens de si e do outro.  

Nos exemplos seguintes, destacamos a interdiscursividade materalizada em 

proposições negativas, cuja voz de outrem é inscrita sob polêmica. Vejamos:  

 

(32) 

Ao Diario de Pernambuco 

 

 É falso, falsissimo que se tenha espalhado um só boato aterrador nesta 

cidade, nem a menor idea de transtorno desde o dia 27 de junho para cá. É 

falso e falsissimo, que o governo tenha tido uma só denuncia formal, nem 

queixa nem susto; tudo parte de uma pequena orla, que cerca o vice-

presidente em sua secretaria ou em sua casa. Nada diriamos ácerca do 

artigo de fundo do Diario de Pernambuco, se aquillo se limitasse a nós, que 
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sabemos o fim dessa especie de triste homenagem: falar do Sr. Barata,  do 

Sr. Antonio Carneiro! Porem fóra desta capital pode alguem pensar que ha 

em tudo aquillo alguma cousa de verdade, quando existimos na mais 

perfeita paz; e no meio da confiança da tropa de linha e do Sr. 

Commandante das armas. O que verdadeiramente devemos sentir é que o 

governo esteja servindo de vassoura, com que se pretende varrer a lama de 

tanta gente, q’nuca teve importância. Deos traga por ahi o vapor do sul 

quanto antes, porque em verdade, a excepção Manoel de Souza, nunca 

tivemos um provisorio mais desgraçado nem mais ridiculo. 

(Diario Novo. 10/07/1848, p. 1) 

 

(33) 

 O Brasil naõ està em estado de ser fundo d’alguem, e Pernambuco, 

que faz uma parte em importante do Brasil naõ quer, e naõ pode por forma 

alguma ser governado por uma familia. O governo d’aqui naõ é de 

mandòes, naõ é a olygarchia: o povo quer intervir pelos meios que a 

constituiçaõ garante na confeiçaõ das leis, e naõ se ha de mais sugeitar á 

votaçaõ da fabrica de Monjope, e as falsificações das actas de Iguarassú. 

(O Praieiro. 13/11/845, p. 2)  

 

(34) 

Naõ ha, ou quase naõ ha uma só pernambucano livre, que naõ esteja 

prevenido, pelo menos com uma claviaa, e concoenta cartuxos embalados, e 

para que isto? Para em ultimo cazo fazerem uso d’essas armas, a fim de 

conquistarem seus fúros e garantias, supplantadas de ha muito, por um 

governo centralisador e perverso, que entendeu em seu besunto, que os 

pernambucanos eraõ um povo de selvagens, e que naõ deviaõ ter garantias! 

Convensão-se pois esses governos passados, e seus adeptos, que 

debaixo da cortina esperaõ ainda massacrarnos, que jamais o conseguirão; 

porque nós naõ cessaremos de bradar a esse generoso, e patriotico povo que 

naõ se curvem a mandões, e fidalgos improvisados, que, conlluiados com os 

portuguezes governão-nos com o ─ punhal, e bacamarte ─, extorquindo-nos 

o suor, para rodarem em ricas berlindas! 

(A Voz do Brasil. 27/06/1848, p.1) 



 149 

 

Nos exemplos (32), (33) e (34), percebemos a interdiscursividade por meios de 

proposições com valor negativo. Embora os enunciados presentes em (32) não 

apresentem o elemento de negação (não, nunca etc.), a expressão é falso, 

falsissimo correponde à “não é verdade”. Assim, tomamos a primeira como 

proposição negativa, considerando sua atitude responsiva a outro discurso, afinal, 

só se pode afirmar que um dado é falso a partir de um discurso em que se afirme 

esse mesmo dado como verdadadeiro. Ainda em (32), o locutor revela a autoria do 

discurso que contesta: o Diario de Pernambuco, que, na versão de O Pariaiero, 

publica falsidades que precisam ser negadas. Já em (33), aparecem enunciados 

como  

 

O Brasil naõ està em estado de ser fundo d’alguem, e Pernambuco, 

que faz uma parte importante do Brasil naõ quer, e naõ pode por 

forma alguma ser governado por uma familia. O governo d’aqui 

naõ é de mandòes, naõ é a olygarchia. 

 

Essa organização discursiva com proposições negativas atesta, conforme assinala 

Fairclough (2001), a presença de outros discursos. Isto não quer dizer que o locutor 

de O Praieiro esteja respondendo a um texto concreto, real, mas a acirrada disputa 

político-ideológica travada em Penambuco entre praieiros e gabirus, disseminada 

pela imprensa da época, remete-nos a formações discursivas que nos fazem 

compreender esses enunciados como resposta.  Podemos reconhecer, por exemplo, 

os discursos de oposição dos praieiros à oligarquia que governava Pernambuco. 

Verificamos, assim, que a negação também representa um aspecto que materializa 

o discurso de outrem, inscrevendo no texto vozes que serão contestadas. É o que 

também ocorre em (34):  

 

Convensão-se pois esses governos passados, e seus adeptos, que debaixo 

da cortina esperaõ ainda massacrarnos, que jamais o conseguirão; 

porque nós naõ cessaremos de bradar a esse generoso, e patriotico povo 

[...] 
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A expressão jamais o conseguirão (refereindo-se a suposta tentativa de massacre do 

governo passado) introduz a fala de outro, pois a negação pressupõe que alguém 

tenha declarado querer massacrar. O mesmo ocorre com nós naõ cessaremos de 

bradar , indiciando a atitude responsiva d’A Voz do Brasil à possível censura do seus 

oposiores. 

  

Nos exemplos seguintes, destacamos mais algumas estratégias que dão materialidade 

à sobreposição de vozes, a saber, o uso de proposições negativas e a representação de 

discurso.   

 

 

 (35) 

 É chegada a epocha das perseguições, e violencias, está installada uma 

comissão mista para indicar os nomes dos que devem ser presos, e 

processados,  hoje segundo se diz geralmente tem de se proceder á 

(ilegível) recrutamento tal, que d’elle não escaparão nem os casados, nem 

os bachareis, nem os padres, uma vez que sejão praieiros. Não haverá lei, 

que seja respeitada; o fim dos guabirús é vencer a todo custo, (ilegível) o 

brio pernambucano, sufocar o sentimento de nosso patriotismo. Não 

conseguirão. 

(Diario Novo. 09/11/1848, p. 2) 

 

(36) 

A BARCA DE VIJIA N. 3 

 O contemporaneo ocupou-se com o artigo sobre os indijentes, que foi 

publicado em o n. 8 do Tribuno, e pareceu querer argumentar. Si sempre 

assim fôra a imprensa policial de Mendes, podia-se deixal-a passar. 

 Mas foi a Barca infeliz na sua contestação, e infeliz, porque não soube 

ler o artigo, que quis contestar. O Tribuno não disse que o sr. Xixorro fosse 

a cauza da indijensia, e do seu abandono; bem claramente anunsiou, que a 

cauza da indijensia era o governo, e a palavra governo não quer dizer 

Xixorro. [...] 

 Entretanto sempre cabe a S. Exc. sua parte n’estes males, porque 

também está governando. Vamos porem com a argumentação da barca. 
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 Diz a barca que o meu predilecto barão da Boavista também é culpado 

da falta de azilo para a pobreza; ─ porque tendo tantos dinheiros, que 

esbanjou em obras uteis sim, porem não tão necessárias, nunca teve um só 

pensamento que dicesse respeito a pobreza. 

(O Tribuno. 06/09/1847, p. 3) 

 

No exemplo (35), começando pelas proposições negativas, verificamos que a 

negação é uma declaração que se constrói tendo em vista a aceitação de um dado 

anterior. Assim, quando o locutor do Diario Novo declara que não escaparão nem os 

casados, nem os bachareis, nem os padres, uma vez que sejão praieiros, está dado 

como aceito que não se deve prender ou perseguir pessoas que estejam nas categorias 

mensionadas, que ninguém escapará estando nessas condições. Evidentemente, essa 

declaração projeta uma imagem desfavorável aos opositores dos praieiros, ao mesmo 

tempo em que, na instauração da polêmica, uma imagem contrária é discursivamente 

construída para os líderes da Praia. O interdiscurso dado como aceito (devem ser 

poupados da prisão homens casados, bacheréis e padres) é, neste caso, de 

responsabilidade dos praieiros. No entanto, a negação projeta o interdiscuso a outros 

sujeitos, dando ao interdiscurso uma aparência de consenso, ou seja, como se toda 

sociedade compartilhasse a idéia de que devem ser poupados da prisão homens 

casados, bacheréis e padres. E é justamente da admissão/simulação desse 

“compartilhamento” que vem a força argumentativa da negação. 

 

A negação em (36), diferentemente, contrapõem-se ao discurso de outrem. 

Entretanto, o que merece maior destaque nesse exemplo a ironia na construção da 

negativa. Tomando por irônico o enunciado que pretende dizer o contrário do que diz 

e, ao mesmo tempo, diz as duas coisas, podemos constatar no seguinte fragmento do 

exemplo (29) o uso dessa formulação:  

 

O Tribuno não disse que o sr. Xixorro fosse a couza da indijensia, e do seu 

abandono; bem claramente anunsiou, que a cauza da indijensia era o 

governo, e a palavra governo não quer dizer Xixorro. [...]   

 

A ironia se materializa pelo jogo retórico que empreende o locutor com a semântica 

da palavra governo. Um recurso que se confirma no fragmento seguinte do mesmo 
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exemplo (36), quando afirma o que havia negado ─ Entretanto sempre cabe a S. 

Exc. sua parte n’estes males, porque também está governando. Não se trata aqui 

de uma contradição no discurso de O Tribuno, mas de um comentário jocoso e 

irônico, confirmado pela estratégia de contrapor os sentidos de governo e Xixorro . 

Sendo assim, podemos considerar que, neste caso, a proposição negativa é uma 

simulação para reafirmar. 

 

O discurso representado também é uma estratégia que aparece nos dois exemplos (35 

e 36). No Diario Novo, o locutor faz uso do que Maigueneau (2001, p. 139) 

denomina modalização em discurso segundo ─ segundo se diz geralmente [...]. Na 

visão do autor, essa estratégia representa um modo mais discreto de o locutor afastar-

se da responsabilidade sobre um enunciado. Mas é interessante notar que o locutor 

do Diario Novo não identifica um responsável pelo enunciado, pois se utiliza de uma 

estrutura de sujeito indeterminado, um recuros retórico que projeta a 

responsabilidade do enunciado para uma coletividade. Assim, não é alguém 

específico, mas a sociedade que diz que, do novo governo, não escparão nem os 

casados, nem os bachareis, nem os padres, uma vez que sejão praieiros. 

 

Já em O Tribuno, fragmento (36), o locutor utiliza a representação de discurso em 

estilo indireto ─ Diz a barca que o meu predilecto barão da Boavista também é 

culpado da falta de azilo para a pobreza. Aqui vale destacar o que assinala 

Bakhtin (2002, p. 147, 148) sobre o discurso de outrem. Segundo o autor,  

 

Toda a essência da apreensão apreciativa da enunciação de outrem, tudo o 

que pode ser ideologicamente significativo tem sua expressão no discurso 

interior. Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, 

privado da palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores. 

Toda a sua atividade mental, o que se pode chamar o “fundo perceptivo”, é 

mediatizado para ele pelo discurso interior e é por aí que se opera a junção 

com o discurso apreendido do exterior. A palavra vai à palavra. É no 

quadro do discurso interior que se eftua a apreensão da enunciação de 

outrem, sua compreensão e sua apreciação, isto é, a orientação ativa do 

falante. 
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De fato, não podemos desconsiderar a participação do locutor na representação do 

discurso de outrem, especialmente quando se trata de uma representação em estilo 

indireto. A expressão bakhtiniana de que a palavra vai à palavra expressa com 

propriedade nosso ponto de vista sobre o fenômeno. Assim, cremos que o locutor vai 

ao discurso do outro para expressar o seu próprio, a sua voz. Essa apreensão é, 

portanto, uma atividade do falante/locutor que, em função de fatores diversos, tais 

como poder, papéis sociais, domínio do tema etc., seleciona ora o estilo direto ora o 

indireto.  

 

No exemplo (36), por meio da representação indireta do discurso de outrem, o 

locutor de O Tribuno opera mais livremente sobre o discurso exterior, fazendo com 

que sua voz prevaleça sobre a voz do discurso representado. Na imprensa da primeira 

metade so século XIX, esse estilo de representação é o mais freqüente em todos os 

periódicos. O jornal O Tribuno, por exemplo, é de oposição aos praieiros, e o que 

verificamos, no tocante aos aspectos aqui analisados, é que eles não diferenciam a 

imprensa praieira da imprensa gabiru, o que denota a força, o poder que cada grupo 

detinha na circulação da notícia: cada um deles como dono de sua própria mídia, 

revesando-se no poder. Segundo Bakhtin (2002, p. 147), conforme a língua, 

conforme a época ou os grupos sociais, conforme o contexto apresente tal ou qual 

objetivo específico, vê-se dominar ora uma forma ora outra, ora uma variante ora 

outra. Valendo-nos do que afirma o autor, assinalamos que as características 

observadas no corpus dessa pesquisa não caracterizam nenhum grupo em particular, 

mas parecem estar em conformidade com a época e com os grupos sociais, cujos 

sujeitos atuantes têm objetivos a cumprir e, em função disso, contextualizam suas 

escolhas discursivas. 

 

O aspecto polifônico é também evidente em (37), cuja notícia tem como título 

RESPOSTA. Vejamos: 

   

(37) 

RESPOSTA 

 Sem duvida é o sr. Nunes Maxado um campeão amabilíssimo, que 

não conhece o campo dos convicios, e das injurias, como o tem 

provocado, não só no anunsio acima, como no seu primeiro publicado no 
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D. ─ novo de 13 do corrente, n. 222; sem duvida é um omem indifinivel, 

e alem de toda a infamia imajinavel; ─ não mizeravel, mas rico de tretas; 

não perdido, mas mas ganhado nas devassidões aulicas.  

 Agradeço ao sr. Nunes Maxado o bem que me trata; e só lhe digo, 

que ─ si eu quizesse vender minha patria a côrte, e aos estranjeiros, seria 

com S. S. todo importansia, teria dinheiro para fazer eleição etc. etc.; mas 

prefiro ser mizeravel e perdido com tanto que não sofra os remorsos, que 

S. S. sofre, si sua alma depravada  é ainda capaz de remorsos. 

(O Tribuno. 23/10/1847) 

 

O fragmento (37) constitui-se num todo responsivo do jornal O Tribuno ao Diario 

Novo. Destacamos, porém, nesse exemplo o discurso representado em estilo direto, o 

que supostamente delimita os discursos dos diferentes locutores. No entanto, como 

afirma Bakhtin (2002, p. 147), o sujeito que apreende o discurso de outrem não é 

privado da palavra. Em maior ou menor grau, ocorre um reelaboração, um novo 

discurso no qual aparecem vozes sobrepostas. No caso do discurso direto presente no 

exemplo (37), o tom irônico dos enunciados antecedentes é fundamental na 

orientação do sentido, diminuindo, ou mesmo anulando, a credibilidade do locutor 

cujo discurso é representadado, afinal, não se deve confiar num omem indifinivel, e 

alem de toda a infamia imajinavel. 

 

No segundo parágrafo, o agradecimento ao sr. Nunes Maxado é também um ironia: 

o locutor elabora o enunciado para discursivamente funcionar em sentido contrário, 

pois não se agradece uma infamia imajinavel. Isto nos remete a uma complexa 

cadeia interdiscursiva manifestada por variadas estratégias e atravessadas por um tom 

irônico que funciona como importante recurso retórico na construção do ethos, das 

imagens dos sujeitos imbricados no discurso. 

 

O que pretendemos evidenciar nos fragmentos analisados, extraídos da imprensa 

praieira e da imprensa gabiru, é que ambas apresentam estratégias bastante próximas 

no que respeita à seleção que fazem dos elementos textual-discursivos: a 

predominância da modalização categórica, o modo como designam os objetos do 

mundo, a utilização de recursos retóricos, o tom irônico e, não raras vezes, inflamado 

com que defendem seus pontos de vista, a manifestção polifônica por meio de 
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variadas estratégias etc. Essa esemelhança, que inicialmente nos provocou, acabou 

por nos demonstrar nuances que demarcam os discursos desses dois grupos que se 

opuseram, enfrentaram-se e se revezaram no poder em Pernambuco, na primeira 

metade do século XIX.  

 

Dos periódicos que compõem o corpus de nossa pesquisa, Diario de Pernambuco, O 

Capibaribe e O Tribuno representam o discurso de oposição aos parieiros que, por 

seu turno, têm seus ideais disseminados pelos jornais Diario Novo, O Praieiro, A Voz 

do Brasil e O Foguete. Evidentemente, havia em Penambuco outros periódicos 

representantes da imprensa praieira e gabiru, mas os jornais aqui selecinados dão 

uma boa medida das formações discursivas que dominavam a imprensa 

pernambucana da época. Quanto às suas carcterísticas, a modalização categórica e a 

representação de discurso, por exemplo, materializam posicionamentos ideológicos 

de ambos os grupos. Vejamos: 

 

a) ninguem tambem ignora que elles comião grande parte desse dinheiro a 

percorrer os engenhos da illuste parentella, como visitadores, e 

acompanhados de soldados de cavallaria (Diario Novo. 04/05/1846) 

 

b) Sem duvida é o sr. Nunes Maxado um campeão amabilíssimo, que não 

conhece o campo dos convicios, e das injurias [...] (O Tribuno. 

23/10/1847) 

 

Como podemos verificar, as afirmações categóricas, com valor de verdade aceita 

universalmente são estratégias retórico-discursivas empreendidas pelos jornais de 

ambos os grupos. Além disso, essas afirmações categóricas não apresentam a 

primeira pessoa em sua construção. É o que Fairclough (2001, p. 200) denomina 

modalidade objetiva, em que o falante está projetando seu ponto de vista como 

sendo universal. Na visão do autor, essa subjetividade implícita freqüentemente 

implica alguma forma de poder. É o que ocorria no Brasil do século XIX, cujo poder 

da imprensa não era restrito a um grupo apenas. 
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Vejamos agora o discurso representado: 

 

a) Diz O Lidador que a enumeração que fizemos dos serviços prestados 

pelos membros da extinta deputação praieira reduz-se a terem 

sollicitado e obtido do governo imperial as demissões sucessivas de trez 

presidentes [...]. (Diario Novo. 01/12/1847) 

 

b) Diz a barca que o meu predilecto barão da Boavista também é culpado 

da falta de azilo para a pobreza [...]. (O Tribuno. 06/09/1847) 

 

Os fragmentos (a) e (b) confirmam que o discurso representado é um aspecto 

polifônico também utilizado por ambos os grupos. Praieiros (Diario Novo) e gabirus 

(O Tribuno), mais uma vez, utilizam-se de estratégias semelhantes para introduzir a 

voz do outro e refutá-la. O estilo indireto verificado em (a) e (b) põe em evidência a 

subjetivide do locutor, já que se trata de uma reelaboração do discurso anterior, cujo 

sentido pode ser mais amplamente alterado que no discurso direto. Este aspecto da 

indiscursividade é, também, decorrente do poder que ambos os grupos detinham na 

divulgação de suas idéias. 

 

Outros aspectos interdiscursivos, tal como a intertextualidade, o metadiscurso, as 

proposições negativas etc. são também utilizados por toda a imprensa da época, o 

que nos encaminha a postular que, no plano textual-discursivo, parece não haver 

estratégia que seja característica de algum grupo.  

 

A reconstrução da realidade no processo de referenciação é também um indício 

significativo dessa semelhança. Expressões lexicais contundentes, conferindo o tom 

inflamado dos discursos, como injuria, parentella, calumnias, canalha, immoral, 

insulto etc. são utilizadas indistintamente por todos. Todos esses aspectos, por certo, 

materializam as ideologias de cada grupo, que vão variando em função dos 

contextos: ora seguidor da lei ora defensor de uma moral religiosa, ora na pregação 

da rebeldia ora na defesa da ordem.  
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Além disso, as imagens sociais construídas por essas estratégias levam em conta 

discursos anteriores e antecipados, configurando a atitude responsiva, a sobreposição 

de vozes no interior do processamento discursivo.  

 

O que, então, importa dizer sobre praieros e gabirus? Que são iguais? Muito embora, 

sob uma dada ótica, possamos dizer que sim, assemelhando as práticas políticas 

desses dois grupos, cremos que é possível apontar-lhes diferenças, não pelas 

estratégias no processamento discursivo, mas pelos efeitos de sentido por elas 

produzido, pelo ethos que elas projetam.  Primeiramente, a defesa de alguns 

princípios era mais claramente exposta pelos praieiros. Por exemplo, a defesa do 

comércio a retalho só para os brasileiros, voto livre e universal, fim do 

recutamento militar obrigatório, liberdade de imprensa, independência entre os 

poderes etc., que fizeram parte do Manifesto ao Mundo, documento publicado pelo 

Diario Novo em janeiro de 1849, não eram posições defendidas pelo partido gabiru. 

Por outro lado, tais propostas também não eram claramente rechaçadas pelos 

opositores dos praieiros. Afinal, na primeira metade do século XIX, predominou um 

forte sentimento nacionalista, anti-lusitano que se manisfestou, inclusive, na 

literatura romântica. O século das Luzes, com sua filosofia liberal, imprimiu 

decisivamente suas marcas no discurso da imprensa. Tanto é assim que o Diario de 

Pernambuco, de 11 de janeiro de 1845, não rechaça o sentimento nacionalista, não se 

declara defensor da dominação estrangeira no comércio, mas antes, num tom de 

ironia, põe em dúvida o sentimento prátrio do praieiros, deixando seu 

posicionamento político-ideológico num plano nebuloso.   

 

Os rapazes da praia que teem um amor a patria, como já mais houve em 

entranhas de filho para mãi que o parisse, assentarão que o Sr. Antonio 

Carlos era digno candidato por esta provincia, não ha mais que dizer 

palavra; mas isto he só lá para a sua gente: elles dizem que o Sr. A. C. está 

identificado com Pernambuco, que he Pernambucano; mas eu pergunto-

lhes: desde quando? [...].   

 

A imprensa praieira, por outro lado, é mais explícita em seus posicionamentos. 

Evidentemente, contribuíram com essa clareza as idéias liberais que, vindas da 

Europa, predominaram nos anseios da sociedade da época. É dentro desse contexto 
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que o periódico praieiro A Voz do Brasil publica em 15 de junho de 1848 um projeto 

da Assembléa Legislativa Provincial de Pernambuco. Vejamos: 

 

 Art. 1º. Ficaõ isemptos da decima urbana as casas, que pertencerem 

aos Cidadãos brasileiros natos. 

 Art. 2º. As casas, não só d’esta  Cidade, como as que se achaõ 

edificadas duas legoas, em seus suburbios, cujos proprietarios não tenhaõ 

nascido no Brasil, pagaráõ o imposto de vinte cinco por cento, do 

rendimento do aluguel.  

[...] 

 

O discurso de proteção aos brasileiros se traduz, como verificamos, em projeto de lei 

no período em que os praieiros governavam Pernambuco. Em nenhum periódico 

representante da imprensa baronista, ou gabiru, encontramos tal defesa, nem 

tampouco uma clara oposição a esta causa. O que verificamos é, pois, um discurso 

em favor da ordem, contribuindo para a construção de uma imagem de rebeldes para 

os praieiros; um apelo a valores morais conservadores etc. Isto pode ser 

exemplificado pelo fragmento extraído do periódico baronista O Capibaribe: 

 

Estas palavras, que se leem no Diario Novo n. 18 de 25 do corrente, 

revellaõ bem os principios, e a moralidade dos promotores do movimento 

generozo de Pernambuco: para elles o instincto substitue a rasaõ, a força 

ao direito, e o supremo tribunal, que deve julgar em appelaçaõ de tudo, e 

decidir assim da moralidade de todas as acções, e’ o das armas! 

 [...] 

 Entretanto saõ homens, que pregao’ doutrinas destas: homens, que 

parecem querer extinguir no povo o ultimo sentimento de moralidade, 

que se julgaõ com direito de governar o paiz exclusivamente! Risum 

tencatis amici. 

(O Capibaribe. 31/01/1849) 

 

O apelo à razão e à moralidade expresso n’O Capibaribe é um elemento 

fundamental da contrução do ethos. Aqui estão projetadas, interdiscursivamente, 

imagens distintas: a dos praieiros como um movimento irracional, amoral e 
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violento, características verificadas pelas acusaçãoes postas no discurso, e a 

imagem dos baronistas como os que respeitam o estado de direito, um ethos 

construído não pelo que diz de si no discurso, mas pelo que condena no outro. 

 

Sendo assim, constatamos na análise que não são exatamente os recursos retóricos, 

as estratégias textual-discursivas que singularizam cada grupo, que diferenciam os 

praieiros dos gabirus. O contexto sócio-histórico da primeira metade do século XIX 

favorecia esses usos e, em certa medida, davam uma uniformidade à imprensa da 

época. Os objetos do mundo, reconstruídos no discurso ─ os praieiros, os gabirus, o 

apelo à lei, à ordem e à moral, o sentimento nacionalista, os portugueses etc. ─ , os 

efeitos de sentido produzidos nessa reconstrução e, sobretudo, o ethos 

discursivamente projetado em função desses sentidos delimitam esses dois grupos. 

Não são iguais. E a imprensa produzida por cada um deles dá testemunho desse 

fato, oferecendo-nos os indícios necessários a essa constatação. É, pois, no plano 

do discurso, e mais especificamente em seus objetos e nas imagens produzidas, que 

podemos observar o que é característico das formções discursivas dos rebeldes da 

Praia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nas palavras finais deste trabalho, julgamos relevante voltar ao começo. E 

comecemos, pois, pelo que nos levou a esta pesquisa: a Rebelião Praieira, um 

movimento ocorrido em Pernambuco na primeira metade do século XIX e noticiado 

por toda imprensa nacional. Assim, incialmente, discorremos sobre o contexto em 

que surgiu esse movimento, a formação do Partido da Praia, com sua imprensa, e 

principalemte a disputa político-ideológica travada entre os praieiros e a oligarquia 

que governava Pernambuco, representada pelas famílias Rego Barros e Cavalcanti, 

cujos membros foram alcunhados de gabirus. Essa luta foi amplamente divulgada 

pelos jornais produzidos por ambos os grupos.  

 

Influenciados pelo pensamento Iluminista que predominava na Europa, os praieiros 

pregavam, entre outros pontos, o voto livre e universal, a liberdade de imprensa e, 

especialmente, o comércio a retalho só para os brasileiros. Este último ponto foi 

certamente motivado pelo forte sentimento lusofóbico predominante na sociedade da 

época, chegando, inclusive, a influenciar a literatura romântica brasileira.  

 

É nesse contexto que os jornais da época serviram de palco a essas reivindicações, 

bem como à disputa política pelo poder em Pernambuco.  Ambos os grupos, praieiros 

e gabirus, tinham nas mãos o poder da imprensa, além de se revesarem no poder 

político. Desse fato, portanto, advêm muitas das características observadas nessa 

pesquisa, tais como as afirmações categóricas, o comentário jocoso e a ironia, que, 

como foi exposto, não particulariza nenhum dos grupos. 

 

No tocante à fundamentação teórica, tomamos como principal fonte os postulados da 

Análise Crítica do Discurso (ACD), que compreende o discurso como língua em 

ação, como prática social de sujeitos ativos nas escolhas discursivas 

(FAIRCLOUGH, 2001; CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 2002). Acrescentamos, 

ainda, algumas constribuições de teóricos da corrente francesa de análise do discurso 

(AD), tais como Maingueneau e Benveniste. 
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Também expusemos em nosso trabalho um breve itinerário sobre as noções de 

ideologia, mas não adotamos aqui a perspectiva de falsa crença ou de que a ideologia 

aparece apenas em alguns domínios discursivos. Para nós, todo discurso é ideológico 

e é na ação das escolhas lingüístico-discursivas que os sujeitos dão materialidade às 

suas formações ideológicas. Fundamental em nossa pesquisa foi, também, a visão de 

Van Dijk (1997; 2003) ao postular que as ideologas são contextuais, variando em 

função dos interesses e objetivos dos sujeitos.  

 

As escolhas, juntamente com o viés ideológico que elas materializam, são 

responsáveis pela construção do ethos, das identidades dos sujeitos e das imagens 

sobre as coisas do mundo. Sobre esse fenômeno, tomamos de empréstimo o que 

assinala Amossy (2005, p. 9), para quem todo ato de tomar a palavra implica a 

construção de uma imagem de si, bem como a noção de quadro figurativo 

apresentado por Benveniste, pois a construção das imagens sociais dos praieiros 

considera, indiscutivelmente, o que pensa e o que diz o outro. Ainda consideramos 

sobre esse tema as palavras de Eggs (2005), a abordagem pragma-retórica de Dascal 

(2005) e a compreensão discursiva do ethos, apresentada por Maingueneau (2005), 

com suas noções de tom e corporalidade. 

 

Nessa mesma direção, a noção de dialogismo, apresentada por Bakhtin, foi 

fundamental na análise do nosso corpus. Afinal, é no diálogo, na sobreposição de 

discursos, ora convergentes ora divergentes, que o ethos se manifesta. Partindo, 

então, desse princípio ─ o da heterogeneidade discursiva ─ tecemos algumas 

considerações sobre as nuances que distinguem polifonia, intertextualidade e 

interdicursividade. 

 

Os estudos da enunciação têm discutido o aspecto polifônico da língua nos seguintes 

termos: a) de que existe uma intertextualidade em sentido restrito ou manifesta, na 

qual é inserido um texto anterior, concreto, reconhecido pelo interlocutor, e b) um 

outro tipo de intertextualdade mais abrangente, em que vozes são encenadas, 

sugeridas, denominada intertextualidade constitutiva. Não há um texto real como 

intertexto, mas a percepção de formações discursivas. Esta posição foi acolhida nessa 

pesquisa, pois analisamos a sobreposição de vozes, a cadeia de locutores no discurso 

distinguindo esses dois tipos de manifestação polifônica. 
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Fairclough (2001), por sua vez, introduz o termo interdiscursividade para designar a 

intertextualidade constitutiva. Porém, em contextos que julga não ser necessário 

distinguir os fenômenos, o autor utiliza a expresssão intertextualiade para remeter, 

de modo geral, a toda manifestação polifônica.  Em nossa pesquisa, utlizamos a 

interdiscursividade como o termo mais amplo para referir a sobreposição de vozes 

nos discursos, englobando, inclusive, a intertextualidade manifesta. Desse modo, 

analisamos alguns aspectos interdiscursivos que consideramos fundamentais na 

construção do ethos, a saber: a modalização, a categorização/recatgorização dos 

objetos da realidade, o metadiscurso, a ironia, as proposições negativas, o discurso 

representado e as variadas estratégias de materialização da multiplicidade de vozes 

no discurso, partindo do pressuposto de que cada um desses fenômenos desempenha 

papel importante na construção do “eu”, na projeção de identidades sociais que se dá 

no processamento discursivo. 

 

A análise desses fenômenos do discurso foi realizada em textos do domínio 

discursivo jornalístico que noticiaram a Rebelião Praieira. Sendo assim, julgamos 

fundamental uma exposição do que consideramos notícia, afinal, os exemplos que 

analisamos são de diferentes gêneros dos jornais da época. Assim, pareceu-nos 

limitada a noção de notícia como gênero textual, já que, em sentido amplo, a notícia 

nem sequer é exclusidade do domínio jornalístico, pois ela pode se mainifestar em 

muitos gêneros, tais como cartas, recados, emails, editoriais, artigos de opinião, 

reportagens etc. Partindo dessa idéia, encontramos em Van Dijk (1996) o suporte 

teórico que sustentou nossa análise, justificando a escolha dos textos que compõem 

nosso corpus, nos quais ocorria a notícia, e nos ajundando a compreender o 

fenômeno. 

 

Desse modo, sustentamos com Van Dijk (1996, p. 250) a noção de notícia como 

discurso, como uma forma particular de prática social, institucional, bem como o 

caráter cognitivo, de que fala o autor, na fabricação da notícia. Assim, não há nessa 

pesquisa uma separação entre o mental e o social, pois, com base no autor, 

assinalamos que a atividade cognitiva na representação do mundo pela linguagem é 

constituída nas interações sociais.  
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Após a exposição do que entendemos por notícia, discorremos brevemente sobre sua 

estrutura e funções. Assim, foram temas de nosso trabalho as estruturas temáticas, o 

estilo e a retórica do dicurso jornalístico. Sobre o estilo, seguindo as orientações de 

Van Dijk, nosso interesse voltou-se para sua dimensão social, ou seja, para o que o 

contexto pode alterar no processo discursivo de um dado sujeito.  

 

A dimensão retórica da notícia também foi aqui discutida. A visão de Van Dijk 

(1996) de que o produtor não pretende apenas ser entendido, mas ser aceito foi 

bastante esclarecedora na observação das estratégias retóricas presentes na imprensa 

da primeira metade do século XIX.  

 

Com base nesses postulados, empreendemos a análise de diversos jornais da época 

da Praieira, objetivando, inicialmente, evidenciar o que caracterizava o discurso dos 

rebeldes da Praia, por quais estratégias textual-discursivas eles representavam a 

realidade, construindo imagens para si e para o outro. No entanto, não foi possível 

caracterizá-los por suas estratégias textual-discursivas em função do que a análise 

nos mostrava: não é pela linguagem, pelos recursos lingüístico, estilísticos ou 

retóricos que paraieios e gabirus se caracterizam e se distinguem. Mas no objeto 

representado no discurso, pois embora utilizem estratégias semelhantes no 

processamento discursivo, a imagem, o ethos que se projeta das coisas do mundo é 

bem outro.  

 

Esperamos com esse trabalho ter contribuído, de alguma forma, para a compreensão 

do processamento dicursivo da imprensa numa época muito importante para a 

história de Pernambuco e do Brasil: uma época de muitas rebeliões libertárias, na 

qual a imprensa exerceu papel fundamental, servindo de cenário às batalhas 

ideológicas, oferecendo-nos nuances da dimensão discursiva da linguagem, 

especialmente no que toca a construção do ethos. 
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